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MAIS CAMPANHAS

Guararema

Pessoas até 49 anos precisam receber a dose contra a doença; ação segue até 31 de agosto

Suzano habilita
mais 110
pessoas para
artesanato

Vacinação contra sarampo
tem baixa procura na região
suscetíveis à doença, apenas
565 receberam a dose. A Pasta
de Saúde informou, ainda,
que há mais de 6 mil vacinas
em estoque e recebe hoje
um novo lote. Até ontem, o
município havia registrado
seis casos da doença.
Itaquaquecetuba aplicou
1.369 doses, entretanto, a
administração municipal não
informou o número de doses
em estoque, mas garantiu
que não faltará vacina, uma
vez que a cidade está com
todos os postos de saúde
abastecidos. No último ano
Itaquá registrou cinco casos.
Em contato com a reportagem, Poá informou que a
vacinação ocorre com as doses
que já possuía em estoque, 28
mil no total, já registrou três
casos de sarampo e aguarda
o resultado de exame de um
caso suspeito. A cidade não
informou quantas pessoas foram
imunizadas. Mogi das Cruzes,
por sua vez, não possui uma
balanço sobre as doses em
estoque e pessoas vacinadas,
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A campanha de vacinação
contra o sarampo, que segue
até 31 de agosto, ainda está
longe de alcançar a estimativa de imunizados na região,
isso porque muitas pessoas
ainda não compareceram aos
postos de saúde para receber
a dose. A campanha ocorre
em paralelo com a da gripe.
A Secretaria de Saúde de
Suzano informou que, até
quinta-feira passada, 8.522
vacinas haviam sido aplicadas,
a campanha não tem meta
estabelecida, mas a expectativa
é que até 80 mil moradores
tenham que ser vacinados.
Considerando estes números,
pouco mais de 10% do total
estimado está imune. No
primeiro semestre de 2019,
Suzano registrou três casos
e neste ano já foram dois
confirmados.
Ferraz de Vasconcelos também está distante da estimativa
da campanha. Dos 143.255
ferrazenses considerados
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Em Suzano, apenas 8.522 tomaram a vacina; 10% da expectativa para a cidade

de vacinação.
A campanha é direcionada
à população das seguintes
idades:
- seis a 11 meses: todos
deverão tomar uma dose de
vacina;
- 1 a 29 anos: deverão ter

duas doses, caso não tenham
se vacinado;
- 30 a 49 anos: é indiscriminada, ou seja, todos deverão
se vacinar independente de
terem ou não pelo menos
uma dose de vacina.
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Atendimento a pacientes

Mortos por Covid-19 no
Alto Tietê chega a 880

Partido Liberal
divulga os
pré-candidatos
à Prefeitura

Posto em Biritiba
é inaugurado

Seis cidades da região
confirmaram ontem mais
oito mortes por coronavírus
(Covid-19), segundo levantamento feito pelo Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) em conjunto

com as secretarias de Saúde
da região. Biritiba Mirim,
Ferraz de Vasconcelos, Mogi
das Cruzes, Poá e Santa Isabel
registraram uma morte cada,
sendo que as vítimas, três
mulheres e dois homens,
tinham entre 53 e 92 anos.

mas realizará um levantamento
neste final de semana.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e o secretário de
Desenvolvimento Econômico
e Geração de Emprego, André
Loducca, realizaram ontem
a entrega simbólica da Carteira Municipal do Artesão
a quatro membros. Houve
também a participação da
primeira-dama e presidente
do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi.
O encontro ocorreu no gabinete principal da Prefeitura,
com poucos representantes
por causa da pandemia de
coronavírus (Covid-19). A
medida é resultado da segunda chamada pública para
cadastramento desses profissionais e integra o Programa
Municipal de Valorização
do Artesanato e do Artesão
de Suzano. Desta vez, 110
profissionais foram habilitados. “Sabemos do valor do
trabalho dos artesãos que
colocam muito amor em
cada detalhe de suas peças.
Trabalhamos em conjunto
para dar atenção a este setor da economia que tanto
necessitava. Sejam muito
bem-vindos e agradeço a todo
o grupo pela participação”,
disse Larissa.

Como se vacinar

Para receber a dose e se
prevenir basta comparecer a
um posto de saúde com documento pessoal e caderneta

Suzano, por sua vez, registrou
três mortes, de um homem
de 57 anos, e mais duas
mulheres, de 83 e 53 anos.
Com essa a atualização, o
Alto Tietê alcança a marca
de 880 pessoas mortas pela
Covid-19.

Em Suzano foram mais três mortes confirmadas
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O Partido Liberal (PL),
legenda da qual o prefeito
de Guararema, Adriano Leite,
é integrante anunciou na
noite de ontem os nomes
do partido para os cargos de
prefeito e vice-prefeito. Para
o ocupar a principal cadeira
do Executivo municipal, a
sigla escolheu o advogado
José Luiz Freire, já para a
vaga de vice-prefeito, o nome
será o do vereador Odvane
Rodrigues da Silva. Os pré-candidatos foram revelados
em um vídeo no Facebook,
com cada um deles contanto a
sua história de envolvimento
com Guararema e mostrando
dar continuidade ao trabalho
realizado pelo atual gestor.
Adriano Leite, que ocupa
o segundo mandato como
prefeito, a lado de Mamoru
Nakashima (sem partido),
de Itaquaquecetuba, são os
únicos que não podem se
candidatar para um novo
mandato à frente das respectivas prefeituras.
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O Posto de Atendimento
e Isolamento Covid-19 em
Biritiba Mirim iniciou ontem
os atendimentos. O espaço
está instalado no ginásio municipal de esportes e todos
os moradores que sentirem
qualquer sintoma da doença
devem ir ao local.
Ao todo são dez leitos, sendo
sete para isolamento e três
para estabilização. A ação de
centralizar o atendimento é para
diminuir o fluxo de pacientes
que chegam com suspeitas do
novo coronavírus no Pronto
Atendimento (PA) Municipal.
Até o início do atendimento
na estrutura, uma pré-triagem
para atender pacientes com
sintomas do novo coronavírus
foi implantada no PA.
Os materiais para o início
do atendimento chegaram na
semana passada. De acordo
com a secretária municipal
de Saúde, Vânia Reno Nhan,
houve dificuldade na aquisição
dos equipamentos, por isso
a demora para o funcionamento do espaço. “Tivemos

dificuldade em encontrar os
equipamentos necessários,
principalmente por estarem
com preços elevados, mas
optamos por fazer licitação
e conseguimos adquirir com
valores menores, por isso não
foi possível iniciar o funcionamento”, disse.
Para atender a população,
foi realizado um processo
seletivo pela Organização
Social (OS) gestora da estrutura, a Igaps. Os interessados
no processo realizaram uma
prova e foram selecionados
posteriormente. “Abrimos
um edital de contratação e os
interessados fizeram uma prova
para serem selecionados. Todas
as equipes médicas, triagem e
de apoio já estão contratadas
e treinadas e estamos à disposição para amparar todos
os pacientes que precisam”,
ressaltou o diretor da Igaps,
Marcelo Alcaraz.
O atendimento na estrutura
é 24 horas e conta com todos
os profissionais necessários
para atender a população.

