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Regional

Sem mortes em presídios em agosto

A Secretaria da Administração Penitenciária fechou agosto sem
mortes por Covid nos 179 presídios do Estado de São Paulo,
incluindo as unidades da região. Na quinta (9), o número de
vacinados pelo menos com a primeira dose era de 214.475.

Região fará mutirões contra o Aedes
Prefeituras de Agudos e Pederneiras irão recolher materiais inservíveis nos bairros para evitar proliferação do mosquito
LILIAN GRASIELA

A

s Prefeituras de Agudos e
Pederneiras farão na próxima semana mutirões de
limpeza nos bairros (veja o cronograma completo no quadro)
com o objetivo de recolher materiais inservíveis que possam
acumular água e servir de criadouros para o mosquito Aedes
aegypti, transmissor de doenças
como dengue, febre amarela,
zika e chikungunya.
Em Agudos (13 quilômetros
de Bauru), a chamada Semana
da Limpeza começa na segunda-feira (13). As ações serão
realizadas em todas as regiões
da cidade, incluindo o Distrito

de Domélia, em seis etapas, e
seguem até 25 de setembro.
As equipes de limpeza irão
recolher todo o lixo acumulado, como móveis velhos,
pneus, garrafas e outros inservíveis que possam acumular
água. A prefeitura ressalta que
não serão recolhidos entulho
de construção e restos de podas de árvore.
“A chegada do período
de chuvas proporciona proliferação do mosquito e é por
isso que estamos agilizando as ações de limpeza para
evitar que a dengue e outras
doenças se espalhem pelo
município”, diz o prefeito
Fernando Octaviani (MDB).

Roberto Netto/Prefeitura de Agudos

Em Agudos, equipes da prefeitura estarão em todos os bairros
PEDERNEIRAS
Em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), o mutirão
de limpeza também começa na
próxima segunda, mas segue

Lençóis vacinará Botucatu vacina Pederneiras
os adolescentes trabalhadores
vacina faltosos
hoje no Teatro
que moram fora e aplica 3ª dose

L

ençóis Paulista - Neste sábado (11), das 8h às 13h,
Lençóis Paulista irá aplicar
a primeira dose da vacina contra
Covid-19 em adolescentes entre
12 e 17 anos no Teatro Municipal, por drive thru. Eles devem
estar acompanhados de adulto
responsável. A imunização com
segunda dose (CoronaVac/Butantan, AstraZeneca e Pfizer)
será na Facilpa, também das 8h
às 13h. Pessoas com segunda
dose em atraso também podem
procurar o drive thru.

B

otucatu - A Prefeitura de
Botucatu dá sequência
neste sábado (11) à aplicação da segunda dose contra
a Covid-19 em trabalhadores
botucatuenses que moram na região. Cerca de 360 funcionários
do comércio devem procurar as
unidades de saúde das 8h às 17h.
Também haverá pontos de
vacinação drive thru na Fazenda
Lageado e avenidas Projetada e
Rafael Serra, das 8h às 18h. Nesta sexta (10), 2 mil industriários
receberam segunda dose.

P

ederneiras - Pederneiras
abrirá neste sábado (11),
das 8h às 12h, a unidade
de saúde Júlio Bertolini, que
fica na avenida Brasil, O-1700,
no bairro Michel Neme, para
aplicar primeira e segunda doses em pessoas que ainda não
se imunizaram e dose de reforço em idosos com mais de
85 anos que tenham recebido
a segunda dose há mais de seis
meses. Para receber a vacina, é
necessário fazer o pré-cadastro
no site vacinaja.sp.gov.br.

até 18 de outubro. Além de eliminar criadouros do Aedes, a
ação visa combater o acúmulo
de lixo nos bairros e, consequentemente, surgimento de

baratas e também escorpiões.
Durante o período da campanha, as pessoas poderão colocar na rua todo o tipo de lixo,
incluindo móveis velhos. Uma
força-tarefa, com caminhões
da prefeitura, recolherá os
materiais seguindo um cronograma. Nesta ação, não serão
recolhidas podas de árvores e
entulhos de construção.

PREVENÇÃO
A chegada do período
de chuvas proporciona
proliferação do mosquito

