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AVANÇO DA DENGUE
DEIXA REGIÃO EM ALERTA

O número de casos da den-
gue está crescendo em toda a
região e deixa as autoridades
da área de saúde em alerta. Na
vizinha cidade de Sorocaba, já
foram registrados mais de qua-
tro mil casos desta doença,
transmitida pelo mosquito
“Aedes Aegypti”. Uma morte
foi registrada naquela cidade
na semana passada, em razão
de complicações causadas
pela dengue.

A situação é alarmante e o
secretário municipal de Saúde
de Sorocaba, Francisco Anto-
nio Fernandes, revelou em en-
trevista à imprensa, que ainda
no primeiro semestre, a prefei-
tura estima que até 10% da
população sorocabana possa
contrair a dengue, o que repre-
senta cerca de 60 mil pesso-
as.

A dengue avança também
nos municípios de Votorantim
e Iperó. Em cada cidade, já
foram registrados mais de 200
casos da doença. Boituva já
notificou 128 casos no ano de
2015 e Cerquilho registrou 23
casos. Em Tatuí e Itapetininga,
até o mês de fevereiro, haviam
sido registrados 17 casos em
cada município.

Sintomas da doença
O mosquito “Aedes Aegy-

pti”, transmissor da dengue,
caracteriza-se pelas manchas
brancas no corpo, deposita
seus ovos em água limpa e
parada, e costuma picar as
pessoas durante o dia. Os prin-
cipais sintomas da dengue são
febre alta, dor de cabeça, dor
atrás dos olhos e no corpo,
indisposição e surgimento de
manchas vermelhas na pele.
Em caso de suspeita da doen-
ça, a pessoa deverá procurar
imediatamente o serviço de
saúde, a fim de receber atendi-
mento médico adequado. Se
não tratada, a dengue pode
levar o paciente à morte.

Prevenção
As principais recomenda-

ções e cuidados para evitar a
proliferação do mosquito da
dengue são: eliminar água acu-
mulada em ralos, calhas, pra-
tos, vasos de plantas, pneus e
garrafas, trocar a água dos
animais de estimação diaria-
mente, manter as caixa d’água,
tonéis e reservatórios bem fe-
chados, não descartar lixo em
terrenos baldios e manter a
lata de lixo sempre bem fecha-
da, tratar a água das piscinas
com cloro e retirar a água das
piscinas desativadas. Reco-
menda-se ainda o uso de repe-
lente para afastar o mosquito.
A população pode ajudar muito
na prevenção, realizando, pelo
menos uma vez por semana,
uma vistoria em seu imóvel,
para extinguir possíveis
criadouros.

Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, que se alastra na região.

SANTA CASA DE TATUÍ
DEMITE 32 FUNCIONÁRIOS

Após a saída de um convênio particular, Santa Casa de Tatuí realiza
cortes e demite funcionários, justifica a provedora Nanete Walti.

A Santa Casa de Misericór-
dia de Tatuí demitiu, nos últi-
mos dias, 32 funcionários. Em
declaração à imprensa, a pro-
vedora Nanete Walti justificou
as demissões, em razão da
saída do atendimento da
Unimed junto ao hospital. À
rádio local, Nanete revelou que
“não teve saída, e para manter
o mínimo de atendimento, pre-
cisava realizar os cortes”. Se-
gundo um membro da diretoria
da entidade, que prefere não
revelar sua identidade, desde o
início deste ano um total de 59
funcionários se desligaram do
hospital, sendo 32 os demiti-
dos e 27 os que pediram para
sair.

As demissões realizadas
pela Santa Casa repercutiram
na Câmara Municipal de Tatuí.
Na tribuna, durante a sessão
legislativa de terça-feira (3), os
vereadores Antonio Marcos de
Abreu (PP), Márcio Antonio de
Camargo (PSDB) e Dione Ba-
tista (PDT) falaram sobre o as-
sunto. Marcos de Abreu disse
que, nos últimos meses, “mui-
tas contratações foram reali-
zadas e não sei se eram ne-
cessárias”. Dione destacou
inúmeras emendas parlamen-
tares, liberadas ao hospital, e
quer saber onde os recursos
estão sendo utilizados. Márcio
Camargo destacou os repas-
ses realizados para a entida-
de, oriundos da sobra de orça-
mento da Câmara Municipal,
nos anos de 2013 e 2014.

EVENTO CONSCIENTIZA
POPULAÇÃO PARA NÃO

DESPERDIÇAR ENERGIA ELÉTRICA
No período de 5 a 7 de

março, a Elektro, concessio-
nária responsável pela distri-
buição de eletricidade em Tatuí,
promove um evento na Praça
da Matriz, com o tema: “Cons-
ciência, Nosso Presente Para
o Futuro”. O objetivo é
conscientizar e orientar a po-
pulação para evitar o desperdí-
cio de energia.

O tema é o mesmo da “Cam-
panha de Eficiência Energética
2015”, que tem ainda como
foco sensibilizar a população
sobre a importância do desen-
volvimento sustentável e pre-
servação do meio ambiente,

através do uso racional e efici-
ente da energia elétrica.

O público que circular na
Praça da Matriz poderá acom-
panhar gratuitamente shows
com artistas locais e conhecer
um “túnel interativo”, com infor-
mações e ilustrações sobre as
formas de combate ao desper-
dício de energia. Para as crian-
ças, a diversão está garantida
com brinquedos e carrinhos de
pipoca e algodão doce, além
de animadores. Na quinta-feira
(5) e sexta-feira (6), haverá ati-
vidades das 16 às 20 horas, e
no sábado (7), das 9 às 13
horas.

PÁGINAS
9 e 10

FESTA DO MILHO VERDE
PROSSEGUE NA SAGRADA FAMÍLIA

A 7ª edição da “Festa do
Milho Verde” prossegue neste
e no próximo fim de semana, na
Paróquia da Sagrada Família
de Tatuí, na Avenida das Man-
gueiras, nº 115. A festividade,
coordenada pelo padre Edvílson
Godoy, arrecada fundos para
as obras, serviços e projetos
assistenciais da igreja.

Os visitantes podem adqui-
rir e saborear verdadeiras delí-
cias preparadas à base de mi-

lho verde, como cural,
pamonha, bolo de milho, boli-
nho, milho cozido, cuscuz,
mingau, virado de milho, sorve-
te, suco e outros pratos. A
festa ocorre logo depois da
celebração das missas na
Matriz da Sagrada Família, às
18 horas (aos sábados) e 10,
17 e 19 horas (aos domingos).
Mais informações sobre o even-
to podem ser obtidas pelo fone:
(15) 3251-3558.


