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ARNALDO JARDIM:"Tem gente que fala e tem gente que faz" 
Ao lado dos vereadores André Gregório e Stefanio Stafuzza, deputado 

Arnaldo Jardim fala sobre estrada Guaíra a Morro Agudo 

N 
a última sexta-feira, 1 O, os verea
dores André Gregório e Stefanio 
Staf uzza participaram, em Bar

retos, do evento Governo na Área, ação 
institucional do Governo do Estado que 
reuniu representantes dos municípios da 
região. 
O Deputado Federal Arnaldo Jardim en
controu-se com os parlamentares do Ci
dadania e gravou uma mensagem para o 
município, onde destaca esta importante 

conquista para a cidade que é o asfalta
mento da estrada entre Guaíra e Morro 
Agudo. 
O Deputado falou ao seu trabalho junto 
ao Governo do Estado para conseguir o 
asfaltamento da estrada que, segundo ele, 
é uma conquista histórica e um avanço 
importante para o desenvolvimento re
gional. "Tem gente que fala e tem gente 
que faz. Aqui é a turma que faz aconte
cer", disse Arnaldo Jardim. 

Vereador Denir solicita e prefeitura promove melhorias na 
avenida Lions Clube 

No dia 26 de abril, o vereador Denir Ferreira dos Santos visitou a avenida Lions Clube acompanhado do Diretor de Serviços Urbanos Márcio 
Parreira e do Chefe do Departamento de Trânsito Flávio Laudino. 

N 
a oportunidade o parlamen
tar solicitou algumas melho
rias nesta avenida, como poda 

de árvore, pintura de guias e sarjetas e 
pintura de sinalização de solo, princi
palmente nos redutores de velocidade. 
Nesta semana, o trabalho foi concluído 
com as ações solicitadas pelo vereador. 
"Quero agradecer a prefeitura, o Már
cio e o Flávio por ter me concedido a 
oportunidade de ser um instrumento da 
população para melhorar o aspecto des
ta avenida. Sigo trabalhando, servindo a 
nossa população", destacou o vereador. 
O mandato do vereador Denir Ferreira 
dos Santos tem sido pautado por visitas 
nos bairros da cidade e contato com os 
setores públicos para resolver proble
mas dos moradores. 

Consultoria Contábil e Despachante 

'--------.: 

FRIOÇ 
âA. 

Frios & Cia reinaugura novo 
e amplo espaço com grandes 

variedades aos clientes!!! 
Agora em Frios & Cia VOCÊ 

encontra TUDO para SUA CASA, 
TUDO mesmo!!! 
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Ainda é baixa a cobertura vacinal em Guaíra

Com campanhas contra Gripe, Covid e 
Sarampo os índices de vacinação es-
tão muito aquém das metas, apesar 

da constante divulgação e ações de incentivo 
como o Plantão de Vacina, sábado, dia 11 
A cobertura vacinal em Guaíra está baixa, e 
o fato preocupa a Vigilância Epidemiológica, 
dito isso, porque o sarampo, que já foi con-
siderado erradicado no Brasil, em setembro 
de 2016, porém, novos casos foram registra-
dos no estado de São Paulo em 2019 e, é uma 

doença potencialmente perigosa para crian-
ças. Com cerca de 1.000 crianças vacinadas, o 
que não representa nem 50% do público alvo 
estimado, Guaíra está longe de atingir a meta 
contra o sarampo, que é de 95% de imuni-
zação dos pequenos de seis meses a 5 anos 
incompletos e os profissionais de saúde.
Para se ter uma ideia do cenário, no sábado, 
dia 11, véspera do Dia dos Namorados, a Di-
retoria de Saúde aproveitou o aumento da 
circulação de pessoas no centro comercial e 

montou um plantão de vacinas na esquina da 
rua 10 com avenida 11 e, só conseguiu vacinar 
6 crianças contra o sarampo.
A campanha de vacina contra Influenza (gri-
pe), deste ano, tem desempenho semelhante, 
sendo que no Plantão de Vacinas, apenas 31 
pessoas tomaram as doses.
Destaque para os imunizantes da Covid, tal-
vez pela ampla exposição em todos os seg-
mentos da mídia ou por temor frente aos 668 
mil óbitos no Brasil, está levando os cidadãos a 
procurar as doses contra o Coronavírus, e só 
no posto de vacinação especial, dia 11,  foram 
aplicadas 130 vacinas contra a Covid-19.

Veja a prévia de doses aplicadas na cam-
panha influenza/sarampo até 09/06/22

Sarampo: crianças de 6 meses a menores que 
5 anos - 982 (44,45%)

Influenza

Trabalhadores de saúde- 740 (77,16%)
Idosos- 4.877 (73,1%)
Gestantes- 153(42%)
Crianças- 969 (43,8%)
Puérperas- 17 (28,3%)
Educação- 331 (73%)
Comorbidades- 755(34%)

Caminhoneiros/Motoristas- 15
Forças de Salvamento- 11
Pessoas com deficiência- 07
 A meta é vacinar 90% de cada um dos 
grupos prioritários contra Influenza
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