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Jaboticabal
A GAZETA

Neste sábado, 15 
de janeiro, a Prefei-
tura de Jaboticabal 
iniciará um trabalho 
de “arrastão contra 
a dengue”. A ação 
abrangerá, a cada 
sábado, diferentes 
regiões de nossa ci-
dade e distritos, com 
equipes de diversas 

Arrastão 
contra 

a dengue
secretarias. 

O trabalho será re-
alizado, inicialmen-
te, durante quatro 
sábados e envolverá 
o recolhimento de 
possíveis criadou-
ros do mosquito da 
dengue e a vistoria 
em residências. A 
Prefeitura orienta 

que o descarte irre-
gular de lixo é crime, 
passível de multa.

Lembrando que 
cada munícipe tem o 
direito de depositar 
GRATUITAMENTE 
até duas toneladas 
de lixo por mês no 
Aterro Municipal
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Atendimento presen-
cial ao público no CRAS 
2 está suspenso e re-
torna na próxima se-
gunda-feira, 17; entre-
ga do leite, no entanto, 
está mantida

Os atendimentos pre-
senciais no CRAS 2 – 
Centro de Referência 
da Assistência Social, 
localizado na COHAB 

Atendimento presencial ao público no CRAS 2 
retorna na próxima segunda-feira, 17

IV, estão suspensos e 
retornam na próxima 
segunda-feira, 17 de 
janeiro. Até lá, o con-
tato pode ser feito pelo 
telefone (16) 3202-
9925. A entrega do leite 
de sexta-feira, dia 14, 
das 8h às 9h30, foi fei-
ta normalmente. A sus-
pensão temporária dos 
atendimentos acontece 

em virtude de um caso 
confi rmado do novo co-
ronavírus em um dos 
servidores.

O CRAS 2 fi ca na Rua 
Douglas Fogaça de 
Aguiar, n° 32, no bairro 
COHAB IV. O atendimen-
to acontece de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h.

Acesso a site de pré-cadastro para vacinação de 
crianças dispara em 11 vezes

Vacina Já recebeu 303 mil acessos na última quarta (12), data 
em que o pré-cadastro foi liberado para crianças até 11 anos

O acesso ao site Va-
cina Já, disponibiliza-
do pelo Governo de 
São Paulo para o pré-
-cadastro para vacina-
ção contra a COVID-19 
do público infantil, na 
faixa etária de 5 a 11 
anos, aumentou em 11 
vezes na quarta-feira 
(12), quando o cadas-
tramento foi liberado. 
A plataforma foi desen-
volvida pela Prodesp – 
empresa de Tecnologia 
do Estado de São Pau-
lo – e as Secretarias de 
Comunicação e da Saú-
de.

A página recebeu 
303 mil acessos ape-
nas no primeiro dia em 
que o pré-cadastro foi 
disponibilizado, núme-
ro que supera a média 
de procura no último 

mês em 1.039%. Em de-
zembro, a média foi de 
26.613 acessos diaria-
mente.

O pré-cadastro é op-
cional e não é um agen-
damento, mas agiliza o 
atendimento nos locais 
de imunização, evitan-
do fi las e aglomera-
ções. Para cadastrar 
os fi lhos, os pais ou 
responsáveis devem 
acessar o link (https://
www.vacinaja.sp.gov.
br/), clicar no botão 
“Crianças até 11 anos” 
e preencher o formulá-
rio online.

A expectativa do Go-
verno de SP é vacinar 
as 4,3 milhões de crian-
ças com idades entre 5 
e 11 anos no período 

de três semanas. A ca-
pacidade da vacinação 
infantil em São Paulo 
é de cerca de 250 mil 
crianças por dia. Há 5,2 
mil locais de vacinação 
disponíveis em todo o 
estado, número que de-
verá ser ampliado com 
postos volantes em es-
colas da rede estadual.

São Paulo aguarda 
o envio de imunizantes 
pediátricos da Pfi zer 
por parte do Ministé-
rio da Saúde, aprovado 
desde 16 de dezembro 
pela Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária), para que 
possa iniciar o plano de 
vacinação do público 
infantil.

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
realizou no fi nal de 2021 a 23ª Semana da Música

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, realizou no fi nal 
de 2021 a 23ª Sema-
na da Música. Apesar 
do nome, as apresen-
tações ocorreram ao 
longo de um mês e 
contemplou diversos 
estilos musicais, além 
de exposições de telas 
e apresentações tea-
trais. A maior parte das 
atividades foi realizada 
no Cine Theatro Mu-
nicipal e os ingressos 
foram trocados por 1 
litro de leite.

Na tarde de quinta-

-feira (06/01) os re-
presentantes do De-
partamento de Cultura, 
responsáveis pela or-
ganização do evento, 
foram até o Fundo So-
cial de Solidariedade 
para realizar a entrega 
dos leites recebidos. 
Foram mais de 800 li-
tros, que agora serão 
entregues para pesso-
as atendidas pelo Fun-
do. 

Os espetáculos po-
dem ser vistos e revis-
tos por meio do canal 
da escola de arte: ht-
tps://youtube.com/c/
eatv_jaboticabal
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O comércio, as em-
presas e as indústrias 
estão sofrendo com a 
rápida disseminação 
do novo coronavírus e 
o afastamento de cola-
boradores confi rmados 
ou suspeitos. No setor 
público não é diferen-
te. Casos da COVID-19 
tem preocupado di-
versas secretarias do 
município e prejudica-
do os serviços ofereci-
dos para a população. 
No caso da Saúde, por 
exemplo, foi necessário 
reagendar consultas já 
marcadas previamente.

“Estamos enfren-
tando o afastamento 
de alguns profi ssio-
nais por conta da in-
fecção. Esses profi s-
sionais ocupam vagas 

A Prefeitura de Ja-
boticabal recebeu o 
questionamento de 
alguns munícipes do 
porquê terem recebido 
o carnê do IPTU 2022 
duas vezes. Em alguns 
casos, segundo apu-
rado pela Secretaria 
da Fazenda, os carnês 
foram impressos pela 
gráfi ca dos Correios 
em duplicidade. Caso o 
contribuinte tenha re-
cebido mais de um car-
nê em sua residência, 
verifi que se os códigos 
de controle cadastral, 
que se encontram na 
capa dos mesmos, são 
iguais. Caso sejam, 
desconsidere um dos 
carnês.

Os bairros onde a 
administração teve re-
gistros de duplicida-
de são: Jardim Pery, 
Jardim Perina, Santo 
Antônio, Sanbra, Lote-
amento Bianco e Solar 
do Cedro. Outros bair-
ros também podem ter 
duplicidade.

Prefeitura de Jaboticabal registra casos da COVID-19 em 
diversos setores e tem difi culdade para seguir com os 

serviços; consultas na Saúde precisam ser reagendadas

Carnês do IPTU gerados em 
duplicidade? Saiba como proceder 

caso tenha recebido mais de um carnê

importantíssimas para 
o atendimento à popu-
lação. Para garantir o 
bom atendimento, bom 
fl uxo e evitar que as 
pessoas aguardem por 
muito tempo, adota-
mos um sistema de re-
marcação de algumas 
consultas”, afi rmou o 
Secretário de Saúde, 
André Domingues. “As 
consultas que, porven-
tura, estiverem esta-
bilizadas, como troca 
de receita, verifi cação 
de exame que está em 
ordem, as enfermeiras 
irão realizar o primeiro 
atendimento e remar-
car”, emendou.

Segundo André, é im-
portante manter o con-
tato atualizado junto ao 
sistema de saúde. “As 

vezes tentamos o con-
tato e o telefone não 
existe mais, o que aca-
ba difi cultando o traba-
lho. De qualquer forma, 
o atendimento aconte-
cerá para todos”, con-
cluiu.

Outras pastas tam-
bém vêm sofrendo com 
a falta de servidores 
em virtude da Covid-19, 
como a Secretaria 
de Obras, Secretaria 
de Assistência e De-
senvolvimento Social, 
EMURJA e SAAEJ, por 
exemplo. A Prefeitura 
de Jaboticabal pede a 
colaboração de todos 
e solicita que sigam 
as medidas sanitárias, 
como o uso de másca-
ra, álcool em gel e o dis-
tanciamento.

Então vem com a gente 
participar do evento Ace-
lera 2022, com Roberto 
Shinyashiki, palestrante, 
doutor em administra-
ção e empreendedor há 
mais de 30 anos.

Vamos falar sobre os 
desafi os do ano que se 
inicia e que, mais do que 
trabalhar duro, é preciso 
trabalhar certo.

Gostou? Então vem 
com a gente e faz a sua 
inscrição gratuita.

Data: 19 de janeiro
Horário: das 19h às 

21h
Ao vivo pelo YouTube
Inscrições Gratuitas: 

https://sebrae.contato-
sebraesp.com.br/acele-
ra2022

Quer começar 2022 com o pé direito?
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