Fundado em
17/04/1986

SÁBADO 10

DIRETOR RESPONSÁVEL: PAULO ALBERTI FILHO

www.gazetabragantina.com.br

“Mais importante que o fato é a notícia do fato”
BRAGANÇA PAULISTA, 10 DE NOVEMBRO DE 2018

Saúde zera fila
de espera para
exames de raio-x
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Fila de pacientes aguardando exames chegou a 15 mil na gestão passada.
Administração Jesus/Amauri investiu R$3 milhões no setor
A Prefeitura apresentou
nesta semana os resultados
referentes a Secretaria Municipal de Saúde. Houve expressivo aumento do número
de exames de imagens que
superou a meta de 300%,
segundo a pasta. Em 2016,
foram realizados 15.601 exames, uma média de 1.300 ao
mês. Neste ano, até o mês de
setembro, foram realizados
46.676 atendimentos, o que
responde a uma média de
5.186 pessoas ao mês.
“Quando a administração

assumiu no começo de 2017,
a fila de espera para exames de imagem eram mais
de 25 mil pessoas. Muitas
esperando 1 ano, 2 anos.
Realizamos mutirões para
colocar todos os pedidos
no sistema informatizado de
controle e assim pudemos
monitorar a demanda e trabalhar para a redução do
tempo de espera”, explicou a
secretária Marina de Oliveira.
“Hoje, temos exames que já
não há espera, está com a
fila zerada, como é o caso

19 escolas municipais
terão acessibilidade
No início da semana foi
dado início ao processo licitatório para contratação
de empresa para execução

de obras nas unidades municipais para adequação as
normas da acessibilidade
universal.

do Raio-X, e outros exames
mais complexos com espera
de apenas 1 mês. Nestes
casos, a saúde pública de
Bragança está melhor que
convênio particular”, finaliza.
Ela explicou que a realização dos exames em
questão tem alto custo, e
agradeceu aos investimentos
da Prefeitura e das emendas
parlamentares que puderam
resolver a questão. Ressaltou ainda que um exame de
biópsia de próstata custa
cerca de R$ 496,00 e uma

Prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré, secretário Darwin da Cruz Gonçalves e secretária
Marina de Oliveira apresentaram resultados positivos relacionados a saúde pública

ressonância, R$ 350,00.
“Agradeço pelo investimento
do prefeito Jesus e também ao deputado estadual
Edmir Chedid, que buscou
emendas e convênios para
que pudessemos trabalhar
da melhor forma e atender
melhor a população”, disse
a secretária. Os investimen-

tos na área de realização de
exames em 2016 eram de R$
325.000,00. Em 2018, foram
quase R$ 3 milhões.
O prefeito Jesus Chedid
parabenizou a secretária
e todos os funcionários da
área da saúde. “Dinheiro é
importante, mas se não souber as necessidades e onde

aplicar, não adianta nada.
Por isso agradeço a todos
os funcionários da saúde em
atender melhor à população,
ao trabalho da secretaria”,
finalizou o prefeito, acompanhado do vice Amauri Sodré
e do Secretário Municipal de
Administração, Darwin da
Cruz Gonçalves.

Incubadora de Empresas
Oficinas abertas à população avança com decreto municipal
encerraram nesta semana
O prefeito Jesus Chedid para implementação do CenPLANO DIRETOR:

Na quinta-feira, 8, a oficina aconteceu na Sala Web
da USF, apresentação resu-
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mida da fase de diagnóstico
apontou falta de serviços
públicos na região norte.

assinou decreto que declara
de utilidade pública parte do
imóvel pertencente à FESB,
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tro Bragantino de Inovação
(Incubadora de Empresas).
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Variante do Taboão terá nova iluminação Agentes de Trânsito
Fabiano Costa/GB

Variante começa no lago e termina no acesso à Rodovia Fernão Dias

Na terça-feira, 6, a Comissão Permanente de Licitações
da Prefeitura publicou na Imprensa Oficial do Município a
reclassificação das empresas
participantes do processo
licitatório que contratará em-

presa para manutenção e execução de redes de iluminação
pública no município. A empresa G.C. de Oliveira Rosado-ME cobriu o valor oferecido
pela Era Técnica Engenharia,
Construções e Serviços Ltda

e por este motivo foi aberto
para eventuais recursos antes
da homologação e finalização
do processo.
A Prefeitura informou que
o processo segue em fase
final e os serviços deverão ser

POLÍCIA
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Equipe Alfa prende três e
apreende 2,5Kg de drogas Homem morre

após cair de
telhado

Quadrilha
rouba insumos
em fazenda
Nesta semana, a equipe
Alfa da Polícia Militar prendeu mais três traficantes e
apreendeu aproximadamen-

te 2,5 Kg entre maconha e
cocaína. A cana aconteceu
na tarde de quinta-feira, 8,
no bairro da Penha.

Uma fazenda pertencente a uma empresa agrícola
foi alvo de uma quadrilha
de assaltantes na noite de
quarta-feira, 7. A ação dos
marginais durou cerca de 5
horas e fez caseiro e filha
reféns.

iniciados em breve.
A manutenção e execução de redes de iluminação
pública incluirá a iluminação
da Rodovia Farmacêutico
Francisco de Toledo Leme, a
Variante do Taboão. A entrada da cidade está às escuras desde meados de 2015,
quando parte da fiação foi
furtada.
Segundo a Secretaria de
Serviços, no primeiro ano da
gestão não havia previsão
orçamentária para executar o
serviço, sendo possível iniciar
o processo neste ano.
A licitação prevê a manutenção e reposição de
cabos aéreos na Variante do
Taboão, no trecho entre a Rodovia Fernão Dias (BR-381)
e o Portal da Cidade. Além
da solução desse problema,
a instalação de iluminação
pública na Estrada Antonio
Aparecido Cardoso, no Guaripocaba dos Souzas, e na
Rua João Rubens Valle, no
Conjunto Habitacional Marcelo Stefani.

recebem capacitação
Na quinta-feira, 8, a Secretaria Municipal de Mobilidade
Urbana deu início a uma capacitação e reciclagem dos
Agentes de Trânsito Municipais. Segundo o secretário
da pasta, Aniz Abib Júnior,
o objetivo do treinamento é
oferecer atualização da legislação, ética e novas maneiras
de abordar o munícipe.
O curso é ministrado pelo
Centro de Estudos Avançados e Treinamento/Trân-

sito (CEAT), no Complexo
Integrado de Segurança,
Emergência e Mobilidade
(CISEM) e vai até o dia 11
de dezembro. Ao todo, estão
participando 26 Agentes de
Trânsito. Eles receberam
material didático, contendo
um Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atualizado e uma
apostila com o conteúdo de
toda capacitação. Com carga
horária de 32 horas, ao final
todos receberão certificado.
DIMP

Inscrições
para natação
gratuita
Inscrições para as aulas
de natação, oferecidas gratuitamente, deverão ser feitas no
período de 12 de novembro
a 14 de dezembro, na sede
da SEMJEL. As vagas serão
sorteadas.

Ginásio do
Lourenção será
reformado
Licitação foi aberta da
quinta-feira, 1º, para reforma da quadra poliesportiva,
reparo e manutenção, além
da execução de serviços de
reparos e revitalização.
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Curso para 26 agentes de trânsito acontecem nas
dependências do CISEM

DESAPARECIDA

Erika Cristina Silva
Araújo, de 16 anos, está
desaparecida desde quarta-feira, 7, quando saiu de
casa vestindo calça preta,
camiseta cinza, jaqueta
jeans e mochila preta. A
família informa que a menor teria ido para a Escola
Estadual Dom José Maurício da Rocha, não tendo
retornado para a casa.
Informações sobre Erika
pelo telefone 94241-8231.

