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Posto de Saúde do Jardim
Águas Claras é revitalizado

N

a terça-feira, 5,
a unidade de
saúde ESF João
Marcondes Escobar, no
Jardim água Clara, foi
entregue revitalizada. O
local responde por um
atendimento diário em
média de 95 pacientes
ao dia, cerca de 14 mil
cadastrados.
A readequação do pré-

dio envolveu áreas de
triagem, vacina, sanitário
acessível, farmácia, acolhimento multiprofissional
e recebeu novas salas de
procedimento, curativo,
expurgo, varanda, DML
e esterilização, além da
aquisição de diversos
móveis e equipamentos.
Esta é a sétima unidade reformada pela Admi-

nistração com o trabalho
de recuperação de convênios e emendas parlamentares, totalizando R$
252.428,50.
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Dez escolas da Zona
Norte serão reformadas Zona Norte desassistida Entulhos na Planejada II

E

sse é um dos diagnósticos feitos pela
equipe da Revisão do Plano Diretor municipal, que
nesta semana terminou

L

icitação para 19
escolas da rede
municipal deverá

Página 5

Bragantino começa
preparação no fim do mês

A

mês, por enquanto o elenco não está definido, mas
cinco estão em tratativas.

R

ua Álvaro Contro
enfrenta problemas de desrespeito a
área pública, ali jogam

entulhos, cercaram e
concretaram para uso
particular.

Prefeitura começa a preparar
o Natal de Luz
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adequar unidades para
acessibilidade universal.
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pré-temporada
para o Paulistão
2019 inicia no fim deste

de aplicar oficinas participativas para envolver a
população nas decisões
acerca do futuro do Município.
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Mais de 1,5 kg de maconha é
apreendida no Jd. São Miguel

Buraco no Jd. São Lourenço N
B
Trabalhador morre após cair de
uraco foi causado
por uma erosão

R

decorrente de um vazamento de água.

Cruzamento perigoso

ua Alziro de Oliveira com a Avenida

Atílio Menin demandam
de sinalização urgente

a terça-feira, 6,
Guardas Civis
Municipais encontraram

sacola jogada com as
'trouxinhas' de maconha.

telhado

A

pós sofrer queda
de 8 metros, ho-

mem teve fraturas múltiplas e não resistiu

