
DOMINGO, 28 DE MAIO DE 2017 DIÁRIO CIDADESI 7 

Acessibilidade: Centro Cultural 
"Léo Sallum" ganha elevador 
Saúde intensifica vacinação 
contra a Gripe até dia 9 

Francisco R. de Godoy 

A Prefeitura de Santa B á r 
bara cTOeste intensificou as 
ações da Campanha da Va
cinação neste sábado. Além 
do posto volante na Praça 
Coronel Luiz Alves (Central), 
as UBS'S (Unidades Básicas 
de Saúde) também atende
ram o público alvo. A cam
panha segue até o dia 9 de 
junho. 

Já foram vacinadas 22.923 
pessoas no total do público-
alvo, somando 65,77 % de 
cobertura vacinai. As crian
ças e gestantes continuam 
sendo os grupos menos va
cinados com 47 ,4 e< 47,6% 
de cober tura , respec t iva
mente. O objetivo é vacinar 
90% desta população, consi
derada de risco para compli
cações por gripe. 

O objetivo da campanha é 
imunizar bebés a partir dos 
seis meses e crianças meno
res de cinco anos de idade, 
idosos a partir dos 60 anos, 
gestantes, puérperas (mulhe

res que t iveram filhos nos 
últimos 45 dras), indígenas, 
profissionais de saúde que 
trabalham em serviços públi
cos e privados, professores 
das redes pública e privada, 
além dos novos grupos con
templados com a ampliação. 

Além disso, em 2017, o 
governo de São Paulo resol
veu ampliar o público-alvo da 
campanha para policiais civis 
e militares, bombeiros e pro
fissionais que atuam na De
fesa Civil, Correios, Poupa-
tempo, Ministério Público 
Estadual (MPE), Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) e De-
fensoria Pública. O Instituto 
Butantan, unidade ligada à 
Secretaria da Saúde e respon
sável pela produção da vaci
na, disponibilizou 600 mil 
doses extras para vacinação 
desses novos grupos, que 
atuam diretamente em con-
tato com a população. 

"A campanha foi prorroga
da para que possamos am

pliar a cobertura vacinai e, 
assim, garantir que as pes
soas estejam protegidas con
tra as possíveis complicações 

"da gripe. Não há razão para 
não se vacinar. E importan
te que as pessoas incluídas 
em todos os grupos da cam
panha compareçam aos pos
tos de vacinação. Pedimos 
uma atenção especial para os 
pais ou responsáveis para 
vacinar as crianças, pois esse 
grupo apresenta a menor co
b e r t u r a " , a f i rma H e l e n a 
Sato, diretora de imunização 
da secretaria. 

Além de imunizar a popu
lação contra a gripe A H1N1, 
tipo que se disseminou pelo 
m u n d o na p a n d e m i a de 
2009, as doses protegem a 
população contra os vírus A/ 
Hong Kong (H3N2) e B/Bris-
bane. A vacina foi produzi
da pelo Instituto Butantan, 
órgão ligado à pasta, através 
de um processo de transfe
rência de tecnologia. 

5a Estação Artesanal: 
Inscrições encerram dia 31 

A Estação Cultural da Fun
dação Romi encerra na pró
xima quarta-feira, dia 31 , as 
inscrições para artesãos e tra
balhadores manuais de San
ta Bárbara d'Oeste e região, 
interessados em mostrar seus 
trabalhos e produtos na "Es-
tação Artesanal - feira de 
Arte, Artesanato, Cultura e 
Gastronomia". A 5 a edição 
desta iniciativa Ocorrerá em 
julho. 

A proposta é valorizar a 
cultura do artesanato e tra
balhos manuais, estimulan
do a criatividade e a expres
são artística, além de fomen
tar a economia criativa esti
mulando a geração de renda. 

O evento é direcionado aos 
expositores que t rabalham 
com todas as formas de ex
pressão artesanal, de cerâmi
cas, serigrafia, bolsas, jóias, 
bijuterias e acessórios, cou
ro, rnetal, madeira, acrílico e 
pedrarias, tecidos, cosméti
cos, ervas, temperos, flores e 
frutas, objetos decorativos, 
mobiliário, utensílios domés
ticos e instrumentos musi
cais, até chocolates, bolos, 
doces, salgados, conservas e 
tantas outras opções. 

A proposta da "Estação 
Artesanal" é incentivar o ar
tesão e os trabalhadores ma
nuais, movimentar a econo
mia criativa em Santa Barba
ra d'Oeste através da Cultu
ra, possibilitando a qualifica
ção e ampliação da presença 
do ar tesanato no mercado 

regional, sobretudo o local. O 
evento será no dia 08 de ju
lho, sábado. 

O edital do evento está dis- ' 
ponível no site da Fundação 
Romi, a t ravés do link: 
www.fundacaoromi.org.br/edi-
tais. As inscrições podem ser 

feitas pessoalmente na Esta
ção Cultural de terça a sexta 
das 9h às 18h, aos sábados das 
8h às 17h e, aos domingos, 
das 8h ao meio dia, ou pelo 
site por meio do link http:// 
fundacaoromi.org.br/fundacao/ 
formulario-inscricao/. 
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Divulgação 

Proporcionar a acessibili
dade em San ta Bárbara 
d'Oeste. Essa é uma das me
tas da Prefeitura. Por meio do 
Programa de Implantação de 
Acessibilidade do Município, 
os investimentos foram cons
t an tes nos últimos quatro 
anos , t r azendo igua ldade 
também para as pessoas com 
deficiência. 

Atendendo a Norma Brasi
leira NBR 9050, dezenas de 
locais já receberam as ade
quações. Nesta semana teve 
início, no Centro Cultural e 
Biblioteca "Professor Léo 

Sallum", na Cidade Nova, as 
obras de instalação do eleva
dor que dará acesso ao piso 
superior do espaço. O equi
pamento será externo na par
te de trás do prédio e será 
voltado aos cadeirantes ou 
pessoas com mobilidade re
duzida. As obras seguem nas 
próximas semanas. 

O Centro Cultural Edgard 
Tricânico D'Elboux, no Con
junto Roberto Romano, tam
bém recebe obras de acessi
bilidade. A Biblioteca Públi
ca Municipal "Maria Apareci
da de Almeida Nogueira", no 

Centro, já passou pelas mu
danças e conta agora com 
novos acessos para as salaâ 
da parte de trás do espaço 
cultural, instalação de corri
mões e banheiros acessíveis. 

Atualmente todas as obras 
da Prefeitura contam com 
acessibilidade total às pesso
as com deficiência. Já foram 
diversas ações, como novos 
ônibus com plataformas, novo 
Táxi Adaptado, prédios pú
blicos com rampas e corri
mãos, lombofaixas e um am
plo trabalho de conscientiza-
ção: 
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