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Febre amarela

Horto Florestal foi reaberto ontem
após três meses fechado. Apenas
imunizados devem frequentar local

Cuidado A

ao entrar

no parque

Governo reabre três espaços de lazer que haviam sido interditados
no ano passado. Secretários apostam na ‘conscientização’ dos
frequentadores para entrarem nos locais só após serem vacinados
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Secretaria Estadual
da Saúde reabriu
ontem três parques
na capital: o Horto
Florestal e o Cantareira, ambos na Zona Norte,
além do Ecológico do Tietê, na
região Leste. Os espaços haviam sido interditados em
outubro e novembro do ano
passado como medida de prevenção à febre amarela.
Os locais foram fechados
após a morte de macacos bugios infectados pela doença.
De acordo com a gestão Geraldo Alckmin (PSDB), dos
mais de 2,4 mil macacos encontrados sem vidas na região
metropolitana, principalmente em Mairiporã, entre
julho de 2016 até ontem, 617
testaram positivo para o vírus.
A pasta da Saúde informou
que a reabertura dos três parques foi possível após a forçatarefa feita nas regiões para
vacinar a população. Mais de
um milhão de pessoas foram
imunizadas nesses locais.
O secretário estadual de

Saúde, David Uip, disse que
não haverá controle na entrada
e espera “responsabilidade” e
“zelo pessoal” dos frequentadores. Os espaços de lazer terão faixas alertando os usuários a entrar nos locais 10 dias
após tomarem a vacina, período mínimo para o organismo
estar totalmente imune.
“Estamos diante de uma
população que está vacinada.
Não tem motivo para não reabrir os parques”, afirmou Uip.
O secretário estadual do Meio
Ambiente, Maurício Brusandi,
afirmou também esperar que
apenas as pessoas imunizadas
frequentem os espaços de lazer. “Aqui é área de risco, sim,
para quem não está vacinado.
Não terá (controle), apenas
orientação, e a gente acredita
na conscientização da população ao ver a placa”, explicou
Brusandi. O secretário disse
que a reabertura só foi decidida
após estudos feitos pela pasta
do Meio Ambiente e Verde.
Outros 23 parques, da Prefeitura, continuam interditados. Segundo o município,
ainda não há data para eles
serem reabertos.

