11 a 17 de Abril de 2020

11

CONTROLE PREFEITURA DIZ QUE FORAM REGISTRADOS BAILES EM DIVERSOS BAIRROS E VAI REALIZAR REFORÇO

JACAREÍ

‘Fluxos’ são desafio na luta
por isolamento em S. José
Prefeitura vai reforçar fiscalização e
trabalho de prevenção para evitar novos
encontros e festas entre jovens na cidade
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Na luta pelo isolamento social e para que as pessoas fiquem em casa o máximo possível durante o período de
pandemia do novo coronavírus, São José dos Campos
tem um desafio: os ‘fluxos do
funk’.
De acordo com a prefeitura,
as festas não foram interrompidas, e já voltaram a todas
as regiões da cidade, mesmo
após operações da Guarda
Municipal e da Polícia Militar
para coibir.
“A nossa equipe de fiscalização, a equipe da Guarda Civil,

percebeu que já houve um relaxamento em relação à questão do isolamento social, nós
vamos ser mais rigorosos com
a fiscalização, cuidando de evitar esses agrupamentos de pessoas. A gente já viu a volta de
fluxos em todos os bairros da
cidade, bairros nobres, bairros
mais nas pontas da cidade, então nós já mapeamos. Nós vamos estar atentos para evitar
que aconteça”, disse o prefeito
Felicio Ramuth (PSDB), que
prevê um reforço na fiscalização e no trabalho preventivo
para evitar os bailes.
“Sempre a gente tem que
atuar antes de acontecer, depois que tem aquele aglomerado de jovens é muito difícil
dispersarmos, então nós vamos fazer isso”, destacou.
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Ação. Fiscalização em Jacareí

Restaurantes
têm campanha
por apoio ao
delivery
CAMPANHA. Proprietários

Claudio Vieria/PMSJC

Atuação. Agentes da Guarda Civil Municipal de S. José dos Campos

58 do Funk foram
AFluxos
impedidos pela chamada
‘Patrulha do Sossego
Público’ durante 2019,
além de 1.241 multas por
som alto.

A luta contra os fluxos não
é novidade: dois anos atrás,
a prefeitura criou a ‘Patrulha
do Sossego Público’, para fiscalizar perturbações dessa
natureza e tentar coibir estese eventos. No ano passado,
por exemplo, foram 58 fluxos
impedidos e 1.241 multas por
som alto aplicadas.
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de bares e restaurantes de
Jacareí lançaram uma campanha pedindo para que as
pessoas permaneçam em
casa durante a pandemia,
mas usufruam do serviço de
delivery para ajudar os comerciantes neste período.
Em vídeo, foram reunidos
donos de diversos estabelecimentos conhecidos na
cidade, e a publicação foi divulgada nas redes sociais. O
Comtur (Conselho Municipal
de Turismo) do município divulgou uma nota em que reforça a necessidade de apoio
da população à categoria
neste momento.
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