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Alto Tietê nega ter utilizado  
vacinas fora da validade

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, 52 doses da AstraZeneca, vencidas, teriam sido aplicadas na região

SERVIÇOS

 Prazo do projeto Cata-Treco é expandido em 14 bairros. Suzano, página 3

As secretarias de Saúde de quatro 
cidades do Alto Tietê contestaram 
a informação divulgada ontem que 
doses de vacina contra o coronaví-
rus (Covid-19) teriam sido aplica-
das na população fora da data de 
validade. A informação foi divul-
gada pelo jornal Folha de S. Paulo. 
O Alto Tietê teria, segundo a re-
portagem, 52 pessoas com o imu-
nizante fora da especificação. Mogi 
das Cruzes teria 33 unidades; em 
segundo lugar vem de Arujá, com 
seis doses. Em terceiro Poá, com 
cinco doses; e haveria quatro do-
ses em Suzano e Itaquaquecetuba.  
Cidades, página 5

A partir desta segunda-feira, pes-
soas com 39 anos ou mais passarão 
a ser vacinadas contra a Covid-19 
pela Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos. Cidades, página 4

Vacinação II

FERRAZ  
PLANEJA 39+ 
NA 2ª FEIRA

Por Covid

Região fecha 
a semana com 
mais 22 mortes
Cidades, página 6

BRASILEIRÃO

Timão quer 
usar Arena a 
seu favor. p8

Futuro da Saúde

Alto Tietê começa planejar a 
retomada para a pós-Covid
Iniciativa será voltada ao sistema de Saúde regiãonal 
que foi voltado a atender a pandemia. Cidades, página 4

Ação está marcara para amanhã, 
nos três polos de vacinação da ci-
dade. O atendimento ao público 
desta faixa-etária será das 8 às 17 
horas Suzano, página 3

Vacinação I

SUZANO VAI 

VACINAR  

PUBLICO 38+

São 76.447 doses da AstraZeneca contra a Covid-19 

DIVULGAÇÃO
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 �Muito satisfeitos’

A consulta realizada pela Secretaria 
Municipal de Emprego e Desenvolvi-
mento, em parceria com o Conselho 
Municipal de Turismo, apresentou nú-
meros positivos referentes às estru-
turas oferecidas na cidade. De acor-
do com a consulta, 80% dos turistas 
que visitaram Guararema se mostra-
ram “muito satisfeitos” com o perío-
do que permaneceram no município. 
Desta vez, por conta da pandemia da 
Covid-19, o formulário esteve disponi-
bilizado para preenchimento de forma 
online. Ao todo, 328 turistas respon-
deram questões sobre a estrutura da 
cidade, o tempo de permanência no 
município, o motivo do passeio, entre 
outras informações.

 �Pérola do Bem

A Loja Pérola do Bem retoma suas ati-
vidades nesta segunda-feira em Gua-
rarema. O projeto é uma iniciativa do 
Fundo Social de Solidariedade, com o 
apoio da Secretaria Municipal de Obras, 
Meio Ambiente, Planejamento Urba-
no e Serviços Públicos, a ONG Espaço 
Urbano e a Cooperativa Guararecicla, 
que promove a troca de materiais re-

cicláveis por produtos diversos.

 � Conselho de Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba por 
meio da Secretaria Municipal de Cul-
tura, realizou na quarta-feira passada, 
eleição para os representantes do Con-
selho Municipal de Políticas Culturais 
- biênio 2021/2022. O processo eleito-
ral ocorreu no espaço multifuncional 
da Pasta. Ao todo, nove entidades es-
tavam inscritas, destas, somente sete 
foram homologadas. A primeira reu-
nião está marcada para o dia 6 de ju-
lho, na sede da Secretaria de Cultura 
onde tomarão posse e elegerão o pre-
sidente e vice-presidente do Conselho.

 �Frio em Ferraz

Na noite fria da quinta-feira, a Pre-
feitura e o Fundo Social de Ferraz de 
Vasconcelos realizaram a ação Aque-
ce Ferraz, que visa atender pessoas 
em situação de rua durante o inverno. 
A ação começou às 20 horas e contou 
com a presença da prefeita Priscila 
Gambale (PSD), do vice Daniel Balke, 
secretários, agentes da Defesa Ci-
vil, Departamento de Trânsito, GCM e 
membros do Fundo Social.
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CHARGE

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Acelera, vacina!

M
esmo pouco criativos, entretanto 
bem humorados, os títulos são 
os mais variados possíveis: Vi-
rada da Vacina, Mutirão da Va-

cina, Corujão da Vacina ou Xepa. Porém, o 
objetivo - nobre, por sinal - é um só: anga-
riar o maior número possível de pessoas para 
a imunização contra a Covid-19. E a tática 
tem funcionado razoavelmente. Depois de 
um início modorrento, a vacinação no Brasil 
deu uma arrancada e já há uma perspecti-
va plausível de que até o início de outubro, 
quiçá final de setembro, toda a população 
adulta no país tenha recebido ao menos a 
primeira dose dos imunizantes.

Especificamente no Alto Tietê, os números 
estão bem acanhados. Em Mogi das Cruzes, 
por exemplo, de acordo com o site do gover-
no de São Paulo, mais de 170 mil moradores 
já tomaram a primeira dose, dos quais 50 mil 
completaram a imunização com a dose de re-
forço. Proporcionalmente, eles representam, 
respectivamente, em torno de 37,7% e 11,1% 
da população, um pouco abaixo da maioria das 
cidades paulistas. No ranking estadual, Mogi 
ocupa a 482ª posição entre 645 municípios.

Por sua vez, Suzano já vacinou perto de 100 
mil pessoas com a primeira dose, ou 32,6% 
dos moradores, o que o coloca no 594º lugar 
do Estado. Situação bem mais delicada vive 
Itaquaquecetuba, que imunizou pouco mais 
de 103 mil pessoas na primeira etapa. Esse 
total dá em torno de 27,6% dos habitantes, 
deixando o município na posição 633 de 
São Paulo, um dos piores desempenhos do 
Estado. Os melhores colocados do Alto Tie-
tê são Salesópolis (272º lugar) e Guararema 
(292º lugar), com pouco mais de 42% dos 
moradores imunizados cada.

Como se pode perceber, mesmo com todo 
o esforço e criatividade nas campanhas de-
senvolvidas pelas administrações municipais, 
a vacinação, apesar da arrancada, ainda deve 
levar um tempo para completar o ciclo bási-
co. Atualmente estão sendo vacinadas com 
a primeira dose as pessoas com 40 anos. 
Daqui para a frente o número de habitantes 
por faixa etária vai aumentar e obrigará a 
disponibilização de mais doses. As campa-
nhas precisarão de muito mais agressividade 
e eficácia para alcançar o objetivo de cobrir 
toda a população adulta.

Erros e acertos! Todas as 
pessoas cometem erros na 
vida e se arrependem. Mas há 
outras que não se arrependem 
e se julgam os melhores se-
res do planeta. Pessoalmente 
confesso as minhas fraquezas 
e no silêncio e isoladamente 
reflito sobre os atos que come-
ti e busco sempre modificar 
meu comportamento. Pedir 
perdão a Deus e a você mes-
mo é uma dádiva necessária 
para elevação da consciência.

Como eliminar as fraque-
zas, os erros e as maledicên-
cias? Todos os dias meditar, 
se concentrar em seu inte-
rior desejando modificar a 
sua vida e atingir um grau 
de autodomínio ou domínio 
da vida. Todos os seres come-
tem atos que devido às iras 
ou angústias acabam criando 
problemas para si mesmo. É 

Confissão

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

de extrema necessidade com-
preender e aceitar as leis na-
turais ou divinas e também 
as leis criadas pelo homem, 
desde que sejam coerentes 
e corretas associadas às leis 
naturais. A humanidade ne-
cessita de muita paz. A luta 
diária de cada ser humano 
deveria ser invariável e de-
senvolver gentileza, educa-
ção para si mesmo, servir de 
exemplo ao próximo, modi-
ficar o comportamento caso 
esteja ultrapassando os limi-
tes e combater o egoísmo, as 
vaidades e a busca incessante 
do materialismo.

Caso você queira se tor-
nar um veículo nas mãos de 
Deus, saiba que tudo que 
você possui de bens materiais 
nada lhe pertence, tudo que 
existe é para o seu uso. Bas-
ta relembrar: “quando parti-
mos desta vida para outros 
planos, tudo que possuímos 
ficará aqui no planeta para 

uso dos familiares, amigos 
ou do governo (caso não te-
nha herdeiros)”. Nascemos e 
chegamos a este mundo sem 
nada e partiremos sem nada 
levar, a não ser a cultura, o 
desenvolvimento da nossa 
consciência e as informações 
que estarão para sempre em 
nossa personalidade e alma. 
Então, bem aventurados se-
rão aqueles que atuam com 
justiça, carinho, sublimidade 
e diariamente fazem uma ca-
ridade por mais humilde que 
seja. Despejar o seu amor a 
todos e relembrar que o “amor 
de um único ser neutraliza-
rá o ódio de milhões”. Assim, 
passe os olhos pelo planeta e 
emita lances de pensamentos 
elevados para os bilhões de 
habitantes da terra. Analise a 
sua verdade. Coloque o seu 
coração a sua frente.

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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Motocicleta é recuperada e 
homem é preso pela GCM

A Ronda Ostensiva Moto-
rizada (Romo), grupamento 
especializado da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Suza-
no, realizou nesta semana a 
apreensão de uma motocicleta 
roubada na Vila Helena. O 
veículo foi identificado graças 
a uma denúncia. O suspeito 
foi preso por receptação e o 
item foi recolhido.

Durante patrulhamento 
preventivo pelo Jardim Leblon, 
uma viatura foi informada 
pela central de comunicações 
da corporação de que uma 
moto sem placa, sob suspeita 
de ser objeto de furto, estava 
sendo usada para acrobacias 
em uma rua da Vila Helena, 
onde colocava em risco a 
segurança dos pedestres. Os 
agentes imediatamente se 
deslocaram ao bairro vizinho 
e avistaram um homem que 
coincidia com as caracterís-
ticas passadas na denúncia, 
dirigindo uma BMW branca 
de 650 cilindradas. 

Quando os guardas deram 
ordem de parada para iniciar 

Romo

abordagem, o suspeito acelerou 
e tentou fugir, mas a equipe 
o seguiu. Pouco depois, o 
motorista se desequilibrou ao 
passar por uma depressão na 
via e caiu. Diante da situação, 
ele abandonou o veículo e 
tentou fugir a pé, mas foi 
rendido logo em seguida. A 
ação contou com o apoio de 
equipes da GCM e da Ronda 
Ostensiva Municipal (Romu).

O indivíduo foi encaminhado 
ao Pronto-Socorro para tratar 
dos ferimentos causados pela 

queda da motocicleta, sendo 
posteriormente levado à De-
legacia de Polícia (DP) central 
para investigação criminal. 
Após averiguação no sistema, 
foi descoberto que o automóvel 
em questão havia sido rou-
bado no dia 29 de junho, na 
rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), 
e tinha numeração de chassi 
suprimida. O homem, que já 
tinha antecedentes criminais, 
foi preso por receptação. O 
veículo foi recolhido pela cor-
poração e passará por perícia.

Veículo foi identificado após denúncia à corporação

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Cata-Treco prorroga ações 
em 14 bairros de Suzano

A Operação Cata-Treco 
prorrogou seu cronograma 
de coleta, que visa recolher 
objetos e materiais sem uti-
lidade para os moradores de 
14 bairros contemplados. A 
expectativa é seguir com os 
trabalhos até o dia 8 de julho. 
A programação completa 
pode ser conferida no site 
oficial da prefeitura (bit.ly/
Cata-TrecoSuzano).

Assim como na última 
semana, as equipes con-
tam com dois caminhões, 
que passam pelas ruas das 
comunidades à procura de 
inservíveis. O primeiro atende 
as ruas da Cidade Cruzeiro 
do Sul, Jardim Imperador, 
Jardim Monte Cristo, Jar-
dim Suzanópolis, Jardim 
Márcia, Jardim dos Ipês, 
Parque Suzano, Conjunto 
Residencial Iraí e adjacências. 
Já o segundo veículo segue 
cobrindo toda a extensão dos 
bairros Jardim Fernandes, 
Cidade Boa Vista, Jardim 
Carmem, Jardim Dona Benta, 
Jardim Europa, Jardim Varan 

Até 8 de julho

e proximidades.
A novidade será a inclusão 

de condomínios no programa 
a partir deste sábado (03/07), 
com a coleta agindo também 
nessas áreas. Os caminhões 
passarão pelos Condomínios 
Martha, Mazza, Pedra Bela, 
Villagio di Firenze e Villagio 
Rossi, além dos Residenciais 
Dolce Vita, Itália II, Jardins, 
Madrid, Morada do Sol, Pe-
dra do Sol, Portal das Artes 
e Valência.

Na iniciativa, há a possibi-
lidade de que o cronograma 
previsto seja alterado. Por isso, 
a prefeitura recomenda que 
os moradores selecionem os 
materiais que desejam des-
cartar nos primeiros dias do 
cronograma, depositando-os 
na calçada de suas residências. 
Assim, a coleta feita pelos 
agentes de limpeza será bem 
mais ágil e prática conforme 
o caminhão avança pelas ruas.

Também é possível contri-
buir para a organização dos 
próximos itinerários indicando 
locais que precisam de coleta. 

Para isso, basta participar da 
consulta pública promovida 
pela administração municipal, 
por meio do formulário bit.
ly/CTnoBairro, preenchendo 
com seus dados pessoais, 
como nome e telefone, e 
indicando o bairro ou local 
que precise da visita dos 
caminhões.

O secretário municipal 
de Governo, Alex Santos, 
reforça para os cidadãos que 
o projeto também recolhe 
outros tipos de materiais 
descartáveis. “Os entulhos 
podem ser encaminhados 
para um dos nossos ecopon-
tos, seja o do Parque Maria 
Helena, o da Marginal do 
Una ou o posto de coleta 
do Jardim Dona Benta. O 
Cata-Treco tem realizado um 
trabalho importante para dar 
um destino correto a tantos 
objetos que não têm mais 
utilidade às pessoas, pois 
estes materiais poderiam 
ser descartados de forma 
irregular nas ruas ou no 
meio ambiente”, disse.

Suzano abre vacinação contra 
Covid-19 para maiores de 38

Atendimento vai ocorrer nos três locais de vacinação, grupos já contemplados também podem se vacinar

HOJE

A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza hoje a vacinação 
dos moradores com 38 anos 
ou mais. A confirmação da 
novidade foi anunciada pelo 
prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) 
e pelo chefe da Pasta, Pedro 
Ishi, ontem. O atendimento 
ao público desta faixa-etária 
será das 8 às 17 horas, nos 
três polos especiais de imu-
nização na cidade. Todos os 
demais grupos prioritários já 
contemplados e as pessoas que 
ainda aguardam a aplicação 
da segunda dose, conforme 
aprazamento, também poderão 
buscar atendimento.

Desta vez, o principal 
público-alvo da ação serão 
as pessoas de 38 e 39 anos, 
de acordo com a evolução 
da campanha na cidade que, 
desde a última quarta-feira, 
tem focado no público de 
40 anos. Até o momento, o 
município registra 136.421 
aplicações contra o coronavírus 
(Covid-19), sendo 106.325 na 
primeira etapa e 30.096 na 
segunda. O índice representa 

48,2% da população adulta 
vacinada com a primeira dose.

Nesta nova etapa, a do-
cumentação de praxe para 
a primeira dose continua a 
mesma, sendo necessário 
apresentar documento original 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano no 
nome do beneficiado e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada e 
impressa no link bit.ly/Ficha-
CovidSuzano. Além disso, o 
pré-cadastro na plataforma 
Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.
br/) é indispensável.

Já para tomar a segunda 
dose, basta apresentar do-
cumento original com foto, 
CPF e cartão de vacinação 
adquirido na primeira etapa. 
O atendimento estará dis-
ponível no Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido 
(rua Teruo Nishikawa, 570 
– Jardim Gardênia Azul), na 
Escola Municipal (E.M) Odário 
Ferreira da Silva (rua Valdir 

Dicieri, 305 – Jardim Belém) 
e na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 90 

– Jardim Imperador). O sistema 
drive-thru, com entrada pela 
Avenida Brasil, também estará 
disponível das 8 às 17 horas. 

Balanço
Somente ontem, Suzano 

imunizou 6.144 pessoas com 
a primeira dose, sendo 3.983 
na Arena Suzano, 1.060 no 
CEU Gardênia e 1.101 na 
Escola Odário Ferreira da 

Silva. Quanto à segunda dose, 
75 munícipes concluíram a 
etapa ao longo do dia. 

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, a vacina-
ção no sábado deve garantir 
uma nova oportunidade para 

as pessoas que ainda não se 
vacinaram. “A missão do 
município é possibilitar que 
a vacina chegue ao braço de 
todos o quanto antes. Para 
isso, desde o início da cam-
panha, traçamos uma série de 
estratégias dentro das nossas 
condições de logística, como 
o atendimento em três polos 
descentralizados e a oferta do 
sistema drive-thru, além do 
horário estendido em algumas 
ocasiões e a nossa grande 
‘Virada da Vacina’”, lembrou.

O prefeito Rodrigo Ashiu-
chi comemorou o avanço 
e reforçou a importância 
da adesão à segunda dose. 

“Chegamos a mais de 100 
mil pessoas vacinadas com a 
primeira dose, sendo 48,2% 
da população adulta. Porém, 
vale reforçar que a segunda 
aplicação é necessária para 
garantir a eficácia esperada 
na resposta imunológica. 
Por isso, quem ainda precisa 
concluir a segunda etapa, não 
pode perder a chance deste 
sábado”, destacou.

Prefeitura informou que 106 mil aplicações de primeira dose foram feitas na cidade

Wanderley Costa/Secop Suzano 
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A Prefeitura de Suzano, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano e 
Habitação, disponibiliza um 
novo portal de geoproces-
samento de informações. A 
plataforma “Geo Suzano”, 
apresentada na manhã de 
ontem, tem uma interface 
amigável e é uma iniciativa 
pioneira na região, ofere-
cendo uma série de dados 
espaciais sobre diferentes 
áreas e setores do município.

A plataforma já está dis-
ponível e pode ser acessada 
por meio do site oficial da 
Prefeitura de Suzano (www.
suzano.sp.gov.br). O portal 
Geo Suzano conta com o soft-
ware ArcGIS, especializado 
em gerenciar e georreferenciar 
informações, compartilhar e 
analisar dados espaciais. No 
ambiente virtual, o usuário 
dispõe de infraestrutura para 
criar mapas em camadas e 
buscar informações, per-
mitindo diferentes análises 
aprofundadas.

De acordo com o chefe da 

Portal de geoprocessamento oferece 
informações espaciais sobre Suzano

Pioneiro na região

no município”, explicou.
A cerimônia de lançamento 

ocorreu no Cineteatro Wilma 
Bentivegna e contou com a 
presença de Giovani Bino 
Rodrigues, representante da 
Imagem Soluções de Inteli-
gência Geográfica, empresa 
parceira responsável pela 
implantação do software. Na 
oportunidade, o profissional 
compartilhou instruções sobre 
a utilização da plataforma.

Para Joni Incheglu, re-
presentante do Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São 
Paulo (Crea-SP), a iniciativa 
é gratificante e garante me-
lhores condições de trabalho 
aos técnicos da área. “Nossa 
presidência incentiva essa 
inclusão digital, que é uma 
verdadeira mudança de cul-
tura. Em Suzano vemos uma 
busca constante por ações 
inovadoras que trazem con-
dições assertivas de trabalho. 
Então, medidas como essa 
estão em consonância ao 
conselho”, disse.

em parceria com as outras 
secretarias e órgãos de in-
teresse, a fim de cada vez 
mais dispor de informações 
completas sobre as nossas 
escolas, unidades de saúde, 
ecopontos, centros culturais 
e demais equipamentos em 
operação e em construção 

pasta, Elvis Vieira, o projeto 
foi pensado com o objetivo 
de facilitar a vida da popula-
ção suzanense, por meio do 
acesso rápido ao mapeamento 
de serviços e equipamentos 
públicos da cidade. “Esse 
trabalho de alimentação dos 
bancos de dados é contínuo, 

Lançamento ocorreu no cineteatro de Suzano

Irineu Junior/Secop Suzano 

A partir desta segunda-
-feira, pessoas com 39 anos 
ou mais passarão a ser vaci-
nadas contra o coronavírus 
(Covid-19) pela Prefeitura de 
Ferraz de Vasconcelos. Essa 
é a nova faixa etária que será 
imunizada em um dos oito 
postos de saúde. São eles: 
Jardim Rosana, Jardim Bela 
Vista, Vila Margarida, Vila São 
Paulo, Cidade Kemel, Santo 
Antônio e Jardim Yone, até 
às 13 horas. Todos os locais 
atendem por meio do sistema 
drive-thru.

Para quem precisa de um 
horário estendido, o Corujão 
da Vacinação que acontece 
na Paróquia Nossa Senhora 
da Paz, Centro, continuará 
a atender das 8 às 20 horas.

Os documentos neces-
sários no ato de vacinação 
continuam sendo os mesmos:  
identificação com foto e 
comprovante de endere-
ço. Os grupos anunciados 
anteriormente ainda estão 
sendo imunizados.

Ferraz vai abrir 
vacinação para 
quem tem 39 
anos nesta 2ª

Covid

A plataforma digital Arujá 
Emprega está com vagas 
de emprego para diversas 
áreas. Os currículos devem 
ser enviados pelo site do 
Arujá Emprega (http://servi-
cosonline.prefeituradearuja.
sp.gov.br/servicosonline/
arujaemprega/) em razão da 
pandemia de coroanvírus 
(Covid-19).

As vagas são para repositor 
(operador de loja): cinco 
vagas; balconista de frios: 
três vagas; ajudante de açou-
gue: duas vagas; operados 
de máquina (dobrador ll): 
dez vagas. O profissional irá 
desempenhar leitura e inter-
pretação de desenho técnico; 
precisa ter conhecimento das 
máquinas Durma Comando 
Hap 30160, HAP 3080 e 
Calvim DeleN antigo, ambas 
comando CNC; almoxarife: 
dez vagas, e montador de 
estrutura metálica: dez vagas, 
necessita de ensino médio 
completo e experiência de 
12 meses.

Arujá divulga 
vagas par 
empregos em 
diversas área

Trabalho

Alto Tietê começa os planos 
para retomada pós-pandemia

Incorporação e re-significação de equipamentos adquiridos no período estão entre estratégias dos municípios

SAÚDE

A pandemia da Covid-19, 
iniciada no Brasil em março 
de 2020, mudou as priori-
dades dos municípios em 
mais de um ano e três meses, 
com investimentos na área 
da Saúde, principalmente 
em leitos e equipamentos. 
Com o aumento do ritmo 
da campanha de vacinação 
e a expectativa do governo 
do Estado de vacinar toda 
a população adulta até o 
final de setembro, as cidades 
mais populosas do Alto Tietê 
começam a planejar a rede 
municipal de Saúde para o 
cenário pós-pandêmico.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que, desde 
o início das aquisições muni-
cipais, trabalha com a pers-
pectiva de reaproveitamento 
de todos os equipamentos 
e mobiliário para outras 
unidades de saúde. A Santa 
Casa de Suzano, segundo a 
Secretaria de Saúde, já estaria 
retomando cirurgias eletivas de 

Proposta das prefeituras é deslocar leitos e equipar outras unidades hospitalares

Ortopedia, que representam 
uma das maiores demandas 
na rede municipal.

“O governo do Estado está 
consultando suas unida-
des para um cronograma 
de retomada das cirurgias 
eletivas. Ainda não há uma 
previsão, mas a expectativa 
é que o trabalho comece 
pelas cirurgias de catarata”, 
explicou a administração.

Sobre a atenção aos pacientes 
pós Covid-19, a Prefeitura 
confirmou que continuará 
o atendimento já realizado 
àqueles que apresentam se-
quelas pelo tratamento.

A Prefeitura de Suzano 
informou que os espaços hoje 
dedicados ao covidário, como 
no Pronto-Socorro Municipal, 
serão destinados às suas fun-
ções originais, assim como 
os equipamentos usados pela 
rede municipal - as cirurgias, 
no entanto, dependem da 
autorização do governo do 
Estado e serão retomadas 
com a queda constante das 
taxas de internação.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos informou por 
nota que a administração 
de leitos de Covid-19 é do 
Hospital Regional, de res-
ponsabilidade do governo 
do Estado, e que não houve 
tratativas neste sentido até 

o momento - o mesmo se 
aplica às cirurgias eletivas. 

“O acompanhamento dos 
pacientes é realizado pelas 
equipes da Estratégia de Saúde 
da Família. A reabilitação 
está sendo feita pela fisiote-
rapia nos casos de sequelas 

respiratórias e pelas UBSs 
nos casos leves”, apontou.

A Secretaria de Saúde de 
Itaquaquecetuba informou 
que o imóvel que hoje abriga 
a Central de Atendimento 
Covid-19 originalmente é 
destinado ao Centro de Saúde 

Infantil, que o planejamento 
está mantido para após a 
pandemia e que os leitos 
do Estado voltarão para a 
logística dos equipamentos 
estaduais. A Pasta informou 
que todas as cirurgias eletivas 
são encaminhadas à Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (Cross), 
e que a cidade já dispõe de 
protocolos para casos leves, 
moderados e graves.

Poá esclareceu que os espaços 
dedicados à doença são leitos 
existentes anteriormente para 
a clínica médica, retornando 
aos seus propósitos originais, 
e que o município não realiza 
em escala local cirurgias 
eletivas. “Acreditamos que 
os atendimentos de casos de 
Covid-19 existirão perma-
nentemente, como de outras 
patologias, com vacinações 
anuais dentro do calendário 
de imunização. A Secretaria de 
Saúde está implantando um 
ambulatório de atendimento 
pós-Covid de sequelas pela 
doença”, informou.

André Diniz
Divulgação/PMMC
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Veterinária de Arujá tomou 3
doses de vacina em Guarulhos

A Secretaria de Saúde de 
Guarulhos abriu um procedi-
mento interno com o intuito 
de apurar a falha que ocorreu 
para que a veterinária arujaense, 
Jussara Sonner, fosse vacinada 
contra a Covid-19 por três 
vezes no município. O pre-
feito Gustavo Henric (PSD), 
o Guti, também determinou 
que o caso fosse enviado ao 
Ministério Público Estadual 
para que ela seja investigada.

Estas duas ações da Prefeitura 
ocorreram ainda ontem, quando 
tomou conhecimento sobre 
o caso, que gerou indignação 
por meio de diversas redes 
sociais. A própria veterinária 
publicou que não se sentia 
protegida com as duas do-
ses da CoronaVac, achando 
necessário se medicar com 
mais uma dose da Janssen.

Fotos dos comprovantes da 
vacina publicadas por Jussara 
nas redes sociais mostram que 
ela foi vacinada com as duas 
doses da CoronaVac em 9 de 

Denúncia

fevereiro e 2 de março deste 
ano, na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de Vila Fátima, 
em Guarulhos.

No dia 30 de junho, ela 
se vacinou novamente com 
a dose única da Janssen, em 
outra unidade do mesmo 
município, a UBS Uirapuru. 
Nas postagens, Jussara ainda 
zombou do sistema de saúde, 
afirmando que não havia 
computador na UBS.

“Fui em um bairro meio que 
de favela em Guarulhos, onde 
não havia computadores para 
verificação online. Uma sorte! 
Anotaram meus dados numa 
folha timbrada. Quando cair 
no sistema será tarde demais”, 
escreveu a veterinária.

Em nota à imprensa, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
explicou que não estimula 
este tipo de comportamento, 
pois não há evidências de que 
uma vacina seja melhor que a 
outra. Relembrou ainda que 
todas as vacinas disponíveis 
atualmente no Brasil foram 
submetidas a testes rigorosos 

para somente depois serem 
aprovadas pela Anvisa. “Não 
medimos esforços para pro-
mover uma vacinação célere 
e eficiente. As equipes vão 
reforçar a verificação no siste-
ma Vacivida, para saber se o 
cidadão possui algum registro 
de que já tenha sido imuni-
zado”, garantiu a Prefeitura.

Na tarde de ontem o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) disse que o país 
passa por um processo lento 
de imunização, e a intenção 
em escolher o imunizante 
atrasa ainda mais este proces-
so, além de a pessoa que faz 
exigência por determinado 
imunizante correr o risco 
de ficar sem vacina e causar 
este mesmo risco para outras 
pessoas. Apontou ainda que 
as secretarias de Saúde não 
têm controle sobre marcas 
e fabricantes da vacina que 
serão enviadas pelo governo 
do Estado, porém tem a ga-
rantia da segurança e eficácia 
de todas.

Thamires Marcelino

Medida, que beneficia os empreendedores de Mogi, é exclusiva para o ano de 2021

Prefeitura isenta comércio 
ambulante de taxas

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
sancionou a lei que estabelece 
a isenção das taxas de licença 
para o comércio ambulante 
da cidade. A medida, que 
beneficia os empreendedores 
de rua licenciados da cidade, 
é exclusiva para o ano de 
2021, e tem como objetivo 
reduzir os impactos das res-
trições e efeitos econômicos 

Licença

provocados pela pandemia 
de Covid-19.

“Várias áreas da economia 
foram muito prejudicadas pela 
pandemia do coronavírus, 
incluindo os empreendedo-
res de rua, em especial pela 
redução de deslocamento das 
pessoas nas ruas”, afirmou 
o secretário municipal de 
Finanças, Ricardo Abílio.

O impacto orçamentário do 

benefício, para o orçamento 
da Prefeitura, será de aproxi-
madamente R$ 39 mil. “Mas 
não faltarão recursos para 
os serviços da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, devido a 
um trabalho árduo da atual 
gestão para que obtivéssemos 
economia com as revisões 
contratuais e redução de 
despesas”, completou o se-
cretário Ricardo Abílio.

Mariana Acioli 

Prefeituras sustentam que 
vacina foi aplicada no prazo

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, 52 aplicações no Alto Tietê teriam ocorrido com vacinas vencidas

COVID-19

As secretarias de Saúde de 
quatro cidades do Alto Tietê 
contestaram a informação 
divulgada ontem que doses 
de vacina contra o coro-
navírus (Covid-19) teriam 
sido aplicadas na população 
fora da data de validade. A 
informação foi divulgada 
pelo jornal Folha de S. Paulo.

Segundo o levantamento, 
cerca de 29,5 mil doses da 
vacina Oxford/AstraZeneca 
teriam sido inoculadas fora da 
data de validade. A declaração 
toma por base os bancos de 
dados do DataSUS, da Sala 
de Apoio à Gestão Estratégica 
(Sage) e do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação 
Covid-19. Em todo o Estado 
de São Paulo, foram cerca de 
3,6 mil doses vencidas que 
foram encaminhadas para a 
população.

O Alto Tietê teria, segundo 
a reportagem, 52 pessoas com 
o imunizante fora da especifi-
cação. Mogi das Cruzes teria 

33 unidades; em segundo 
lugar vem de Arujá, com 
seis doses. Em terceiro Poá, 
com cinco doses; e haveria 
quatro doses em Suzano e 
Itaquaquecetuba.

A Prefeitura de Mogi de-
clarou, em nota, que não 
houve distribuição de lotes 
vencidos ou aplicação de 
doses fora da validade. “Dos 
casos já apurados pela Vi-
gilância Epidemiológica, a 
falha detectada foi de sistema, 
dos dados represados no 

sistema VacVida, que podem 
causar diferença entre a data 
aplicada e a data registrada. 
É importante ressaltar que o 
sistema do governo estadual 
teve diversas inconsistências 
no início da vacinação e 
também apresentava proble-
mas de comunicação com o 
Ministério da Saúde, o que 
gerava atrasos na informação”, 
apontou.

A Secretaria de Saúde de 
Mogi informou que já está 
fazendo um levantamento 

nominal dos 33 moradores 
que constam na lista, que 
serão convocados pela Vigi-
lância Epidemiológica para 
esclarecimento, transparên-
cia e segurança do paciente. 
Sobre a relação de vacinados, 
os dois estabelecimentos de 
saúde - um estadual e outro 
particular - já foram notificados 
para o início das apurações.

A Prefeitura de Suzano in-
formou em nota que as doses 
recebidas de um dos lotes 
indicados como problemáticos 
foram aplicadas no dia 5 de 
fevereiro, antes da data de 
vencimento de 14 de abril, 
aos trabalhadores da Saúde. 

“É importante destacar que 
a Vigilância Epidemiológica 
realiza todos os procedimentos 
necessários em relação ao 
armazenamento, transporte, 
manuseio e aplicação dos 
imunizantes nos públicos 
atendidos, especialmente 
a checagem do prazo de 
validade”, concluiu.

Itaquaquecetuba infor-
ma que recebeu no dia 26 
de janeiro o lote com 600 

doses da Astrazeneca com 
validade para 14 de abril, 
aplicando parte do estoque 
nos profissionais da Saúde 
no Centro de Especialidades 
de Itaquaquecetuba (CEI), 
e que a outra parte foi en-
caminhada para o Hospital 
Santa Marcelina para seus 
profissionais, o que ocorreu 
dentro do prazo.

A Prefeitura de Poá tam-
bém informou que os lotes 
da vacina mencionados na 
Imprensa foram aplicados 
dentro do prazo de validade. 

“Os sete casos citados pelo 
jornal, correspondem ape-
nas a erro de digitação no 
sistema VaciVida”, explicou. 
Arujá não enviou resposta à 
reportagem.

André Diniz

Imunizante é um dos mais utilizados na prevenção

Tânia Rêgo/Agência Brasil Tire suas dúvidas sobre a validade

Caso você tenha recebido a vacina da Oxford/AstraZene-
ca contra a Covid-19, confira o seu cartão de vacinação, no 
campo “Lote”, abaixo da data de imunização. Caso tenha 
recebido a sua dose de um destes lotes depois da data de 
vencimento, o Ministério da Saúde orienta procurar a Uni-
dade Básica de Saúde mais próxima para informar o ocor-
rido, e receber as orientações necessárias. Caso tenha re-
cebido antes do vencimento, não há motivo de preocupação 
- o mesmo se aplica se sua vacina for da Pfizer, Janssen 
ou CoronaVac.
4120Z001  (29 de março)
4120Z004  (13 de abril)
4120Z005  (14 de abril)
CTMAV501  (30 de abril)
CTMAV505  (31 de maio)
CTMAV506  (31 de maio)
CTMAV520  (31 de maio)
4120Z025  (4 de junho)
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Leitos UTI Covid de hospitais 
do Estado estão 54% ocupados

Números não só de Mogi, mas de outros hospitais da região, mostram queda e não se aproximam dos 100%

INTERNAÇÃO

Os leitos de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
que recebem pacientes em 
tratamento do coronavírus 
(Covid-19) em hospitais 
públicos e privados de Mogi 
das Cruzes encerraramo dia 
de ontem com uma ocupação 
de 54,1%. As informações 
foram divulgadas pelo portal 
oficial da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

A Pasta afirmou, ainda, que 
dos 166 leitos de Enfermaria 
divididos nos hospitais pú-
blicos e privados da cidade, 
66 estão ocupados com 
pacientes em tratamento 
da Covid-19 e outros 110 
estão livres. Isto significa 
que a taxa de ocupação 
é de 36% nestes leitos de 
Enfermaria.

Ainda ontem, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
informou que no Hospital 

das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, localizado no bairro 
Vila Mogilar, há 46 leitos 
de Enfermaria, com 61% 
de ocupação, e 33 de UTI, 
com 50% de ocupação. No 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, 
em Jundiapeba, estão em 
funcionamento 30 leitos de 
Enfermaria, com ocupação 
de 60%, e 30 leitos de UTI, 
com 71% de ocupação.

Já no município de Suzano, 
as taxas de ocupação dos 
leitos de UTI e de Enfermaria/

semi-intensiva para tratamento 
contra o novo coronavírus 
ofertados pela Secretaria 
Municipal de Saúde, ontem, 
eram de 40% (quatro de 
10) e 16,66% (sete de 42), 
respectivamente.

As unidades onde a 

Secretaria Municipal de 
Saúde se referiu foram as 
seguintes: Pronto-Socorro 
Municipal (PS), Santa Casa 
de Misericórdia, Hospital 
Santa Maria e Hospital Saint 
Nicholas. As duas últimas 
unidades são da rede particular, 

onde a Secretaria Municipal 
de Saúde oferta vagas de 
internação por meio de 
convênios firmados.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, o Hospital 
Auxiliar de Suzano, que pos-
sui 20 leitos de Enfermaria, 

estava ontem com 64% de 
ocupação.

Por outro lado, no Centro 
de Saúde, Unidade de Pronto 
Atendimento, Central de 
Atendimento Covid-19 e 
no Hospital de Campanha 
de Itaquaquecetuba, na 
Enfermaria e UTI as ocu-
pações eram de 20% e 9%. 
O Santa Marcelina operava 
ontem com 20 leitos de UTI, 
com 80% de ocupação, e 28 
de Enfermaria, com todos 
ocupados.

Em Poá, metade dos lei-
tos de Emergência estavam 
ocupados ontem e havia 
também uma ocupação 
de 9% nos 22 leitos de 
Enfermaria.

Por fim, o Doutor Osiris 
Florindo Coelho, de Ferraz 
de Vasconcelos, que possui 
26 leitos de UTI estava com 
92% deles ocupados e nos 
26 de Enfermaria, havia 
42% de ocupação.

Thamires Marcelino

Além dos dados referentes à UTI, Luzia tem 36% de uso nos leitos de Enfermaria

Daniel Carvalho/Mogi News

Mogi abre novas vagas de 
agendamento para 40 anos+

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abre novos agenda-
mentos online da vacinação 
contra a Covid-19 na próxima 
semana. Na segunda-feira, às 
8 horas, serão liberadas vagas 
para pessoas com 40 anos 
ou mais e, às 14 horas, para 
gestantes, puérperas, porta-
dores de comorbidades ou 
deficiências graves e demais 
grupos já contemplados. 

Na próxima terça-feira, às 
8 horas, haverá nova abertura 
de vagas para pessoas com 
40 anos ou mais. No total, 
serão ofertadas 6 mil vagas e 
o agendamento deve ser feito 
no www.cliquevacina.com.
br. Para facilitar os trâmites, 

Vacina

o interessado pode antecipar 
o seu cadastro preenchendo 
o campo “Crie seu usuário” 
no site oficial. Outro cadastro 
importante deve ser feito no 
https://vacinaja.sp.gov.br, sis-
tema estadual que contabiliza 
e registra todas as doses contra 
a Covid-19 aplicadas nos 
municípios paulistas.

Serão aplicadas hoje doses 
para pessoas com 40 anos ou 
mais que realizaram o agen-
damento prévio ao longo da 
semana. O atendimento acon-
tece nos drives e unidades de 
saúde, conforme escolhido no 
sistema. Para recebimento da 
dose é necessário comparecer 
ao local portando documento 

com foto, CPF, comprovantes 
de endereço e do agendamento 
do Clique Vacina.

A programação em Mogi 
das Cruzes está seguindo o 
cronograma de imunização 
por faixas etárias divulgado 
pelo governo do Estado e as 
vagas são disponibilizadas de 
acordo com os quantitativos 
de doses enviadas ao municí-
pio. O município aguardava 
ontem a entrega de 14 mil 
doses, 7 mil para comple-
mentação de primeiras doses 
e 7 mil para segundas doses 
dos imunizantes CoronaVac 
e AstraZeneca para gestantes 
e idosos, conformes datas de 
aprazamentos. 

Região registra 22 mortes 
por Covid-19 em 24 horas

Vinte e duas mortes por 
coronavírus (Covid-19) foram 
confirmadas ontem pelo 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) e 
pelas prefeituras da região. 
Os óbitos ocorreram nas 
cidades de Arujá, Ferraz 
de Vasconcelos, Mogi das 
Cruzes e Suzano.

De acordo com o Con-
demat, em Arujá registrou 
uma morte, já em Ferraz de 
Vasconcelos foram quatro 
falecimentos confirmados, 
Mogi das Cruzes informou 
dezesseis vítimas pela doença 
e Suzano um óbito.

Com a atualização, o Alto 

Pandemia

Dos 166 leitos de 
Enfermaria divididos 
nos hospitais 
públicos e privados 
da cidade, 66 estão 
ocupados

Tietê chegou ontem a 4.620 
falecimentos causados pelo 
coronavírus. Em todo o Estado 
já são 3.487.385 casos de 
Covid-19 e 119.110 óbitos 
desde o início da pandemia. 
Entre os casos, 3.122.130 
tiveram a doença e já estão 
recuperados.

Estado

O Estado de São Paulo 
registrou ontem menos de 
10 mil pacientes internados 
em enfermaria pela Covid-19, 
depois de 120 dias com 
balanços acima desta marca. 
Ontem, havia 9.818 pacientes 
em leitos clínicos, contra 
9.910 no dia 4 de março.

Em toda pandemia o es-
tado de São Paulo registrou 
3.762.758 casos de Covid-19 
e 128.921 óbitos. Do total de 
casos, 3.335.237 tiveram a 
doença e já estão recuperados, 
sendo que 396.424 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar.

Com a atualização, 
o Alto Tietê chegou 
a 4.620 falecimentos 
causados pelo 
coronavírus
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Israel bombardeia alvos do Hamas após ser atingido por balões incendiários

Pela primeira vez em duas semanas, Israel voltou a bombardear alvos do movimento islâmico Hamas na Faixa 
de Gaza. O ataque ocorreu ontem em retaliação ao lançamento de balões incendiários contra seu território. Não 
houve, por enquanto, relatos de vítimas. Em comunicado, o Exército informou que aviões de guerra destruíram 
um “local de fabricação de armas” no enclave palestino. A justificativa, segundo um porta-voz militar, é que o 
local seria usado pelo Hamas para pesquisar e desenvolver novos tipos de armamento.  (E.C.)

PGR abre inquérito 
contra Bolsonaro

Manifestação se dá após a ministra Rosa Weber negar o pedido para
segurar o andamento de notícia-crime relacionada ao caso até o fim da CPI

CASO COVAXIN

O vice-procurador-geral 
da República, Humberto 
Jacques de Medeiros, pediu 
na manhã de ontem, ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), a abertura de inqué-
rito contra o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
por suposta prevaricação 
no caso da negociação da 
vacina indiana Covaxin. A 
manifestação se dá após a 
ministra Rosa Weber negar 
o pedido da Procuradoria 
para segurar o andamento de 
notícia-crime relacionada ao 
caso até o fim dos trabalhos 
da CPI da Covid.

No documento, a PGR já 
indicou algumas diligências 
a serem realizadas no âmbito 
da investigação, entre elas a 
solicitação de informações 
à Controladoria-Geral da 
União, ao Tribunal de Contas 
da União, à Procuradoria 

da República no Distrito 
Federal, e à CPI da Covid 
sobre procedimentos relativos 
aos mesmos fatos, com o 
respectivo compartilhamento 
de provas. A Procuradoria 
sugeriu prazo inicial de 90 
dias para cumprimento das 
medidas.

A notícia-crime em questão 
foi protocolada no Supremo 
pelos senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Fabiano 
Contarato (Rede-ES) e Jorge 
Kajuru (Podemos-GO), na 
segunda-feira passada. Os 
parlamentes argumentam que 
o chefe do Planalto cometeu 
crime de prevaricação ao não 
determinar a abertura de 
investigação sobre a compra 
da Covaxin, vacina indiana 
contra a Covid-19, após 
receber uma denúncia de 
supostas ilegalidades nessa 
aquisição por parte do de-
putado federal Luis Miranda 
(DEM-DF) e seu irmão, Luis 

Inquérito irá investigar Bolsonaro por prevaricação

Divulgação

Estadão Conteúdo

O Ministério Público Federal 
(MPF) entrou com ação de 
improbidade administrativa 
contra o ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello, atribuin-
do ao aliado do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
uma longa série de omissões 
relacionadas ao combate à 
pandemia da Covid-19, entre 
elas a “negligência” na compra 
de vacinas para imunizar a 
população ainda em 2020 e 
a “adoção ilegal’ do chamado 

“tratamento precoce’ (adoção 
de medicamentos sem eficácia 
comprovada cientificamente) 

“como principal ação de polí-
tica pública para enfrentar o 
coronavírus’. A Procuradoria 
aponta quase R$ 122 milhões 
de dano ao erário.

“Se as decisões de gestão - 
que deveriam ser técnicas - são 
adotadas por força de influências 
externas, está comprovado 
o comportamento doloso 

MPF vai à Justiça em 
ação por improbidade

Ex-ministro Pazuello

ilícito do Ministro e perfeita-
mente configurado o ato de 
improbidade administrativa 
que, em última análise, é a 
deslealdade qualificada da 
conduta do agente público 
frente ao cidadão a quem 
deveria servir - é a imorali-
dade manifesta no trato da 
coisa pública, visto que a 
decisão, que deveria ser de 
âmbito técnico, é adotada para 
privilegiar, atender, beneficiar 
não a coletividade/o interesse 
público mas sim sentimento 
pessoal ou interesse de terceiro”, 
afirmaram os procuradores na 
ação protocolada na quarta.

Na peça enviada à 20ª Vara 
de Justiça Federal, a Procura-
doria também ressaltou que 
Pazuello foi “injustificada-
mente omisso na ampliação 
de testes e na distribuição 
de milhares de kits de testes 
PCR, a ponto de perderem 
a sua validade. (E.C.)

inclui
mundo

Roberto Miranda, servidor 
de carreira no Ministério 
da Saúde.

Como mostrou o Estadão, 
o contrato de compra do 
imunizante foi fechado a um 
valor 1.000% maior do que 
o informado pela própria 
fabricante seis meses antes.

Secretarias apuram registros 
de aplicação de vacina vencida

Secretarias de Saúde in-
formaram ontem, apurar 
registros de aplicação de 
vacina da AstraZeneca contra 
a Covid-19 fora da validade. 
Levantamento feito pelo jornal 
Folha de S. Paulo aponta 
cerca de 26 mil notificações 
de aplicações de doses ven-
cidas. O Ministério da Saúde 
e os Estados afirmam ter 
distribuído os lotes dentro 
do prazo. Já as prefeituras 
negam injeções irregulares de 
doses, afirmam haver erros 
de registro e preveem fazer 
nova checagem dos dados.

Conforme a Folha de S. 
Paulo, esses imunizantes, 
de oito lotes importados 
AstraZeneca/Oxford, foram 
usados em 1.532 municípios 
do país. É possível consultar o 
lote do imunizante no cartão 

individual de vacinação. 
Ao Estadão, o ministério 
afirmou ter distribuído os 
produtos na data correta. 
Disse ainda caber ao gestor 
local o acompanhamento 
da validade dos frascos e da 
aplicação das doses.

Já a data de validade de 
cada lote é informada pelo 
próprio Ministério da Saúde 
em comprovantes de distri-
buição de vacinas aos Esta-
dos. Cruzamento de dados 
realizado pelo Estadão em 
ferramenta da organização 
Base dos Dados, que compila 
informações do governo 
federal, aponta cerca de 28 
mil registros de aplicações 
cujas datas ultrapassam o 
prazo de vencimento dos 
lotes. A assessoria do Mi-
nistério da Saúde, porém, 

afirmou ao Estadão que 
pode haver inconsistências 
nos microdados.

A Secretaria da Saúde pau-
lista disse ter distribuído as 
doses dentro da validade e 
informou ter identificado 
4.772 possíveis aplicações 
fora do prazo no sistema. 
Segundo o Estado, dados da 
plataforma de monitoramento 

“sugerem” que imunizantes 
vencidos foram usados em 
315 cidades. A gestão João 
Doria (PSDB) não descarta a 
hipótese de parte dos casos, 
na verdade, se tratar de erro 
no momento do registro. 

“A Pasta está informando 
as prefeituras, que são as 
responsáveis pela aplicação 
das vacinas, para realizar 
busca ativa desta população”, 
disse. (E.C.)

AstraZeneca

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Unidos por um
inverno mais

solidário!

A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a 
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de 
preferência cobertores novos, usados em bom 

estado, higienizados e embalados, para aquecer com 
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade. 

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br
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Santos busca 1ª vitória 
fora contra o América-MG

Ainda sem vencer fora de 
casa no campeonato, o Santos 
terá hoje mais um desafio 
contra um rival de menor 
peso. Às 19 horas, visitará 
o América-MG, no Indepen-
dência, em Belo Horizonte, 
tentando fazer boa exibição 
apesar da provável retranca 
que terá pela frente, em duelo 
válido pela 9ª rodada.

O Santos vive situação 
curiosa na competição. Joga 
melhor diante de adversários 
mais fortes, que saem para 
o jogo, como São Paulo e 
Atlético-MG, rivais que venceu 
nas últimas semanas. Porém, 
a equipe santista sofre diante 
dos rivais menores, mais fe-
chados na defesa. Foi assim 
no empate sem gols com o 
Sport, na rodada passada, e 
também contra o Juventude, 
ambos na Vila Belmiro. Nestes 
dois jogos, os comandados de 
Fernando Diniz mostraram 
pouca criatividade para furar 
os bloqueios adversários.

Agora será a vez de enfrentar 
novamente um time menor, 

Mais Brasileirão

que voltou a disputar a Série 
A neste ano, longe de casa. E 
atuar fora da Vila tem sido 
uma dor de cabeça para o 
Santos neste Brasileirão. Em 
três partidas, empatou com o 
Grêmio e perdeu para Bahia 
e Fluminense.

“Quem quer brigar lá em 
cima tem de ganhar fora 
de casa, ainda mais porque 
deixamos uma vitória escapar 
da gente contra o Sport na 

última quarta. Fomos bem 
melhores, mas futebol é re-
sultado e não conseguimos 
converter a atuação em gols. 
Agora temos a oportunidade 
contra o América-MG de 
conquistar essa primeira 
vitória fora de casa”, afirmou 
o goleiro João Paulo.

Ele será titular mais uma 
vez porque John ainda se 
recupera de lesão no joe-
lho, assim como o volante 
Alison. O meio-campo deve 
ter Camacho, Jean Mota e 
Gabriel Pirani, embora exista 
a chance de Carlos Sánchez 
ser titular pela primeira vez 
desde que voltou de lesão. 
No ataque, é certa a volta 
de Marinho, desfalque na 
quarta por suspensão.

Em compensação, o técni-
co Fernando Diniz não terá 
Kaio Jorge, afastado para “um 
controle de carga”, segun-
do o clube, devido ao risco 
de lesões. O jovem Marcos 
Leonardo, acostumado a ser 
opção para o segundo tempo, 
deve começar jogando. (E.C.)

Corinthians tenta usar Arena
como aliada para iniciar reação

Com aproveitamento de apenas 33,3% em casa, Timão precisa da vitória para pontuar e se aproximar do G4

BRASILEIRÃO

Fazer da Neo Química 
Arena um alçapão. Esse é o 
desafio que o Corinthians 
quer começar a colocar em 
prática para o jogo de hoje, 
contra o Internacional, às 
21 horas, em seus domínios, 
a fim de mudar a sua tra-
jetória no torneio até aqui. 
Nas quatro vezes em que a 
equipe paulista atuou como 
mandante, apenas o Sport 
saiu de campo abatido. Nos 
outros compromissos, foram 
derrotas para o Atlético-GO 
e Bragantino e ainda um 
empate diante do São Paulo, 
na última rodada.

Tal desempenho justifica 
a colocação da equipe. Com 
dez pontos em oito rodadas, 
o Corinthians apresenta um 
aproveitamento de 41,7% e 
aparece em 11º lugar. Nos 
quatro confrontos que reali-
zou em casa, o Corinthians 
foi econômico também em 
balançar a rede: o time de 
Sylvinho só marcou na vitória 

de 2 a 1 sobre o Sport e na 
derrota pelo mesmo placar 
diante do Bragantino. O 
aproveitamento caseiro é de 
apenas 33,3%.

Curiosamente, a equipe 
tem se revelado um melhor 
visitante até aqui na competi-
ção. Com três empates e um 
triunfo (sobre o América-MG) 
o Corinthians conquistou seis 
dos 12 pontos disputados em 
campos adversários.

Para o jogo de hoje, diante 
do Internacional, Sylvinho 
deve usar uma estratégia mais 
ofensiva. No treinamento 
em que reuniu os titula-
res, o treinador trabalhou 

os deslocamentos na par-
te ofensiva e também um 
trabalho técnico de passes 
e finalizações. Por fim, foi 
feita ainda uma atividade 
com marcação por pressão 

em espaço curto.
A regularização da documen-

tação do volante colombiano 
Victor Cantillo deve garantir 
a sua escalação. Gabriel e 
Vitinho completam o setor 

de meio-campo.
Na defesa, João Victor e Gil 

formam a zaga enquanto os 
experientes Fagner e Fábio 
Santos vão ser os responsáveis 
por desafogar o jogo pelas 
laterais. O esquema 4-3-3 vai 
ter ainda Gustavo Mosquito, 
Jô e Mateus Vital.

Se o Corinthians busca 
uma arrancada na competição 
neste sábado, a situação do 
Internacional não é nada 
diferente. Pressionado pela 
derrota dentro de casa diante 
do Palmeiras, a equipe gaúcha 
sabe que uma recuperação 
urgente precisa ser sinalizada 
para não tornar o ambiente 
no clube mais tenso.

Com nove pontos, o time 
colorado é o 14º colocado e 
um novo revés pode indicar 
uma aproximação perigosa 
com os adversários que estão 
na zona do rebaixamento. A 
dúvida para esse confronto 
é quanto à participação de 
Patrick. Sua escalação deve 
ser definida após uma reunião 
com o departamento médico.

Estadão Conteúdo

Experiência do lateral Fábio Santos é uma das apostas do técnico Sylvinho

Divulgação/MeuTimão

Organização mantém dúvida
sobre presença de público

Não ter a presença de 
público nas competições 
dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, que terão a 
sua cerimônia de abertura 
daqui exatamente três se-
manas, continua sendo uma 
opção para os organizadores 
do evento esportivo. A in-
definição sobre o assunto 
continua, de acordo com 
Seiko Hashimoto, presidente 
do Comitê Organizador, por 
causa da situação do Japão 
com relação à pandemia do 
coronavírus.

“A situação das infecções 
muda a todo momento e isso 
vai ser assim. É totalmente 
incerto”, afirmou Hashimoto. 

“Mas para os Jogos de Tó-
quio-2020 há a perspectiva 
de não se ter público nas 
competições”, completou.

A mesma preocupação foi 
mostrada na quinta-feira pelo 
primeiro-ministro do país, 
Yoshihide Suga, que afirmou 
que avalia uma redução ou 
até a proibição dos torcedores 
no evento. O líder japonês 

mostra preocupação com o 
aumento de casos de Covid-19 
registrados no país, tendên-
cia que pode ser acelerada 
com a chegada de milhares 
de atletas, patrocinadores e 
jornalistas.

“Existe a possibilidade de 
não haver espectadores. Em 
qualquer caso, agiremos tendo 
a segurança e a proteção do 
povo japonês como nossa 
principal prioridade”, afirmou 
Suga. O primeiro-ministro 
disse ainda que novas decisões 
serão tomadas em consenso 
entre os governos japonês 
e metropolitano, o Comitê 
Olímpico Internacional (COI) 
e o Comitê Organizador.

Especialistas apontam 
que a variante delta (india-
na) pode desencadear um 
rápido ressurgimento das 
infecções durante os Jogos. 
Na última quarta-feira, a 
capital japonesa registrou 
673 novos, reafirmando a 
tendência de alta. O estado 
de emergência foi suspenso 
no dia 20 de junho.

De acordo com a deter-
minação atual, cerca de 10 
mil espectadores poderão 
assistir os jogos e eventos 
em cada local. O número 
pode variar de acordo com 
a capacidade das arenas. O 
importante é que apenas 
metade dos espaços sejam 
ocupados. A organização 
dos Jogos foi alvo de críticas 
depois da autorização da 
presença de público. Estran-
geiros continuam proibidos 
de assistir às competições 
nas arenas.

Na semana passada, o 
imperador Naruhito, do 
Japão, se mostrou “extre-
mamente preocupado” com 
a possibilidade de aumento 
da contaminação por Co-
vid-19 durante a disputa da 
Olimpíada e a Paralimpíada. 
A informação foi dada pelo 
chefe da Agência da Casa 
Imperial. Embora seja patrono 
honorário da Olimpíada de 
Tóquio, Naruhito não possui 
poder político. Mas sua figura 
é bastante respeitada. (E.C.)

Jogos Olímpicos

AMÉRICA-MG 
Matheus Cavichioli; 
Eduardo, 
Eduardo Bauermann, 
Anderson Jesus e 
João Paulo; 
Zé Ricardo, 
Juninho Valoura e 
Marcelo Toscano; 
Felipe Azevedo, 
Ribamar e 
Rodolfo José. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

SANTOS 
João Paulo; 
Pará, 
Luiz Felipe, 
Kaiky (Danilo Boza) 
e Felipe Jonatan; 
Camacho, 
Jean Mota e 
Gabriel Pirani; 
Marinho, 
Marcos Leonardo e 
Marcos Guilherme. 
Técnico: 
Fernando Diniz.

AMÉRICA-MG  
SANTOS 

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim.
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Estádio Independência (MG).

CORINTHIANS 
Cássio, 
Fagner, 
João Victor, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Cantillo, 
Gabriel e 
Vitinho; 
Gustavo Mosquito, 
Mateus Vital e 
Jô 
Técnico: 
Sylvinho.

INTERNACIONAL 
Daniel; 
Saravia, 
Lucas Ribeiro, 
Victor Cuesta e 
Heitor; 
Rodrigo Dourado, 
Lucas Ramos, 
Edenílson, 
Nonato e 
Patrick (Maurício); 
Yuri Alberto. 
Técnico: 
Diego Aguirre.

CORINTHIANS  
INTERNACIONAL

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).
HORÁRIO - 21 horas.
LOCAL - Neo Química Arena (SP).



esportesSábado, 3 de julho de 2021 9portalnews.com.brDIÁRIO DO ALTO TIETÊ

O Programa de Adoção 

“Bora Ser Feliz” é uma 

ação da Prefeitura de 

Guararema que tem 

como objetivo 

conseguir um lar para 

os cãezinhos que se 

encontram no Canil 

Municipal da cidade.



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

Sábado, 3 de julho de 202110 portalnews.com.br  DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

SBT, 21H00

Chiquititas

Os alunos se dividem em chapas na escola para a eleição de um Grêmio. 

Matilde vai até o apartamento de Cintia para saber como estão as buscas 

pelo tesouro. Matilde anuncia: “Eu saí da cadeia por dois motivos: pegar 

minha parte do tesouro e exterminar a Carmen”. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Sofi a fi ca surpresa com a revelação de Ana e decide conversar com Marcos. 

Lorena se irrita ao descobrir que Cris obrigou Matias a tirar o bigode. Wilson 

apresenta Dolores para Laudelino e explica seu plano para fazer ciúmes em Iná. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Hugo exige que Dominique acabe com a vida de Luna. Alejandro e Téo 

discutem por causa de Luna. Mário acusa Helena de traição, mas depois 

se beijam com paixão. Téo dá razão a Úrsula e Helena ao concluir que foi 

enganado por Luna/Fiona. Helena não entende como a imagem de Virgem 

de Guadalupe que ela deu para Fiona está na casa de Mário. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta reclama da demora de Amanda em acabar com o casamento de 

José Pedro. Maurílio deixa sua caneta cair na mata e José Alfredo a encontra. 

Salvador quebra uma vitrine com seu desenho. Maria Clara afi rma a Maria 

Marta que manterá o pacto com ela e os irmãos.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.
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Localização
da praia
de Jeri-

coacoara

(?) mal:
não pro-
duzir boa
impressão

Figuras da
bandeira
olímpica

Princípio
de funcio-
namento
do sonar

Levantar
exemplos 
hipotéticos

Sobreme-
sa típica
de ban-
dejões

Cancro
(?), tipo 
de DST

Diz-se de
quem fica
"na aba" 

dos colegas
Boca

de (?),
modelo 
de calça

Árvore cuja
florada

anuncia a
primavera

Afecção
cutânea

comum na 
puberdade

De (?) e
salteado:
sem esque-
cer nada

O homena-
geado do
Centro de
Tradições 
Nordesti-
nas, em

São Cristó-
vão (Rio)

(?) de pele,
serviço de 
esteticistas

Cuidado;
desvelo

Público-alvo de campa-
nhas antitabagismoRedução

de (?), medida que
incentiva o consumo

Prática na bovino-
cultura de corte

Ministério chefiado por
Blairo Maggi (2017)

Nota
(abrev.)
Erro, em

inglês

Bolo
alemão

Embeveci-
do (fig.)

Belas-(?),
curso de 

graduação

Cauda,
em inglês

(?) de
cavalo,

penteado
Prejudicado

Enxerga
Fruta

ácida de
compotas

O número
como o 2
O "vc", no
WhatsApp

Flúor
(símbolo)
Tumulto,
em inglês

Diminuir

(?) Supply,
duo aus-
traliano

100 m2

(?) criativo,
conceito 

sociológico

Estatuto do
(?), lei que
proíbe o
porte de
armas

por civis

Cercar
(Mil.)

"(?)
Neném",
cantiga
de ninar

Deus, em
italiano

Tão
numerosa

Rente ao
chão

Seres de
recifes

Envoltórios
de larvas

Acordos en-
tre países

Antonio
Calloni,

ator

Partícula
de carga
elétrica
positiva
(Quím.)
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LUIZGONZAGA

LIMPEZAERR
TAILREIC
ONOACUCA

ARTESRABOUÇ
CASULOSFLÃ

LPESOMORTO
PACTOSRLUP

ERASTEIRO
ACDIOPAR

PROTONVEF
ERAOCIORE
NANADECAIR
SITIARCOR

DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

 Mesmo que as 
suas forças estejam 
terminando e as 
dificuldades pareçam 
não ter fim, não 
desista agora, pois 
sua vitória pode estar 
mais perto do que 
imagina.

Vá em frente e 
visualize como será 
maravilhoso saborear 
a concretização 
dos seus objetivos 
pessoais.

Às vezes um só 
passo, mais um 

MOMENTO
especial

O momento é para vencer agora

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes de hoje  desejamos muita paz, alegria, 

sorte e sucesso para vocês sempre! Feliz aniversário!

Faça do ‘é impossível’ a sua maior 
motivação.”

 cultura@jornaldat.com.br

esforço, uma última 
tentativa podem ser 
decisivos na sua vida.

Acredite que o 
momento para vencer 
é agora!
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SEMAE-SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021 - PROCESSO Nº 

200.724/2021 

OBJETO: Aquisição de máscaras autônomas de ar comprimido com circuito aberto.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão dispo-

níveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.

br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 15 de julho de 2021, 

exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.

com.br/. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 - PROCESSO Nº 

200.252/2021

OBJETO: Contratação de leiloeiro oficial.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-

veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. 

A sessão ocorrerá às 09h00 do dia 20 de julho de 2021, na Sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 

277 – 1º Andar.

Mogi das Cruzes, 02 de julho de 2021.

JOÃO JORGE DA COSTA– Diretor Geral do SEMAE.
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Atenciosamente,

COMUNICADO IMPORTANTE

 O Hospital Santa Maria de Suzano, sempre pautado pela absoluta transparência de sua 

conduta, vem a público relatar fatos relevantes com o objetivo de dirimir quaisquer inverdades 
que, eventualmente, levem a conclusões equivocadas na sociedade.
 A instituição de saúde tem ampliado constantemente o atendimento disponibilizado aos 
pacientes, firmando parcerias sólidas com as maiores operadoras de saúde do País e empresas 
de relevância positiva indiscutível no mercado – incluindo um dos centros de diagnósticos mais 
conceituados do Brasil – mantendo diálogos permanentes com as mesmas e todos os prestadores
de serviços.
 Diante da responsabilidade histórica com a verdade, o Hospital Santa Maria de Suzano, 
comandado por profissionais de sucesso com mais de 30 anos de expertise em saúde, informa 
que está em processo de rompimento do contrato com a empresa responsável pelos profissionais
que atuam no Pronto Atendimento.
 Com a meta de salvaguardar a qualidade da assistência disponibilizada aos pacientes, o 
hospital ingressou na Justiça para assegurar o cumprimento contratual das obrigações previstas,
o que evitaria transtornos ao fluxo cotidiano de atividades.
 Porém, a empresa se recusa, peremptoriamente, a obedecer a lei, em detrimento dos valores
éticos e morais que deveriam nortear aqueles que prezam pela manutenção de sua reputação, 
agindo implacavelmente na contramão da seriedade da honra e da própria história, justamente 
neste momento crítico provocado pela pandemia de Covid-19, o que exige sensibilidade, 
sobriedade e empatia redobradas.
 Tal postura inaceitável e indigna tem provocado eventuais ruídos e transtornos no Pronto 
Atendimento, realidade enfrentada com seriedade e celeridade pelo Hospital Santa Maria de 

Suzano, que está providenciando, o mais rápido possível, a contratação de nova equipe médica, 
apesar dos obstáculos apresentados pelo atual prestador.
 O contexto serve para uma ampla reformulação administrativa no Pronto Atendimento, o 
que levará à melhoria imediata da assistência aos pacientes no Hospital Santa Maria de Suzano, 
à altura de sua trajetória irretocável em defesa do bem-estar e saúde. Porque assim agem as 
empresas sérias motivadas pelo caráter e vocação de trabalhar a serviço da cidadania.  Disponi-
bilizamos um canal direto de atendimento aos nossos clientes para esclarecimentos de possíveis
transtornos neste período de transição, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, através 
do e-mail sac@hospitalstamaria.com.br ou telefone 4746-5124.


