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Letalidade por Covid cai  
10,5 pontos em Suzano

Apesar da queda na letalidade, número de infectados pelo coronavírus apresentou aumento entre maio e junho

SUZANO

  Prefeitura amplia horário de atendimento e limite de clientes 
em razão do Plano São Paulo. Cidades, página 3

A letalidade por coronavírus (Co-
vid-19) em Suzano apresentou que-
da entre os meses de maio e junho, 
segundo levantamento feito pela 
reportagem com base nos dados 
fornecidos pela Secretaria de Saú-
de. De acordo com os dados, a le-
talidade em Suzano chegou a 40,8 
pessoas para cada mil contaminados 
com a Covid, no entanto, no mês 
passado, esse indicador ficou em 
30,3 óbitos para cada mil doentes. 
Uma queda maior do que 10 pontos. 
Apesar da queda na letalidade, hou-
ve aumento de casos de infecções.  
Cidades, página 5

A Secretaria Municipal de Saú-
de liberou o cadastramento para 
vacinação contra a Covid-19 de 
pessoas de 38 anos sem comorbi-
dades. Cidades, página 4

Vacinação

GUARAREMA 
LIBERA  
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Cidades, página 5

ARRECADAÇÃO

Câmara de 
Suzano aprova 
o Refis. p3

Durante o mês passado, a letalidade chegou a 30,3 mortes por cada mil pessoas contaminadas
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Segunda parcela do 13º será 
paga a moradores da região

Aposentados de Suzano, Ferraz e Poá vão receber  
R$ 66 milhões do abono salarial. Cidades, página 4
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 �Reforma de rua

Há muito anos sem passar por um pro-
cesso de manutenção periódica, a qua-
dra poliesportiva situada no entronca-
mento das ruas Iljima e Caetano Rúbio, 
no Jardim Leila, na região da Vila San-
to Antônio, em Ferraz de Vasconcelos, 
acaba de receber uma completa revi-
talização pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. A reforma do espaço 
público atende a uma reivindicação do 
vereador Fábio Farias de Oliveira (PSL).

 �Curso para vestibular

A Biblioteca de São Paulo, instituição da 
Secretaria de Estado  da Cultura e Eco-
nomia Criativa de São Paulo, irá realizar 
curso gratuito de gramática e interpre-
tação textual para vestibular. A ofici-
na acontece virtualmente durante seis 
encontros, nos dias 13, 15, 20, 22, 27 e 
29 de julho, das 10 horas às 12h30. As 
inscrições já estão abertas no site da 
BSP, bsp.org.br/inscricao, e as vagas 
são limitadas.

 �Espécie de sapo

Uma nova espécie de sapinho pingo-
-de-ouro foi descoberta pela ciência e o 

Parque das Neblinas, reserva ambiental 
da Suzano gerida pelo Instituto Ecofu-
turo, é um de seus habitats – e um dos 
locais onde indivíduos foram estudados. 
O Brachycephalus ibitinga, ou sapinho 
da neblina, foi nomeado em homena-
gem às áreas em que ocorre: “ibitinga” 
é uma palavra derivada do tupi-guarani 
e significa “terra branca”, como era co-
nhecida a neblina característica das flo-
restas de terras altas na Mata Atlântica.

 �Centro Cultural

A Prefeitura de Santa Isabel inaugurou 
o Centro Cultural do Jardim Eldorado. 
O novo espaço está localizado  na rua 
Odivaldo Margarido dos Santos, 57, e 
será utilizado para fomentar a cultura 
no bairro mais populoso do município. 
A ação faz parte das comemorações 
de aniverário de 189 anos da cidade.

 �Arujá Emprega

A plataforma digital Arujá Emprega 
está com novas vagas de emprego. 
Por conta da pandemia, os currículos 
devem ser enviados pelo site do Arujá 
Emprega (http://servicosonline.prefei-
turadearuja.sp.gov.br/servicosonline/
arujaemprega/).

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Dividir para somar

F
azendo uma analogia das contradi-
tórias operações matemáticas, é pos-
sível afirmar que a melhor maneira 
de somar é por meio da divisão das 

unidades. Parece uma ironia sem fundamen-
to, mas a partir da fragmentação das tarefas, 
pode-se chegar a um objetivo mais abran-
gente. Assim, fica mais lógico compreender 
que ações executadas com um sentido único 
alcançarão os melhores resultados.

O contexto da vacinação contra a Covid-19 
ilustra com propriedade esse raciocínio curio-
so. Com quatro imunizantes autorizados no 
Brasil - CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e 
Janssen-, a vacinação no país avançou gra-
dativamente nas últimas semanas. E as ações 
conjuntas entre governos federal, estaduais 
e municipais, mesmo com toda a conotação 
política que possam ter, devem ser elogiadas.

 Na região, a postura do Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) ao lado das prefeituras para a ob-
tenção dos imunizantes é louvável. A cada dia 
novas remessas são enviadas para a região e 
devidamente informadas para o conhecimen-
to das pessoas. Mesmo que algumas cidades 

figurem na rabeira da lista do Estado em total 
de vacinas aplicadas em proporção aos ha-
bitantes, os esforços conjuntos têm levado a 
uma crescente imunização dos moradores.

 O princípio da divisão de tarefas em bus-
ca de um resultado mais amplo e célere, no 
sentido da imunização em massa da popula-
ção, tem surtido efeito positivo. Estamos ca-
minhando para a total cobertura da popula-
ção adulta, prevista para meados de outubro, 
com as doses ofertadas no país. Atualmente, 
moradores a partir dos 36 anos de idade já 
podem efetuar o agendamento.

Com a baixa quantidade de vacinas dispo-
níveis de um determinado fabricante, o me-
lhor mesmo é aumentar a oferta e ampliar o 
elenco de fornecedores para conseguir uma 
cobertura maior de imunização no país. Os 
números desta semana comprovam a teoria 
- estamos com quase 40% da população bra-
sileira vacinada com a primeira dose e perto 
de 12% com as duas doses ou a dose única.

O que vale nessa conta é que quanto mais 
vacina (e de mais fabricantes), melhor. Só as-
sim, vamos superar com maior brevidade a 
fase mais crítica da pandemia.

Como seria bom acordar 
todos os dias e sentir firme-
za, paz e um país desenvolvi-
do, sem criminalidade, com 
políticos honestos e todos 
trabalhando para elevação e 
desenvolvimento da nação 
brasileira. É tempo de pen-
sar e refletir e homenagear 
o Mestre Jesus, o Cristo. É 
um sonho? Sim! Mas se to-
dos voltarem as suas mentes 
para esta utopia, um dia tudo 
acontecerá e nos encherá de 
alegrias e deixaremos um país 
nobre e desenvolvido para 
as gerações futuras. Haveria 
constantes alegrias, motivações, 
festas e amor a todos os bra-
sileiros. Mas, mesmo com os 
corações plenos de bondade, 
principalmente pelos brasilei-
ros honestos, ainda há muito 
a fazer por este país. Pensan-
do bem, não quero este país 

O país que desejo

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

do jeito que se governou nas 
últimas décadas.

Quantas desgraças: cor-
rupção tomou conta e nos 
envergonha; há milhares de 
presidiários que não traba-
lham. A violência produziu 
milhares de assassinatos to-
dos os anos. Há mais mortes 
através de acidentes automo-
bilísticos no Brasil do que a 
quantidade que ocorre em 
toda a Europa reunida, mais 
Canadá e Estados Unidos. O 
desemprego é alarmante, pois 
são milhões. A cada instante 
surgem alguns governantes que 
aumentam os tributos, sendo 
que há mais de 80 tributos 
existentes neste país. Temos 
leis e códigos ultrapassados; 
não se vislumbra governantes 
com características de Esta-
distas, preparação para gover-
nar com astúcia, dedicação e 

desprendimento.
Os governantes e legisladores 

olham para os seus umbigos 
e não pensam na pátria, no 
povo e estão despreparados 
para produzir uma nação de-
senvolvida, plena de êxitos e 
que possa se tornar exemplo 
para os povos. Este não é o 
país que quero para mim, para 
os meus familiares e para os 
brasileiros que são honestos. 
Sugestão: todo o dia procure 
ser otimista em profundida-
de, mas não se pode deixar 
de fazer críticas, apontar er-
ros e oferecer sugestões. Em 
minhas reflexões e meditações 
procuro visualizar uma nação 
próspera e peço ao Deus do 
meu coração, o Deus da mi-
nha compreensão, que eleve 
os meus sentimentos. Qual é 
o Brasil que você deseja? Des-
peje amor à nação!

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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Gerice e Ashiuchi discutem 
novas obras para Palmeiras

O prefeito de Suzano, Ro-
drigo Ashiuchi (PL), recebeu 
a vereadora Gerice Lione em 
seu gabinete nesta quinta-feira. 
O encontro foi realizado para 
discutir sobre a implementação 
de novas obras no distrito de 
Palmeiras, onde a parlamentar 
pretende contribuir por meio 
de emendas impositivas.

Atualmente, a administração 
municipal está realizando os 
levantamentos e os projetos 
necessários para a constru-
ção de um novo complexo 
público na região da Vila 
Real Santista, em Palmeiras. 
A futura estrutura poderá ter 
amplo espaço de lazer com 
academia ao ar livre, play-
ground, pista para caminhadas 
e área dedicada à realização 
de atividades físicas. 

“Nossa expectativa é de 
oferecer um espaço de lazer, 
com promoção de esportes e 
cultura às famílias. Por isso, 
hoje vim solicitar esse apoio 
ao prefeito Rodrigo Ashiuchi, 
que prontamente concordou 
com a importância do projeto. 

Reunião

Ele inclusive adiantou que já 
está realizando os estudos 
necessários e já até foi em 
busca de apoio do deputado 
estadual André do Prado (PL) 
e do deputado federal Marcio 
Alvino (PL). Aproveitei para 
colocar à disposição minhas 
emendas impositivas para a 
área”, contou a parlamentar.

Na oportunidade, as autori-
dades ainda comentaram sobre 
o andamento das obras no 
Jardim Brasil, que atualmente 
recebe nova pavimentação. 

“Essa era uma demanda antiga 
do bairro e que agora está em 
fase final. Agradeço o prefeito 
pela atenção e por todas as 
melhorias”, completou Gerice.

Por fim, a vereadora des-
tacou que apresentará os 
projetos de lei na próxima 
quarta-feira em sessão na 
Câmara Municipal, visando 
encaminhar emenda impositiva 
para as ações no distrito de 
Palmeiras, que beneficiarão as 
famílias da Vila Real Santista, 
do Jardim Amazonas e das 
proximidades.

Ashiuchi agradeceu Gerice 
e sua equipe, que têm atuação 
intensa na zona sul da cidade 
e nos entornos do Jardim 
Monte Cristo, sempre traba-
lhando em prol da população. 
Na oportunidade, ele ainda 
lembrou que este último 
receberá em breve a unidade 
suzanense da Faculdade de 
Tecnologia (Fatec), esperada 
há anos pelos moradores.

O chefe do Executivo tam-
bém agradeceu aos demais 
vereadores do município, 
que mantém comunicação 
produtiva com a administração 
municipal e vêm somando 
esforços para construir uma 
cidade melhor.  “Temos con-
centrado esforços em levar 
infraestrutura e melhores 
condições de desenvolvimento 
para a região de Palmeiras. 
Esse futuro complexo da 
família representa mais saúde, 
lazer e entretenimento para os 
moradores. Estamos ansiosos 
para que este projeto se torne 
realidade e possa beneficiar 
a todos”, concluiu.

Recuperação Fiscal recebe 
aprovação dos vereadores

A Câmara de Suzano apro-
vou na sessão de quarta-feira 
o projeto de lei complementar 
que institui o Programa de 
Recuperação e Estímulo ao 
Pagamento de Débitos Fiscais 
(Refis) 2021. A propositura é 
de autoria do Executivo.

Em maio, o presidente da 
Casa de Leis, Leandro Alves 
de Faria (PL), o Leandrinho, 
havia solicitado, por meio 
de um requerimento, a rea-
lização deste programa, que 
tem o objetivo de facilitar aos 
contribuintes o pagamento de 
dívidas tributárias.

Durante a discussão do 
projeto, o vereador Antonio 
Rafael Morgado (PDT), o 
professor Toninho Morgado, 
destacou que, desde o início 
da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), os vereadores têm 
dialogado com o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) e os secretários 
sobre o assunto. “Solicitamos 
que pudessem estabelecer 
um plano de flexibilização e 
redução de juros, porque quem 
quer pagar é gente humilde 

Refis

e honesta, que diante dessa 
pandemia ficou sem recurso 
financeiro e acabou atrasando 
seus impostos”, afirmou.

Os vereadores também 
aprovaram uma moção de 
repúdio de autoria do vereador 
Denis Claudio da Silva (DEM 
pelos serviços prestados pela 
agência da EDP, concessionária 
de distribuição de energia 
elétrica em Suzano. Ele re-
clamou que a agência só vem 
realizando atendimentos de 
forma online, o que dificulta o 

acesso de pessoas que não têm 
familiaridade com a internet. 

“É um desrespeito por aqueles 
que consomem energia e, na 
hora que precisam fazer uma 
reivindicação, têm que acessar 
o sistema virtual. Há empresas 
que estão se aproveitando da 
pandemia para negar o direito 
do consumidor de atendi-
mento”, disse o parlamentar, 
que solicitou ao presidente do 
Legislativo uma reunião com 
o responsável pela concessio-
nária no município.

Câmara havia solicitado projeto ao Executivo

Wanderley Costa/Secop Suzano

Limite de ocupação e horário 
é ampliado com atualização

Alteração começou a valer ontem com as mudanças propostas pelo governo do Estado para o Plano São Paulo

COMÉRCIO E SERVIÇO

As atividades comerciais 
no município de Suzano 
estão liberadas desde ontem 
para atendimento presencial 
até as 23 horas, com limite 
de ocupação ampliado para 
60% do espaço. As medi-
das estão previstas na nova 
atualização do Plano São 
Paulo, conforme anúncio 
oficial na última quarta-feira. 
De acordo com o governo 
do Estado, as regras são 
válidas para todo o terri-
tório paulista até o final do 
mês e são amparadas por 
recomendação do Centro 
de Contingência, com base 
nos dados de evolução da 
pandemia.

Até o próximo dia 31, o 
limite de horário de fun-
cionamento das atividades 
econômicas está fixado para 
as 23 horas. A capacidade 
máxima de ocupação per-
mitida, atualmente em 40%, 
também sobe para 60%. As 
normas vão vigorar até o final 
do mês, mas poderão ser 
revistas a qualquer momento 

conforme a tendência de 
novos casos, internações 
e mortes por coronavírus 
(Covid-19).

Em Suzano, as regras são 
válidas para estabelecimentos 
comerciais em geral. No 
caso de shoppings e galerias, 
recomenda-se que o acesso 
de clientes ocorra até as 22 
horas, com encerramento 
total das atividades às 23 
horas.

O mesmo horário deverá 
ser respeitado por restauran-
tes e similares, atividades 
culturais, academias, salões 
de beleza e barbearias. Para 
tanto, todos os protocolos 
de higiene e distanciamento 
social devem ser rigorosamente 
cumpridos, incluindo o uso 
obrigatório de máscaras e 
a oferta de álcool em gel.

Vale lembrar que a cidade 
ainda mantém as recomen-
dações de toque de recolher, 
agora estipulado para o 
período das 23 às 5 horas. 
Assim como as indicações do 
teletrabalho para atividades 

administrativas não essen-
ciais e o escalonamento de 
horários para entrada e saída 
de trabalhadores do comér-
cio, serviços e indústrias, 

conforme a possibilidade.
Também permanecem 

liberadas as celebrações 
individuais e coletivas em 
igrejas, templos e espaços 

religiosos, desde que seguidas 
as orientações sanitárias. Em 
relação aos parques, o Max 
Feffer e o Viveiro Municipal 
Tomoe Uemura, bem como 

PlayPet, seguem fechados. Isso 
porque o parque e a Arena 
Suzano têm sido utilizados 
como um dos principais 
polos de imunização contra 
a Covid-19. A vacinação 
avança conforme crono-
grama prévio, que pode ser 
consultado no site oficial da 
Prefeitura de Suzano (www.
suzano.sp.gov.br).

Até o momento, o muni-
cípio contabiliza 117.217 
pessoas imunizadas contra a 
Covid-19, sendo 53,2% da 
população adulta estimada 
em 220.330 habitantes. Do 
total de vacinados, 30.162 
já completaram a segunda 
etapa e 2.248 receberam a 
imunização em dose única.

Atualmente, o índice de 
ocupação de leitos voltados 
ao atendimento de pacientes 
com Covid-19 em Suzano 
está em 21,5%. A cidade 
contabiliza 21,9 mil casos 
da doença, sendo que 840 
evoluíram para óbitos e 
outras 19,3 mil pessoas já 
se recuperaram.

De acordo com Prefeitura, horário será estendido até as 23h com 60% de ocupação

Emanuel Aquilera
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Guararema libera cadastro 
para pessoas de 38 anos

A Secretaria Municipal de 
Saúde liberou nesta quinta-

-feira o cadastramento para 
vacinação contra o coronavírus 
(Covid-19) de pessoas de 
38 anos sem comorbidades. 
No início desta semana, o 
município recebeu 1.244 
doses de vacinas que, além 
de outras faixas etárias, tam-
bém serão utilizadas neste 
público.

São 500 unidades da Janssen 
(dose única), 354 da Pfizer e 
390 unidades da Astrazeneca. 
A maior parte do lote será 
utilizada em pessoas de 37 
a 39 anos e outra parte no 
grupo de 40 a 59 anos.

A Pasta dividiu o cadas-
tramento do público de 37 a 
39 anos em três blocos. No 
início desta semana o cadastro 
para pessoas de 39 anos foi 
liberado e a expectativa é 
que em breve o público de  
37 anos possa se cadastrar.

O cadastro está disponível 
no Vacina.Digital, no site 
da Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br), no 

Vacina contra Covid

banner da página inicial 
ou no link “Cadastramento 
Para Vacinação da Covid-19”. 
Vale ressaltar que também é 
obrigatório que seja realizado 
o cadastro no vacinaja.sp.gov.
br, do governo do Estado.

“É muito importante fazer 
o cadastro em nosso site e na 
plataforma do governo do 
Estado. Pedimos também que 
no dia da vacinação, que as 
pessoas não deixem de trazer 
os documentos necessários 

com suas respectivas cópias, 
estar com a documentação 
correta evita atraso e agiliza 
o processo”, afirma a secretá-
ria de Saúde de Guararema, 
Adriana Martins.

Para se vacinar, é preciso 
levar um documento com foto 
contendo o número do CPF 
(original e cópia), o Cartão 
Nacional de Saúde (original 
e cópia) e comprovante de 
residência atualizado (original 
e cópia).

Cadastro está aberto para pessoas sem comorbidade

Vitoria Mikaelli/Guararema

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social informou 
nesta semana que Guararema 
conta com 11 famílias que 
receberão o auxílio mensal 
de R$ 300 disponibilizado 
pelo governo do Estado a 
famílias vulneráveis que 
perderam ao menos um 
integrante do núcleo familiar 
por coronavírus (Covid-19). 
De acordo com a Pasta, o 
pagamento será realizado 
pelo governo estadual direta-
mente às famílias que serão 
beneficiadas pelo programa 
SP Acolhe.

O benefício de R$ 1,8 mil 
será pago em seis parcelas 
mensais de R$ 300, entre os 
meses de julho e dezembro 
de 2021. A previsão é que o 
benefício comece a ser pago 
a partir do dia 20 de julho.

“Toda ajuda às famílias em 
vulnerabilidade é sempre bem 
vinda. O Programa SP Acolhe 
tem por objetivo amparar as 
famílias em maior fragilidade 
social”, explicou o secretário 
municipal de Assistência 
Social, Eduardo Moreira. 

11 famílias vão receber 
R$ 300 em Guararema

SP Acolhe

“A Secretaria de Assistência 
Social de Guararema vem 
mantendo contato com essas 
famílias em vulnerabilidade, 
tanto para entender as neces-
sidades delas, quanto para 
atualização dos cadastros 
necessários para que bene-
fícios como esses cheguem 
a elas”, completou.

A iniciativa vai beneficiar 
famílias inscritas no CadÚnico 
com renda mensal de até 
três salários-mínimos que 
tenham perdido ao menos 
um familiar vítima do co-
ronavírus, podendo ser pai, 
mãe, avô, avó, filho, filha 
ou outro parente, desde 
que a morte tenha ocorrido 
dentro do núcleo familiar. O 
programa considera todas as 
estruturas familiares, exceto 
a unifamiliar (uma única 
pessoa), com filhos de todas 
as idades.

Para saber se a família tem 
direito ao benefício, basta 
acessar o site do Bolsa do 
Povo (www.bolsadopovo.
sp.gov.br) e verificar se está 
apto a receber este benefício.

A Secretaria de Transportes 
de Ferraz de Vasconcelos 
implantou vagas de curta 
duração, também chamada 
de “vaga verde”, para esta-
cionamento de veículos em 
pontos estratégicos do centro 
da cidade com duração de 
1 minuto para embarque e 
desembarque, como explicou 
o secretário Álvaro Costa.

“As vagas verdes têm como 
finalidade criar pontos es-
tratégicos de fácil acesso de 
embarque e desembarque para 
que o cidadão não precise 
ficar pelas ruas procurando 
uma vaga fixa para estacio-
nar, isso facilita a vida do 
motorista e do passageiro, 
além de proporcionar uma 
rotatividade muito maior”, .

O tempo foi baseado em 
um estudo feito com mais 
de cem pessoas, entre jovens 
e idosos, que demonstrou 
que, em média, uma pes-
soa leva 17 segundos para 
embarcar ou desembarcar 
de um veículo.

Ferraz institui 
vagas para 
embarque e 
desembarque

‘Vaga verde’

No mês passado, antecipação beneficiou 65.514 aposentados e pensionistas; neste mês, foram 65.698

Divulgação

INSS paga mais de R$ 64 milhões
como segunda parcela do 13º

Aposentados e pensionistas receberam o benefício antecipado pela União para reduzir prejuízos com a pandemia

SUZANO, POÁ E FERRAZ DE VASCONCELOS

A segunda parcela do 13º 
salário paga aos aposentados 
e pensionistas de Suzano, 
Poá e Ferraz de Vasconcelos 
que têm direito ao benefício 
resultou em um montante 
superior a R$ 64 milhões, 
segundo o levantamento do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Do dia 24 do 
mês passado até a última 
quinta-feira, quando as se-
gundas parcelas terminaram 
de ser pagas, os beneficiá-
rios receberam um total de  
R$ 64.467.656.

Assim como no ano passado, 
a antecipação dos pagamentos 
realizada pelo governo federal 
visou amenizar os prejuízos 
dos beneficiários impactados 
pela pandemia do coronaví-
rus. Além de permitir que as 
pessoas pudessem cumprir 
com seus compromissos, os 
valores antecipados injetaram 
dinheiro também no comércio, 
outro setor que foi prejudicado 
com a crise sanitária.

A quantia é referente à 
agência do INSS de Suzano, 
que também possui benefícios 
de pessoas residentes nas 
cidades de Ferraz e Poá; e 
pagou as parcelas aos 65.698 
trabalhadores que têm direito. 
Na primeira parcela do 13º 

salário, 65.514 receberam um 
total de R$ 64.468.177,45.

A segunda parcela do 13º 
salário pode ter um valor 
diferente da primeira devido 
ao desconto do Imposto de 
Renda, segundo o INSS. Essa 
tributação varia conforme a 

idade: para aposentados a 
partir de 65 anos, há isenção 
extra do Imposto de Renda e 
só é cobrado se o benefício 
superar R$ 3.807,96. Já o 
segurado com idade até 64 
anos paga IR caso receba 
acima de R$ 1.903,98.

Em relação à agência do 
INSS localizada no município 
de Itaquaquecetuba, foram 
realizados pagamentos apenas 
aos trabalhadores munícipes 
que têm direito. Para a segunda 
parcela, o instituto afirmou 
na quinta-feira que 25.845 

trabalhadores receberam  
R$ 23.199.666. Na primeira 
parcela, 25.755 receberam 
um total de R$ 23.181.252.

Tem direito ao 13º salário 
quem, durante o ano, rece-
beu benefício previdenciário 
de aposentadoria, pensão 
por morte, auxílio-doença, 
auxílio-acidente ou auxílio-

-reclusão. “Não têm direito 
ao abono anual os que rece-
bem benefícios assistenciais, 
como Benefício de Prestação 
Continuada da Lei Orgânica 
da Assistência Social (BPC/
Loas) e Renda Mensal Vitalícia 
(RMV)”, apontou o INSS.

Do dia 24 de junho até a 
quinta-feira passada, quando 
as segundas parcelas ter-
minaram de ser pagas, os 
beneficiários de Mogi das 
Cruzes e Arujá receberam 
um total de R$ 85.988.350. 
Ainda na segunda parcela, o 
instituto afirmou que 85.620 
beneficiários receberam os 
pagamentos. Já na primeira 
parcela, 85.762 receberam um 
total de R$ 86.110.052,98.

Thamires Marcelino
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Letalidade por Covid-19 entre 
maio e junho cai em Suzano

Cidade atribuiu o aumento dos casos às liberações gradativas das atividades por meio do Plano São Paulo

DE 40,8 PARA 30,3

A letalidade por coronaví-
rus (Covid-19) em Suzano 
apresentou queda entre os 
meses de maio e junho, se-
gundo levantamento feito 
pela reportagem com base 
nos dados fornecidos pela 
Secretaria de Saúde. De acordo 
com os dados, a letalidade 
em Suzano chegou a 40,8 
pessoas para cada mil con-
taminados com a Covid, no 
entanto, no mês passado, 
esse indicador ficou em 
30,3 óbitos para cada mil 
doentes. Uma queda maior 
do que 10 pontos.

Apesar da queda na letali-
dade, a Prefeitura de Suzano, 
mostrou um aumento no 
número de casos entre o mês 
retrasado e o mês passado: 
de 2.055 confirmações para 
2.442; no entanto, o número 
de mortes caiu no mesmo 
período: de 84 falecimentos 
em maio para 74 em junho, 
o que resultou na queda da 
letalidade. A Pasta municipal 

da Saúde atribui o aumento 
de casos com a liberação 
gradativa de atividades pelo 
Plano São Paulo, mas que a 
imunização tem alcançado 
um público cada vez mais 
jovem e tem garantido a 
cobertura vacinal de idosos 
e pessoas com comorbidade, 
freando o número de mortes.

Demais cidades
Nas duas cidades vizinhas 

de Suzano, os municípios de 
Mogi e Itaquaquecetuba, os 
números mostraram osci-
lação. Na primeira cidade, 
a letalidade durante o mês 
de maio foi de 66,3 mortos 
para cada mil contaminados 
com o coronavírus, ao passo 
que durante o mês passado, 
esse número foi de 42,1, 
uma queda maior do que 
24 pontos, no entanto, em 
Itaquá, o resultado foi dife-
rente, a letalidade em maio 
foi de 49,5 e em junho foi 
de 55,2, uma elevação de 
5,7 pontos na comparação 
com os dois meses.

Apesar do aumento na 
letalidade, Itaquá informou 
por nota que apresentou 
queda no número de casos 
e óbitos entre os meses de 
maio (1.616 casos e 80 mor-
tes) e junho (832 casos e 46 
falecimentos pela doença). 
A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que este 
avanço nos indicadores é, 
primariamente, pela campa-
nha de vacinação realizada 
no município, e que seguirá 

com o cronograma sem ações 
extraordinárias neste final 
de semana.

Em maio, Mogi registrou 
2.926 novos casos de Covid-19 
e em junho foram 3.130. 
Segundo a Prefeitura, os 
números estão estabilizados 
e a diferença entre os me-
ses foi devido ao aumento 
da testagem da população, 
entre eles o Hospital Muni-
cipal, Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA), 
bem como seis unidades de 
referência para a Covid-19.

Em relação ao número 
de mortes, Mogi das Cruzes 
demonstrou uma queda entre 
os meses de maio e junho 
deste ano. Enquanto que 
em maio a cidade registrou 
194 mortes no levantamento 
divulgado em sua página na 
internet, em junho foram 
132 casos fatais.

Guararema, por sua vez, 
também registrou aumento 
na letalidade por coronavírua 
em cada mil doentes. Segundo 

os dados do município, em 
maio esse indicador foi de 
10,8 falecimentos ante cada 
mil doentes, no mês passado, 
esse número foi de 25 óbitos 
para cada mil infectados, um 
acréscimo de 14,2 pontos.

Guararema reduziu os 
casos de maio para junho 
(de 552 para 400), mas 
teve um aumento no nú-
mero de mortes por Covid, 
passando de seis para dez 
em um intervalo de quatro 
semanas. “Os números de 
junho demonstram uma 
queda de 28% em relação 
ao mês anterior, o que pode 
ser um indicativo do avanço 
da vacinação”, informou 
em nota.

A cidade realiza a vacinação 
de seus moradores normal-
mente tanto na sexta-feira, 
feriado estadual, quanto 
no sábado. “Lembrando 
que na cidade a vacinação 
é feita por hora marcada e 
com cadastro prévio que é 
feito no site da prefeitura”, 
informou.

André Diniz

Queda de letalidade foi maior do que 10 pontos

Mogi News/Arquivo

Novo agendamento para 
vacinação será aberto hoje

A vacinação contra a Co-
vid-19 e o agendamento 
online continuam no hoje, 
porque, ontem, não houve 
atendimento em função do 
Feriado de 9 de Julho. 

Hoje, o agendamento online 
será destinado para pessoas 
com 36 anos ou mais e tam-
bém para gestantes, puérperas, 
portadores de comorbidades 
e deficiências, além de outros 
grupos já contemplados. Todos 
os agendamentos devem ser 
feitos por meio do site www.
cliquevacina.com.br . Para 
tomar a dose, os mogianos 

devem apresentar, no local 
agendado, documento pessoal 
com foto, CPF e comprovante 
de endereço. 

Mogi das Cruzes está se-
guindo o cronograma de 
imunização por faixas etárias 
divulgado pelo governo do 
Estado, com vagas dispo-
nibilizadas de acordo com 
os quantitativos de doses 
enviadas ao município.

Até o momento, a Secre-
taria Municipal de Saúde já 
aplicou 184.072 primeiras 
doses; 49.835 segundas doses 
e 3.373 doses únicas.

Covid-19

Mais de 37 mil veículos 
devem passar pela SP-98

Cerca de 37,8 mil veículos 
devem transitar pela rodo-
via Mogi-Bertioga (SP-98) 
até o próximo domingo, 
em razão do feriado de 
Revolução Constituciona-
lista, informou a Secretaria 
do Estado de Transportes, 
que ainda informou que a 
expectativa é que mais de 
700 mil veículos passem 
pelas principais rodovias 
do Estado até domingo. A 
Pasta não divulgou apenas a 
quantidade de veículos que 
devem utilizar as rodovias 
somente no domingo, no 

sentido de volta para a região.
Com base em dados his-

tóricos, a Ecopistas prevê 
a passagem de 797,4 mil 
veículos nas quatro praças de 
pedágio do corredor Ayrton 
Senna/Carvalho Pinto (SP-
70), em ambos os sentidos, 
desde à meia-noite de ontem 
até 23h59 de amanhã.

A concessionária estará com 
sua estrutura preparada para 
o feriado, incluindo recursos 
extras para atendimento 
aos usuários. “Reforçamos 
ainda a importância de 
evitar aglomerações, manter 

o distanciamento social e 
usar máscara sempre que 
sair de casa, principalmente 
se houver mais pessoas ao 
redor”, apontou a Ecopistas.

Os horários com os 
maiores fluxos, segundo 
a concessionária, ocorreram 
ontem, das 16 às 19 horas, 
e devem acontecer também 
na data de hoje, das 8 às 
11 horas, no sentido do 
interior e Litoral Norte. Já 
o retorno para São Paulo, 
deve ter tráfego mais in-
tenso no domingo, das 15 
às 20 horas.

Feriadão na Mogi-Bertioga

Saiba mais
Agendamentos 1ª dose às 
8 horas
Pfizer/ AstraZeneca e Jans-
sen: 36+
Pfizer: gestantes e puér-
peras
AstraZeneca / Janssen so-
mente para: comorbidades  
pessoas com deficiência 
permanente grave, traba-
lhadores da educação e 
transporte e com QR Code 
emitido pelo estado que in-
dique Mogi para vacinação; 
-taxistas e transportador 
escolar, com credencial e 
alvará da prefeitura dentro 
da validade; ambos 18+

Apesar da queda 
na letalidade, 
a Prefeitura de 
Suzano, mostrou 
um aumento no 
número de casos
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SBT, 21H00

Chiquititas

Não haverá exibição da novela – transmissão da Copa América.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Eva sugere que Ana escreva sua biografi a. Humberto desfaz a sociedade 

com Marcos. Manuela leva Julia para conhecer a fazenda de Gabriel. Ina e 

Laudelino reatam o namoro. Nanda encontra uma partitura de Lui dedicada 

a ela e Francisco. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Hugo é surpreendido com a chegada de Júlia e esconde Luna, desmaiada, 

no escritório. Renzo revela a Dominique que deu uma chance para Alexia, 

Kyra e Luna fugirem durante o furacão. Mosquito e Queen dizem para Kyra 

que Alan se casará com Júlia. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta afi rma a José Alfredo que vai ajudá-lo a enfrentar Maurílio. Josué 

avisa ao Comendador que Espinoza está a caminho do Rio de Janeiro. Elivaldo 

impede Tuane de fi car no lugar de Cristina no camelódromo. Fernando cobra 

de Cristina seu honorário como advogado.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Oscarito
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Agir como
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céu de NY

O gover-
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frase mo-
tivacional

Aracnídeo
causador

de
alergias

Reage com vaia ao
espetáculo ruim

Ato que salva a vida de milhares
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 A vida não tem que 
ser uma linha reta, 
nem um caminho sem 
hipótese de retrocesso. 
Qual de nós 
caminharia em frente, 
se estivesse diante 
de um precipício? 
Quem insistiria em 
continuar numa 
estrada que fosse 
dar a um abismo? 
Há sempre formas 
diferentes para 
chegar ao mesmo 
fim. O importante é 
realmente tomarmos 

MOMENTO
especial

Rumo à felicidade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE DO DIA 9/07: CLEIDE DELAVIE KUREK

Aos aniversariantes de hoje  desejo  muita paz, alegria, 

sorte e sucesso para você sempre! Feliz aniversário!

Seja humilde para admitir seus erros, 
inteligente para aprender com eles e 
maduro para corrigi-los.”

 cultura@jornaldat.com.br

um rumo e nos 
irmos desviando das 
armadilhas.

Em nosso dia a dia, 
todos pretendemos 
como destino a 
felicidade. Mas 
quantas vezes nos 
acabamos perdendo 
por culpa de 
nossos problemas e 
ansiedades? 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES 

- SEMAE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão EletrônicoNº 084/2020 - PROCESSO Nº 

202.173/2020

OBJETO: Aquisição de equipamentos para laboratório.

EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 01 e 02:SOLAB EQUIPAMENTOS 

PARA LABORATÓRIOS EIRELI, no valor global de R$ 8.399,00.Lote 

03: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI, no 

valor global de R$ 5.450,00.Lote 04: HEXIS CIENTIFICA LTDA, no 

valor global de R$ 34.800,00.Lote 05: Deserto.

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Eletrônico Nº 029/2021 - PROCESSO Nº 

200.461/2021

OBJETO: - Aquisição de graxa e óleo lubrificantes

EMPRESAS VENCEDORAS:Lote 7: PATRICIA CRISTINA DE ABREU - 

EPP no valor global de R$ 753,93; Lotes 1, 2, 5 e 6: RFA COMÉRCIO 

DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA no valor global de R$ 10.719,50; 

Lotes 3 e 4: Movimento Comércio de Peças e Serviços Automotivos no 

valor global de R$ 10.459,56.

Mogi das Cruzes, em 08 de julho de 2021

João Jorge da Costa

Diretor Geral

RECREIO INFANTIL ANJINHO TRAVESSO 
(MATERNAL, JARDIM I , JARDIM II E PRÉ) 

MATRICULAS ABERTA - 
RUA OTAVIO RODRIGUES BARBOSA 

190-CENTRO-FERRAZ 
TEL (11)4764-0474 - (11) 97167-9714
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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


