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E A
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Vacinação contra Covid-19 na 
região alcança 791 mil doses

Somente com a primeira dose foram vacinados 621 mil moradores nas dez cidades que compõem o Alto Tietê

SEGURANÇA

 CSI de Suzano atende 262 ocorrências no 1º semestre. Cidades, página 4

Segundo o levantamento da pla-
taforma Vacina Já, da Secretaria de 
Estado da Saúde, as dez cidades do 
Alto Tietê estão com mais de 791 mil 
doses aplicadas das vacinas contra 
a Covid-19. O levantamento é feito 
pelo governo do Estado levando em 
consideração os relatórios enviados 
pelos municípios por meio do siste-
ma digital, e contabilizam o número 
de pessoas que receberam a primeira 
e segunda doses, bem como os que 
receberam a dose única. Pela platafor-
ma da Secretaria da Saúde, 791.784 
doses foram utilizadas para primeira, 
segunda e de uso único na região.  
Cidades, página 5

Contra gripe

Suzano libera 
vacinação para 
todos os públicos
Cidades, página 4Mogi das Cruzes é a cidade que mais possui moradores vacinados contra o coronavírus, segundo a Secretaria de Estado da Saúde

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

M
A

U
R

IC
IO

 S
O

R
D

IL
L

I/
 S

E
C

O
P

 S
U

Z
A

N
O

Suzano

Doações podem ser retiradas 
em residências ou empresas

Iniciativa foi tomada pela Prefeitura de Suzano para 
evitar o contágio por coronavírus. Cidades, página 3
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 �Emissão de documentos

A Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social de Poá realizou na 
quinta-feira uma reunião com repre-
sentantes da Polícia Civil e da Guarda 
Civil Municipal (GCM) com o objetivo de 
fazer um levantamento para identifica-
ção das pessoas em situação de rua e 
assim proporcionar a possibilidade de 
obter os documentos para que possam 
ser inseridos nos programas sociais.

 �Empresa Fácil

A Secretaria de Fazenda de Poá reali-
zou na quinta-feira uma reunião com 
representantes da Associação Comer-
cial de Poá (Acip), do Conselho Regio-
nal dos Contadores (CRC), do Departa-
mento de Fiscalização de Posturas do 
município e da empresa prestadora de 
serviço, Conam. O encontro foi no Paço 
Municipal e teve como objetivo aprimo-
rar o programa Empresa Fácil para agi-
lizar o processo de abertura de empre-
sas e  comércios.

 �USF Vila Amorim I

A Unidade de Saúde da Família (USF) 
Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila 

Amorim, completou um ano de funcio-
namento na quinta-feira passada. O lo-
cal conta com equipe de profissionais 
multidisciplinares e ampla estrutura. 
Desde sua inauguração, o espaço tem 
realizado uma média de 5.711 atendi-
mentos por mês.

 �USF Vila Amorim I

O espaço presta diversos tipos de as-
sistências à população, como ações de 
prevenção da saúde bucal, medidas vol-
tadas para a saúde das crianças, acom-
panhamento de pré-natal, iniciativas de 
prevenção ao câncer, planejamento fa-
miliar com fornecimento gratuito de me-
dicamentos e orientação a respeito dos 
diversos métodos contraceptivos, entre 
outros serviços.

 �Aulas de música

Como forma de incentivar atividades cul-
turais, a Secretaria de Cultura e Turis-
mo de Ferraz está promovendo oficinas 
de música e aulas de dança gratuitas. 
As práticas serão realizadas de forma 
presencial, respeitando todos os proto-
colos contra a Covid-19. Para informa-
ções sobre horários e disponibilidade, 
o telefone para contato é o 4678-5708.

•••  editor@jornaldat.com.br
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Filas para creches

N
o decorrer da semana passada, 
os jornais do Grupo Mogi News 
evidenciaram a fila por uma vaga 
em creches de pelo menos seis 

cidades do Alto Tietê. De acordo com a nos-
sa reportagem, são mais de 8 mil alunos fora 
das unidades.

Os dados são calculados com base nas in-
formações fornecidas por Suzano, Mogi das 
Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vas-
concelos e Guararema e, olhando de maneira 
mais fria, não são números imponentes. Na 
realidade, pode dar a impressão que é um 
problema razoavelmente tranquilo de resol-
ver, mas é preciso saber qual é realidade de 
cada família e de cada município para que se 
possa chegar a uma conclusão mais correta, 
e não apenas uma impressão.

Em contato com a reportagem, as prefei-
turas informaram que estão realizando ações 
para diminuir ou zerar essa fila para que to-
das as crianças possam frequentar a creche.

No entanto, é possível que, durante a ten-
tativa das administrações municipais em di-
minuir a quantidade de crianças aguardando 
por uma vaga na creche, esse número possa 

mostrar alguma resistência com a volta das 
atividades presenciais por quase todos os mo-
radores, caso a pandemia de coronavírus (Co-
vid-19) realmente se mostre controlável com 
a aplicação maciça das vacinas na população 
não só do Alto Tietê, mas de todo o Estado. 

Se isso ocorrer, e tomara que ocorra, a eco-
nomia se aquecerá um pouco mais e as vagas 
presenciais de trabalho devem aumentar. Isso 
deve gerar um efeito cascata e, conforme as 
famílias forem conseguindo emprego, a pro-
cura por creches e outros estabelecimentos 
infantis pode aumentar, ou enfrentar certa 
resistência para ceder.

É claro que tudo isso ainda é especulação, 
não há certezas sobre o controle da pande-
mia a médio prazo, porém é um cenário a ser 
considerado como alguns dos possíveis de 
acontecer. Administrações públicas, de todas 
as esferas de governos, devem ficar atentas a 
esta possibilidade. Se este de fato se mostrar 
o mais plausível, em que todos gostariam, 
afinal seriam o domínio da doença por parte 
da medicina, e não o contrário, a demanda 
por vagas vai aumentar. É bom a região es-
tar preparada.

Na realidade, grande par-
te da humanidade não quer 
conhecer o Deus verdadei-
ro, mas um deus cujo po-
der possa ser usado a fim 
de tornar realidade os seus 
ambiciosos sonhos egoístas, 
porém, Deus nunca será do-
minado, Ele domina porque 
é Senhor e não servo. Temos 
de saber que Deus não é um 

“gênio na garrafa” e nem existe 
para cumprir nossos desejos 
sempre que o convocarmos, 
sendo Criador, rebeldes ou 
não, somos  submissos à Sua 
vontade. Jesus, o Filho de 
Deus, disse em Apocalipse 
1: 8 ser o Alfa e o Ômega, a 
primeira e a última letra do 
alfabeto grego, indicando ser 
Ele o Princípio e o Fim de 
todas as coisas.

A Bíblia confirma essa 
afirmação de Sua grandeza 

Deus não é pequeno II

ARTIGO
Mauro Jordão

em seu início: No princípio 
criou Deus os céus e a ter-
ra. No capítulo primeiro de 
João lemos que no princípio 
o Verbo, Cristo, estava com 
Deus, e o Verbo era Deus, e 
todas as coisas foram feitas 
por intermédio Dele e a vida 
estava Nele.

Deus criou o imensamente 
grande, o macrocosmo, e o 
indescritivelmente pequeno, 
o microcosmo. A majestade 
do corpo humano descrita, 
no século 20,  por Marshall 
Nirenberg, prêmio Nobel de 
Biologia: O corpo humano 
tem mais de 60 trilhões de 
células, e em cada uma de-
las, temos 1,70 metro de 
fita DNA, onde estão gra-
vados todos os nossos da-
dos genéticos, como a cor 
dos olhos, a cor da pele, o 
temperamento e outras in-

formações. Cada milímetro 
da fita DNA é constituído 
de 300 milhões de átomos 
rigorosamente ocupando o 
seu lugar e funcionando com 
exatidão porque a vida das 
coisas criadas estava Nele.

A complexidade do olho 
humano, segundo John Wil-
son, oftalmologista da Uni-
versidade Harvard, está em 
que do fundo de cada um 
dos nossos olhos saem 60 
milhões de fios condutores, 
todos encapados, na  finali-
dade de fazer chegar ao cé-
rebro a imagem de tudo o 
que vemos. A complexida-
de do código genético não 
poderia ter surgido do aca-
so evolucionista, mas, sim, 
a prova verdadeira de que 
toda a Criação surgiu pelas 
Mãos de Deus. Salmo 145: 
3: “Grande é o Senhor... a 
Sua grandeza é insondável”.

 josemaurojordao@gmail.com

Mauro Jordão é médico.
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Equipes vão retirar doação 
na casa dos moradores

A Campanha do Agasalho 
2021, realizada pelo Fundo 
Social de Solidariedade de 
Suzano, ganhou uma nova 
ferramenta. Isso porque os 
moradores e empresários 
que desejam contribuir com 
a doação de cobertores novos 
poderão agendar com a equipe 
do órgão a retirada in loco. 
A solicitação deve ser feita 
por telefone 4745-2188, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

De acordo com a presidente 
do Fundo Social, a primeira-

-dama Larissa Ashiuchi, a 
iniciativa busca proteger as 
pessoas que estão contribuindo 
em meio à pandemia. “Sabe-
mos que, no cenário em que 
vivemos, o deslocamento até 
a sede do Fundo Social pode 
ser difícil. Por isso sentimos a 
necessidade de oferecer este 
novo formato, para incentivar 
a doação de quem gostaria de 
ajudar, mas não pode sair de 
casa”, informou.

Larissa explica ainda que, 
ao agendar a retirada, a equipe 

Suzano

busca em até 72 horas os co-
bertores no local desejado, em 
dias úteis, entre 9 e 16 horas. 

“Ao ligar para o Fundo Social, 
no número 4745-2188, vamos 
anotar todos os dados e já 
organizar o melhor dia para o 
acolhimento dos itens”, disse.

Além do formato de agen-
damento, as doações seguem 
sendo acolhidas na sede do 
Fundo Social (rua Baruel, 501 

– centro / sala 224 – 2º andar). 
Com o tema “Compartilhe o 

Calor Humano”, a Campanha 
do Agasalho 2021 faz referên-
cia justamente ao período de 
distanciamento social, incen-
tivando a empatia e amor ao 
próximo. “Estamos trabalhando 
com uma grande ‘rede’ de so-
lidariedade. Sabemos que este 
período de inverno é muito 
intenso e poder conectar as 
pessoas que querem ajudar 
com aquelas que precisam é 
um papel essencial do Fundo 
Social”, finalizou.

Iniciativa quer proteger contra pandemia de Covid-19

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Vacinação a moradores sem 
comorbidade inicia amanhã

Na quinta-feira passada 
foram abertos os agenda-
mentos para pessoas de 37 
e 38 anos de idade, sem 
comorbidades, que passarão 
a ser imunizadas contra o 
coronavírus (Covid-19) a 
partir de amanhã.

Para tomar a vacina con-
tra a Covid-19, o morador 
deverá primeiro se cadastrar 
no site vacinaja (https://
www.vacinaja.sp.gov.br/) 
do governo estadual e, logo 
após, no site da Prefeitura 
(http://www.prefeituradea-
ruja.sp.gov.br/), onde deverá 
finalizar o agendamento para 
a sua faixa etária, assim que 
ele for aberto no sistema 
(não estarão sendo feitos 
agendamentos nos locais 
de vacinação).

No ato da imunização 
devem ser levados um 
documento de identidade 
com foto, comprovante de 
residência e o agendamento 
para a tomada da vacina, 
pois Arujá está vacinando 
contra a Covid-19 somente 

Covid em Arujá

mediante agendamento, no 
ginásio Habib Tannuri e nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) do Jardim Fazenda 
Rincão e no Jardim Real.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, foram 
recebidas 3.479 doses para 
a imunização das pessoas de 
37, 38 e 39 anos de idade.

A pasta solicita às pessoas 
que forem se vacinar, que 
evitem levar familiares, se 

possível, para que o esquema 
vacinal seja tranquilo e seguro.

Vacinação Solidária
Quem for se vacinar, em 

qualquer um dos dois pontos 
na campanha da imunização, 
se puder, leve um quilo de 
alimento não perecível, que 
será entregue ao Fundo Social 
de Solidariedade para ser 
doado às famílias carentes 
da cidade.

Morador precisa se cadastrar no site da Prefeitura

Amanda Miwa

Suzano libera vacina contra a 
gripe para todos os públicos

Aplicações poderão ocorrer a partir das 8 horas e seguirão até as 15h30; ação pretende melhorar cobertura

A PARTIR DOS SEIS MESES

A Secretaria Municipal de 
Saúde anunciou na nesta 
terça-feira a ampliação da 
campanha de imunização 
contra a gripe para a po-
pulação geral a partir de 
amanhã. A dose será dis-
ponibilizada nos 24 postos 
de saúde de Suzano para 
todos, inclusive bebês com 
idade igual ou superior 
a seis meses de vida. A 
aplicação deve ocorrer de 
segunda a sexta-feira, das 
8 horas às 15h30.

De acordo com a Pasta, a 
nova estratégia comunicada 
pelo Centro de Vigilância 
Epidemiológica do Estado 
de São Paulo visa melhorar 
a cobertura vacinal da po-
pulação da campanha em 
todo o território paulista.  

Nas fases anteriores, foram 
contempladas crianças com 
idades entre seis meses e 
menores de 6 anos de vida, 
gestantes, puérperas, povos 
indígenas, trabalhadores da 
Saúde, professores e idosos 
maiores de 60 anos. Para os 

cidadãos que fazem parte 
destes grupos e não se imu-
nizaram, ainda é possível 
receber atendimento e se 
beneficiar com a campanha 
gratuita.

Já a partir de amanhã, o 
atendimento será ampliado 
para toda a população. Para 
isso, basta o interessado 
buscar uma das 24 Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBSs) e de Saúde da Família 
(USFs) da cidade e apre-
sentar documento original 
com foto, comprovante de 
residência de Suzano e a 
carteira de vacinação. A 
ação tem prosseguimento 

enquanto houver estoques 
do imunizante. 

O secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, destacou 
a importância da vacina 
que confere proteção a três 
tipos de vírus Influenza 

(H1N1, H3N2 e B). “A 
ampliação da campanha 
será mais uma aliada da 
Saúde dos suzanenses, so-
bretudo neste período de 
pandemia. A prevenção é 
sempre o melhor remédio. 

Neste momento, precisamos 
evitar casos graves de gripe 
e a vacina é o que nos dá 
essa possibilidade”, disse. 

Vale ressaltar que, para 
aquelas pessoas que já to-
maram ou que irão tomar 

a vacina contra o corona-
vírus (Covid-19), o prazo 
de espera de pelo menos 
14 dias entre as aplicações 
deverá ser respeitado. A 
medida se faz necessária 
diante da recomendação do 
Ministério da Saúde e de 
entidades do setor, como 
a Sociedade Brasileira de 
Imunizações. Já em caso 
positivo para a Covid-19, 
recomenda-se que a vacina 
da gripe seja aplicada so-
mente depois de 30 a 45 
dias do diagnóstico.     

“Pedimos para que to-
dos busquem a unidade 
de Saúde mais próxima e 
participem da imunização 
contra a gripe porque além 
de diminuir os riscos de 
casos graves de Influenza, 
a aplicação também evita 
o congestionamento dos 
hospitais e centros médicos. 
Nossa rede de Saúde segue 
concentrada no atendi-
mento à Covid-19 e outras 
ocorrências de emergência”, 
finalizou Ishi.

Para receber a dose é preciso mostrar documento e comprovante de residência

Irineu Junior/Secop Suzano

A dose será 
disponibilizada nos 
24 postos de saúde 
de Suzano para 
todos
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Para os interessados em 
se tornar um influenciador 
digital de sucesso, a cidade 
de Ferraz de Vasconcelos está 
com inscrições abertas para 
o programa “Influenciador 
Empreendedor”.  A oportu-
nidade será online e gratuita 
e faz parte de uma parceria 
com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). O curso 
será realizado nos dias 19 e 23 
de julho, das 19 às 21 horas, 
por meio da plataforma de 
vídeos Youtube.

Com o intuito de profissio-
nalizar e orientar os influen-
ciadores digitais a expandirem 
suas finanças, a capacitação 
desenvolverá o conteúdo a 
partir dos temas “Como Lidar 
Com o Medo de Começar”, 

“O que te Torna Único nas 
Mídias Sociais?”, “Quanto 
Cobrar pela #PUBLI”, “Como 
Fechar Parcerias e Mone-
tizar” e “Blogueirinho não, 
empreendedor!”.

Cabe destacar que apenas 
pessoas maiores de 18 anos 
podem participar do programa.

Ferraz terá curso de 
influenciador digital

Oportunidade

O vice-prefeito e secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Daniel Balke, falou 
da importância da oportunidade 
para o município. “Atualmente, 
o curso está em ascensão no 
mercado de marketing digital, 
pois muitos jovens anseiam 
em ser influenciadores. Essa 
é mais uma conquista de 
qualificação profissional para 
nossos ferrazenses que têm 
interesse em seguir no ramo, 
até porque, com as redes sociais, 
todos nós já temos um pouco 
dessa função”, afirmou Balke.

Para se inscrever é necessário 
que os interessados façam a 
inscrição online por meio do 
link (http://bit.ly/influestadual).

A Central de Segurança 
Integrada (CSI) de Suzano 
encerrou o primeiro semestre 
com 262 ocorrências atendidas 
na cidade, registrando uma 
média de 43 casos mensais 
resolvidos com o auxílio do 
sistema de monitoramento. 
Os dados fazem parte do 
último balanço divulgado 
pela Secretaria Municipal 
de Segurança Cidadã refe-
rente às demandas e ações 
executadas nos primeiros 
seis meses do ano.

Os agentes responsáveis 
pelo acompanhamento tra-
balham com 76 câmeras de 
segurança de alta qualidade, 
que estão espalhadas na 
área central, no centro ex-
pandido, no Parque Maria 
Helena e no bairro Cidade 
Miguel Badra. A equipe 
ainda conta com o acesso a 
32 equipamentos do Siste-
ma Detecta, instalados nas 
entradas e saídas de Suzano 
em parceria com o governo 
do Estado. No total, são 
108 aparatos de segurança 

Primeiro semestre tem 262 casos 
atendidos pelo CSI de Suzano

Segurança

diante do evidente pico 
de casos do coronavírus 
(Covid-19) registrado em 
março, mantivemos nosso 
efetivo nas ruas em opera-
ções estratégicas. Além do 
apoio da CSI, neste ano 
contamos com os guardas 
da Ronda Ostensiva Moto-
rizada (Romo).

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
parabenizou a secretaria e 
o comando da guarda lem-
brando ainda que, em breve, 
Suzano passará a contar com 
um novo equipamento de 
segurança. “Trabalhamos 
nos últimos detalhes de 
implantação da Base de 
Segurança Integrada (BSI), 
localizada no antigo coreto 
da Praça João Pessoa. A 
previsão é de que neste 
novo semestre a unidade 
passe a funcionar como uma 
extensão da CSI, responsável 
pelo monitoramento por 
câmeras, garantindo uma 
presença ainda maior da 
GCM no centro da cidade”, 
completou.

proteção às vítimas da vio-
lência doméstica, registrou 
seis ocorrências e realizou 
o acompanhamento de 
56 mulheres sob medida 
protetiva.

Para o chefe da Pasta, 
Elias Marques, os índices 
traduzem a proposta de tra-
balho traçada pela Secretaria 
Municipal de Segurança 
Cidadã. “Ao longo deste 
primeiro semestre, mesmo 

usados como recurso para 
coibir irregularidades.

Ainda no balanço dos seis 
primeiros meses de 2021, 
a Guarda Civil Municipal 
(GCM) também registrou 
média de 16 ocorrências 
diárias, totalizando 3.028 
demandas de trabalho na 
primeira metade do ano de 
2021. Já a Patrulha Maria 
da Penha, que desempenha 
um serviço especializado de 

GCM registrou 16 ocorrências diárias, em média

Irineu Junior/Secop Suzano

O curso será 
realizado nos dias 
19 e 23 de julho, das 
19 às 21 horas, por 
meio da plataforma 
de vídeos Youtube.

Vacinação contra Covid chega 
a 5,2 mil pessoas na última 5ª

Além dos moradores que tomaram a primeira dose, outros 1.803 foram contemplados com a segunda aplicação

SUZANO

A campanha de imuni-
zação contra o coronavírus 
(Covid-19) em Suzano al-
cançou nesta quinta-feira 
os moradores de 37 anos, 
contemplando a primeira-

-dama Larissa Ashiuchi e 
3.399 outras pessoas que 
tomaram a primeira dose da 
vacinação. Ao todo, a cidade 
registrou 5.213 aplicações 
ao longo de oito horas de 
atendimento nos três polos 
especiais de imunização, sendo 
que 1.803 completaram o 
ciclo com a segunda etapa. 
A expectativa é de que um 
novo cronograma de trabalho 
seja divulgado na próxima 
segunda-feira pela Secretaria 
Municipal de Saúde.  

A primeira-dama compareceu 
ao sistema drive-thru do polo 
Arena Suzano, acompanhada 
pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL). “Hoje recebi uma dose 
de esperança. Uma esperança 
de dias melhores e de retornar 
às nossas atividades. Essa 
é uma oportunidade que 
muitos não tiveram a mesma 

chance, foram levados pre-
cocemente por essa doença 
terrível. Reforço todos meus 
sentimentos às famílias que 
perderam um ente querido. 
Também registro aqui toda 
a minha gratidão aos profis-
sionais da Saúde que estão 
atuando nessa bonita ação. 
Estou feliz por esta conquista”, 
disse emocionada.

O prefeito também destacou 
a importância do momento 
para a cidade como um todo. 

“Estamos dia a dia nos supe-
rando, correndo contra o 
tempo para que todos tenham 
essa oportunidade. Semana 
passada a Larissa me acom-
panhou na vacinação, hoje eu 
trouxe ela, e assim seguimos 
sempre um apoiando o outro. 
A Covid-19 deixou marcas 
a milhares de famílias. Tem 
sido um período delicado 
para todos nós, mas quero 
reforçar que essa é uma luta 
conjunta que precisa da efe-
tiva colaboração de todos”, 
afirmou.

Larissa completou a fala 

chamando atenção para a 
necessidade da segunda dose. 

“Hoje dei o primeiro passo pela 
minha imunização. Recebi 
aplicação do imunizante 
Pfizer e já tenho anotada a 
data estimada para a segunda 
dose. Não podemos esquecer 
dessa etapa tão importante, 

que é o que vai assegurar a 
resposta imunológica efetiva, 
conforme todos os estudos 
científicos. Somente com a 
vacinação completa e o res-
peito às medidas sanitárias 
vamos sair dessa, precisamos 
dar o exemplo”, ressaltou.

De acordo com o secretário 

municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, um novo cronograma 
de vacinação deve ser divul-
gado no início da próxima 
semana. “A previsão é de 
que logo na segunda-feira 
(12/07) já tenhamos um 
novo calendário de atendi-
mento. Temos trabalhado de 

domingo a domingo, não só 
na vacinação, mas em toda 
a logística interna traçada. 
Lembrando que na segunda-

-feira também se inicia a 
vacinação contra a Gripe 
de maneira ampliada para 
a população geral”, alertou.

Ao longo desta quinta-feira, 
a Arena Suzano registrou 
3.526 atendimentos, sendo 
1.204 pelo sistema drive-
-thru. Já o Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido, 
na região norte, acolheu 833 
pessoas, enquanto outros 
854 suzanenses passaram 
pela Escola Municipal (EM) 
Odário Ferreira da Silva, em 
Palmeiras.

Até quinta, o município 
contabiliza 119.859 pes-
soas imunizadas contra a 
Covid-19, sendo 54,3% da 
população adulta estimada 
em 220.330 habitantes. Do 
total de vacinados, 31.955 
já completaram a segunda 
etapa e 2.248 receberam a 
imunização em dose única. 

Larissa Ashiuchi foi uma das pessoas que receberam a vacina ontem, em Suzano

Irineu Junior/Secop Suzano
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Porcentagem de cobertura da primeira dose ou única por município do Alto Tietê

Município  Classificação   % em relação a população geral   População Total   Doses Aplicadas D1 + Única

Salesópolis  232   49,15     17.252   8.479

Guararema  291    47,57     30.136  14.336

Mogi das Cruzes  491  41,86     450.785   188.679

Biritiba Mirim  533  40,39    32.936   13.302

Santa Isabel  558  39,18    57.966   22.713

Suzano   564  39,00    300.559   117.217

Arujá   569   38,72     91.157   35.292

Poá   575   38,39     118.349   45.433

Ferraz   634   33,36     196.500  65.553

Itaquaquecetuba 635   32,89     375.011   123.326

Região chega a 791 mil doses
aplicadas contra a Covid-19

Mogi das Cruzes é a cidade com melhores números absolutos, mas Salesópolis, proporcionalmente, está à frente

VACINAÇÃO

Segundo o levantamento 
da plataforma Vacina Já, da 
Secretaria de Estado da Saú-
de, as dez cidades do Alto 
Tietê entraram na véspera 
do feriado da Revolução 
Constitucionalista de 1932 
com mais de 791 mil doses 
aplicadas das vacinas contra 
a Covid-19. Deste número, 
621 mil pessoas receberam 
pelo menos a primeira dose 
do imunizante.

O levantamento é feito pelo 
governo do Estado levando 
em consideração os relatórios 
enviados pelos municípios 
por meio do sistema digital, 
e contabilizam o número 
de pessoas que receberam 
a primeira, a primeira e 
segunda doses, bem como 
os que receberam a dose 
única, disponibilizada no 
país desde o mês passado. 
Pela plataforma da Secretaria 
de Estado da Saúde, 791.784 
doses foram utilizadas para 
primeira, segunda e de uso 

único na região.
Entre as dez cidades do 

Alto Tietê pesquisadas junto 
à plataforma, a cidade de 
Mogi das Cruzes contabiliza 
um total de 185.305 pessoas 
com a primeira dose e 3.374 
pessoas com a vacina da 
Janssen, como a cidade com 
os maiores números absolu-
tos de doses aplicadas. Em 
segundo lugar vem a cidade 
de Itaquaquecetuba que, de 
acordo com o governo do 
Estado, tem 120.326 pessoas 

com a primeira dose e 3 mil 
com a dose única.

Suzano figura em terceiro 
lugar no ranking regional 
com 114.969 pessoas com 
a primeira dose e 2.248 
aplicações únicas. Em quar-
to lugar vem a cidade de 
Ferraz de Vasconcelos com 
64.001 pessoas com o início 
do processo de vacinação e 
1.552 que receberam a dose 
única. Fechando as cinco 
cidades mais populosas da 
região está Poá, com 44.900 

com a primeira dose e 533 
com o imunizante de única 
aplicação.

Porcentagens 
O governo estadual também 

mantém uma classificação 
dos municípios comparando 
o número de moradores que 
receberam a primeira dose 
da vacina e a dose única, em 
sua proporção em relação à 
população total da cidade. 
Os números colocam as ci-
dades da região em diferentes 

estágios de imunização.
A cidade com a melhor 

colocação na porcentagem 
da população total é Sale-
sópolis, com 8.479 doses e 
49,1% da população total 
coberta (em 232º lugar no 
Estado). O segundo lugar é 
de Guararema, com 14.336 
imunizados e 47,6% de 
pessoas (284ª colocação).

Entre as cinco cidades 
mais populosas do Alto 
Tietê, Mogi das Cruzes é 
a que apresenta a melhor 

porcentagem populacional 
coberta, segundo o governo 
estadual: 41,9% dos 450.785 
moradores segundo o censo 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
ou 188.679 pessoas, que 
entraram para as estatísticas 
de munícipes vacinados. Isto 
a coloca na posição 486 do 
ranking estadual.

De todas as 645 cidades 
do Estado de São Paulo, 
Ferraz de Vasconcelos (em 
633º lugar) e Itaquaque-
cetuba (635ª posição) são 
as últimas na classificação 
estadual e no desempenho 
regional. Respectivamente, 
ambas possuem 32,6% e 
32,1% de seus moradores 
com pelo menos uma dose 
da vacina.

André Diniz 
No ranking 
estadual, de 645 
municípios, Itaquá 
aparece apenas
na 635ª posição

Chuveiro elétrico pode se 
tornar o vilão da conta de luz

Com a chegada do inverno 
e dias mais frios, o chuveiro 
elétrico pode representar 
um aumento significativo 
na conta de luz no final do 
mês. A EDP, distribuidora 
de energia elétrica do Alto 
Tietê alerta que o uso de 
um chuveiro com 5.500w 
de potência por 30 minutos 
todos os dias, na posição 
‘inverno’ pode representar 
mais de R$ 50 na conta de 
luz no fim do mês.

Para auxiliar o consumidor 
a usar o chuveiro de forma 
mais eficiente, a EDP reuniu 
algumas dicas. As orientações 
começam na compra de um 
novo equipamento, já que 
a potência do aparelho está 
diretamente relacionada ao 
investimento nas instalações 
elétricas da residência, uma 
vez que, quanto maior a 
potência do chuveiro, mais 
elevado será o consumo de 
energia e, consequentemente, 
maior deverá ser a capacidade 
dos fios e do disjuntor do 
circuito.

Início do inverno

“Geralmente, os produtos 
de menor potência esquentam 
menos a água e consomem 
menos energia, mas outro 
fator fundamental para a 
economia é a mudança de 
hábito. Por exemplo, ao 
reduzir o jato do chuveiro, 
o equipamento de menor 
potência consegue aquecer 
o suficiente, diminuindo o 
gasto de energia e de água, 
contribuindo também para 
o meio ambiente”, ressaltou 
Roberto Miranda, gestor da 
EDP.  Lembrando que se a 
família tiver um tempo de 
utilização diária de uma hora 

de chuveiro elétrico durante 
todo o mês, isso representará 
um valor na conta de energia 
de mais de R$ 100.

Cuidar da segurança nas 
instalações também é sempre 
muito importante e com o 
chuveiro é essencial. “Fugas 
de corrente elétrica podem 
causar acidentes. Por isso, as 
conexões do chuveiro devem 
ser bem-feitas e isoladas para 
que não ocorra aquecimento 
da fiação e devem ser reali-
zadas por um profissional. 
Acima de tudo, para um 
banho seguro, jamais toque 
na ducha com o aparelho 
ligado. A chave inverno/ve-
rão deve ser acionada com o 
chuveiro sempre desligado”, 
acrescentou Miranda.

O gestor da EDP orientou, 
ainda, que se na hora do 
banho for identificado algum 
cheiro de queimado, isso pode 
indicar aquecimento em uma 
conexão malfeita, “desligue 
o chuveiro imediatamente 
e chame um eletricista para 
promover os reparos”, alertou.

5.500w de potência 
por 30 minutos 
todos os dias pode 
representar mais de 
R$ 50 no fim do mês

Obras são concluídas no Jd. 
Maricá e Cezar de Souza

As obras do Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
para redução de perdas de 
água e modernização do abas-
tecimento foram concluídas 
no Jardim Maricá e Cezar de 
Souza (Vila Nova Aparecida 
e Vila Suíssa). A autarquia 
finalizou os trabalhos de as-
sentamento e interligação de 
redes e instalação de válvulas.

A maioria dos serviços não 
afetou o abastecimento nos 
bairros abrangidos, exceto 
paradas curtas, de uma ou 
duas horas de duração, em 
pontos e horários específicos. 
Por serem interrupções de 
curta duração, quem tem 
caixa d’água não sentiu os 
efeitos da paralisação.

A setorização é a divisão de 
uma grande área de distribuição 
em sistemas menores para 
aperfeiçoar o fornecimento 
de água e o gerenciamento de 
pressão, agilizar manutenções 
e diminuir perdas.

Os bairros beneficiados 
pela setorização leste são os 
atendidos pela Estação de 

Abastecimento

Tratamento de Água (ETA) 
do Socorro, e vão de Sabaúna 
à Vila Oroxó, passando por 
Botujuru, todo distrito de 
Cezar de Souza, Jardim Maricá, 
Ponte Grande, Jardim Aracy e 
Itapety, ao longo da margem 
direita do rio Tietê.

O investimento total previsto 
nas obras de setorização da 
região leste é de R$ 10 milhões, 
incluindo os materiais.

A setorização possibilita 
um maior controle do flu-
xo de água no sistema de 

abastecimento público. Com 
isso, há um aperfeiçoamento 
do fornecimento de água e 
no gerenciamento de pressão, 
agilidade nas manutenções e 
diminuição de perdas.

Além da setorização, a au-
tarquia também está reestru-
turando a área de abrangência 
das regiões abastecidas por 
sistemas de bombeamento. 
Desta forma, é possível abas-
tecer a mesma quantidade de 
consumidores com menor 
consumo de energia elétrica.

Maioria dos serviços não afetou o abastecimento de água

Ney Sarmento/PMMC
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Morador cria petição online 
para pedir melhorias a UBS

Um morador do distri-
to de Biritiba-Ussú, em 
Mogi das Cruzes, iniciou 
na última sexta-feira um 
abaixo-assinado junto aos 
moradores do distrito por 
melhorias no atendimento 
da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) local.

Segundo Adriam Dias, 
o tempo de espera para 
o agendamento de uma 
consulta pode levar mais de 
90 dias a partir do instante 
em que é agendado, e que 
todo o agendamento do mês 
já foi realizado. “No início 
do mês a unidade chegou 
a abrir o agendamento de 
consultas, mas antes das 
nove horas da manhã todos 
os horários disponibilizados 
foram preenchidos”, afirmou.

Dias informou que a uni-
dade de Saúde, que aten-
de a uma comunidade de 
aproximadamente 5 mil 
moradores, também não 
conta com a infraestrutura 
adequada. “Temos apenas 
um médico que atende 

Biritiba-Ussú

como clínico-geral, e a uni-
dade não conta com uma 
ambulância. Minha prima 
foi atropelada na rodovia 
Mogi-Bertioga (SP-98) e a 
equipe do Samu (Serviço 
Médico de Atendimento 
de Urgência) demorou 40 
minutos para chegar aqui. 
Quando chegou, não ti-
nha mais como fazer nada”, 
afirmou. A petição online 
encontra-se na plataforma 

“Change.Org” no link [http://
chng.it/fngmDfZV].

Análise
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes, procurada pela re-
portagem, informou que as 
reivindicações serão analisa-
das pela equipe técnica tão 
logo cheguem à Secretaria 
Municipal de Saúde, e que 
a UBS de Biritiba-Ussú pas-
sou por obras de reforma, 
onde foi criado um anexo 
para abrigar o Programa de 
Agentes Comunitários de 
Saúde (Pacs) desde 2020. 

“O objetivo foi justamente 

garantir a facilidade de 
acesso da comunidade ao 
serviço de saúde em função 
da localização distante e 
característica rural. Atual-
mente, a UBS Biritiba-Ussú 
realiza uma média de 1,5 
mil atendimentos por mês, 
entre consultas médicas 
e outros procedimentos”, 
informou.

Sobre o pedido de urgên-
cia, o município informou 
que passará por análise, 
mas ressalta que a unidade 
conta com suporte da UPA 
Oropó como referência para 
atendimentos de urgência.

Em relação ao déficit de 
profissionais médicos na 
rede municipal, a Secreta-
ria de Saúde de Mogi das 
Cruzes informa que abriu 
recentemente um processo 
seletivo de emergência para 
41 profissionais, mas até 
o momento apenas seis 
assumiram efetivamente o 
cargo. “Novos chamados e 
seleções devem ser realizadas”, 
concluiu em nota. (A.D.)

Amarat pede espaços para que 
haja embarque e desembarque

Associação de motoristas por aplicativos sugere que esse tipo de local garantirá segurança e fluidez ao trânsito

TRANSPORTE

Seis meses após o início 
das novas gestões municipais 
no Alto Tietê, representantes 
de motoristas por aplicativo 
que atuam na região ainda 
buscam soluções junto ao 
poder público para regu-
larização e integração no 
atendimento ao público.

Segundo Maicon Cristian 
Flores da Silva, presidente 
da Associação de Motoristas 
por Aplicativo da Região do 
Alto Tietê (Amarat), a atua-
ção dos profissionais vem 
ocorrendo sem interferências 
nas cidades da região, mas 
que busca retomar o diálogo 
com os representantes do 
poder público. “Atualmente 
não temos entraves para 
trabalhar, todos os entraves 
do passado foram supera-
dos e o Supremo Tribunal 
Federal (STF) garantiu o 
nosso direito a trabalhar”, 
ressaltou.

Uma das dificuldades 
apontadas pelo representante 

da categoria é, ainda, a 
questão logística nos grandes 
centros, principalmente no 
embarque e desembarque 
de passageiros. “Ainda plei-
teamos em todas as cidades 
da região a possibilidade de 
uma área para que possamos 
embarcar e desembarcar o 
passageiro, com segurança 
para o usuário e que garanta a 
fluidez do trânsito”, apontou.

Questionado sobre pos-
síveis articulações em nível 
regional, Silva mostrou que 
a regularização é em caráter 
municipalizado, ou seja, fica 
a cargo de cada uma das 
prefeituras e suas Câmaras 
de Vereadores. “Temos a 
intenção de fazer algo unifi-
cado, e o que for consenso 

entre as cidades, nós vamos 
buscar a união”.

O presidente da Amarat 
explicitou que o uso da 
plataforma por aplicativo 
teve um crescimento durante 
a pandemia de coronavírus 

(Covid-19), por uma série de 
fatores distintos: “Um dos 
pontos é a tabela de preços, 
que ficou congelada na 
pandemia, dando benefícios 
ao usuário, mas colocan-
do pressão no trabalho do 

motorista cadastrado. Outro 
ponto foi a adoção de todos 
os protocolos sanitários, tanto 
de quem oferece a viagem 
quanto de quem utiliza, com 
regras bem definidas pelos 
aplicativos. O terceiro ponto 

é o aumento da oferta, em 
parte por conta de homens 
e mulheres que buscaram 
garantir uma renda para 
suas famílias”.

Segundo levantamento da 
Amarat, em média, mais de 
6 mil motoristas por aplica-
tivo atuam na região, entre 
motoristas “profissionais” 
que vivem exclusivamente 
do ofício e “eventuais”, que 
aderiram em meio-período 
ou que buscaram no serviço 
um meio de subsistência.

Legislação em Mogi
Em novembro de 2018 

a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes chegou a sancionar 
uma lei regulamentando a 
atuação dos motoristas por 
aplicativo no município. A 
lei previa o cadastramento 
dos profissionais e o paga-
mento de uma taxa mensal 
de R$83,64 por veículo. Em 
março de 2020, o Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ-SP) declarou a lei 
municipal inconstitucional.

André Diniz

Associação apontou que negociações devem ocorrer em cada cidade do Alto Tietê

Arquivo/Mogi News

Famílias são beneficiadas 
com diversos projetos

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cruzes 
conta com projetos que já 
estão em desenvolvimento, 
são eles: o Tecnologia Assis-
tida (que terá o uso de tablet 
como comunicação alternativa 
para a Educação da pessoa 
com deficiência intelec-
tual), o Emprego Apoiado 
(voltado para a inclusão da 
pessoa com deficiência para 
o mercado de trabalho por 
meio de cotas), o Boca Feliz 
(direcionado para a saúde 
bucal) e Jardim Sensorial 
e Estimulação (iniciativa 
que propõe a adaptação de 
espaço sensorial).

A Tecnologia Assistida é 
o que está mais adiantado, 
de acordo com o gestor de 
projetos da instituição, Jorge 
Alberto Ferreira Santos: “No 
momento, estamos em busca 
de dois profissionais, um 
Terapeuta Ocupacional (TO) 
e um fonoaudiólogo. São 
eles que irão desenvolver a 
plataforma e fazer o trabalho 

Apae Mogi

de preparação e condiciona-
mento da comunicação da 
pessoa com deficiência com 
o ambiente em que ela está 
inserida”. Este projeto vai 
proporcionar o desenvol-
vimento da comunicação, 
principalmente da pessoa 
com paralisia cerebral. “A 
partir do tablet, essa co-
municação irá expressar 
as vontades e os desejos 
da pessoa que não fala ou 
tem o movimento limitado. 
Se ela não escreve, com 
um pequeno movimento, 
ele conseguirá acionar um 
botão no tablet e pedir: 
‘quero água ou alimento’. O 
software foi desenvolvido 
pela Faculdade de Tecno-
logia de Piracicaba (Fatep) 
e os equipamentos foram 
doados pelo padre Dorival 
Aparecido de Moraes, que 
na época era o pároco da 
Igreja Sagrado Coração de 
Jesus, no Alto do Ipiranga.

A Apae também lançou o 
projeto Reabilitação através 
da Equoterapia, no final do 

mês passado. A instituição 
selecionou 30 crianças de 3 
anos a 12 anos que estarão 
aptas a participar do projeto.

Atualmente, o setor de 
Equoterapia atende 80 pes-
soas, com idades de 3 anos 
a 18 anos. As vagas foram 
preenchidas por um grupo 
de pessoas com Transtorno 
do Espectro do Autismo 
(TEA), que já aguardavam 
contemplação em projetos 
anteriores da instituição 
mogiana. O projeto teve 
início em 1 de julho.

A Apae com 52 anos de 
fundação e certificada com o 
ISO 9001, é uma instituição sem 
fins lucrativos, com serviços 
prestados aos munícipes de 
Mogi das Cruzes, Guararema, 
Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Poá). A Organização atende, 
atualmente, 680 pessoas 
com deficiência múltipla 
e intelectual e Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
bem como suas famílias, nas 
áreas da Educação, Saúde e 
Assistência Social.

Atuação dos 
profissionais vem 
ocorrendo sem 
interferências nas 
cidades da região
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(TV)
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do jovem
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(ing.)

Cada 
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cromosso-
mos (Gen.)
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volt

(símbolo)

Turno (?),
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trabalho 

da indústria

Obrigado,
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da agenda

É avaliado
pela segu-

radora
Acreditar

Andar;
caminhar

Ritual
religioso
Ajuda;
auxílio

Castro
Alves

Constitu-
intes da

matéria, segundo os
filósofos da natureza

Equipamento de e-
mergência em aviões

Material usado 
em olarias

Élio Gaspari, 
jornalista carioca
Estado do Pico da
Bandeira (sigla)

Cidade de SC homô-
nima de hidrelétrica

Membro da tribo
inimiga de Peri (Lit.) 

Médio
(abrev.)
Arco, em
francês

(?)
Bernabéu,

estádio 
do Real
Madrid
(fut.)

Monograma
de "Irene"
"Quartel",

em QG

Função
feminina 

equivalen-
te à de

mordomo 

País onde
se localiza
o Vale do

Silício
(sigla)

a

3/arc. 4/dorê — vate. 5/boiar — merci. 6/aimoré — prouni. 11/desembarque.

Quando olhamos 
para o nosso 
horizonte, não 
estamos vendo apenas 
uma paisagem, mas 
também o lugar onde 
podemos chegar. Não 
existem impossíveis 
para quem encara a 
vida com ousadia e 
nunca tem medo de 
arriscar.

As grandes 
conquistas sempre 
começam no 
coração dos grandes 
aventureiros. O futuro 
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Arrisque e seja bem sucedido
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Prefira o sorriso, faz bem a você e aos 
que estão ao seu redor. Dê risada de 
tudo, de si mesmo. Não adie alegrias. 
Seja feliz hoje!”

 cultura@jornaldat.com.br

está nas nossas mãos 
e agora é o tempo de 
não ficar parado.

 O uso de celular por crianças

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

“Tudo acontece no tempo certo!” Quando se trata de 
crianças e o uso dos celulares, esse tempo deve ser 
controlado e não exceder. O uso excessivo pode trazer 
consequências para o desenvolvimento cognitivo e 
social, causar o sedentarismo, ou agitação e ansiedade.
Não somos contra os eletrônicos, ao contrário, a 
questão é controlar o tempo de uso. 

“De acordo com a OMS: Crianças de 02 a 05 anos podem 
utilizar tais dispositivos por, no máximo, 1h por dia”. 
Disponível em Tonello.med/OMS.
CELULAR AO IR DORMIR:
 “Uma pesquisa do King’s College, de Londres, detectou 
efeitos negativos do uso do aparelho no período de 
descanso, o distúrbio do sono na infância é conhecido 
por causar danos à saúde mental e física, o conteúdo 
pode ser estimulante e atrasar o início do sono, e a 
forte luz emitida pelas telas prejudica a visão e afeta 
o relógio biológico”. Disponível em https://www.bbc.
com/portuguese/geral-42603165
DICAS:
Faça combinados com a criança. 
Ofereça histórias antes de dormir, isso fará com que 
ela relaxe e tenha uma noite de sono tranquila.
Use um “timer” para administrar com a criança o 
tempo de uso dos eletrônicos.
Crie um espaço em casa para a criança brincar, 
fazer descobertas, se movimentar. Ofereça alguns 
momentos do brincar juntos.
Q u e r  s a b e r  m a i s ?  A c e s s e  o  s i t e : 
c o l e g i o i n t e r a t i v o m o g i . c o m . b r

d
iv
u
lg
a
ç
ã
o


