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Alto Tietê ganhará  
mais 28 escolas  

de ensino integral
A programação é que essas unidades comecem a funcionar em tempo integral a parti de 2022

SUZANO

  Termina nesta sexta-feira o prazo para a 
inscrição para o Passe Livre. Cidades, página 4

A partir de 2022, mais 28 escolas 
estaduais do Alto Tietê farão parte do 
Programa de Ensino Integral (PEI). 
O anúncio da expansão do pro-
grama para 778 unidades de todo 
Estado foi feito nesta segunda-

-feira pelo governador João Do-
ria e pelo secretário de Estado 
da Educação Rossieli Soares. 
De acordo com informação do 
Palácio dos Bandeirantes, sede 
do governo paulista, as escolas 
que vão se tornar PEI a partir 
do ano que vem estão localiza-
das em Itaquaquecetuba, Mogi 
das Cruzes, Suzano, Ferraz de 
Vasconcelos, Poá e Salesópolis.  
Cidades, página 7
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RIO JAGUARI RECEBE SEGUNDA 
FASE DE DESASSOREAMENTO

Obras

Limpeza em rio de Suzano ocorrerá durante 4,4 quilômetros. Cidades, página 5

VACINA

QUEIROGA 
PROMETE 
100 MILHÕES 
DE DOSES 
ATÉ AGOSTO
Promessa do ministro 
da Saúde veio ontem de 
manhã, durante uma 
reunião online com 
governadores

Brasil, página 3

PREFEITURA DE GUARAREMA

Assunto ainda é discutido em 
algumas cidades da região, no en-
tanto, o novo Marco Regulatório 
do Saneamento Básico exige que 
as prefeituras façam essa cobran-
ça. Por outro lado, há municípios 
da região que já promovem a tarifa 
pela coleta dos resíduos domésticos.  
Cidades, página 8

Taxa do lixo

COBRANÇA  
VAI OCORRER 
NO ALTO TIETÊ
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 �Sommeliers I

A Prefeitura de Guararema determinou 
que as pessoas que optarem em não se 
vacinar com imunizantes de determina-
dos laboratórios irão para o final da fila 
de vacinação. A decisão foi oficializada 
por meio do decreto 4057 de 8 de julho 
de 2021 e tem como principal objetivo 
coibir a escolha de fabricantes de vaci-
nas contra a Covid-19 por parte da po-
pulação na hora da aplicação e permi-
tir que aqueles que têm pressa para se 
vacinar não sejam prejudicados.

 �Sommeliers II

A intenção da administração municipal 
é dar andamento à imunização no mu-
nicípio, considerando que os chamados 
“sommeliers da vacina” tiram a possibi-
lidade de outras pessoas se vacinarem. 
“Os chamados sommeliers de vacina são 
um entrave no avanço da imunização em 
Guararema e todos os municípios”, ex-
plicou a secretária municipal de Saúde, 
Adriana Martins. “Ao escolherem a va-
cina, essas pessoas acabam tirando a 
oportunidade de outros moradores se 
vacinar, já que essas doses não podem 
ser repassadas para outras faixas etá-
rias e acabam ficando represadas em 

determinados grupos etários”, disse.

 �Encontro com Damares

O secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico de Itaquaquecetuba, Luciano 
Dávila, foi convidado para um encon-
tro regional que aconteceu nesta se-
mana, em Santa Isabel, com a presen-
ça da ministra da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, Damares Al-
ves. O objetivo da pasta é aproximar a 
administração pública com as ações e 
projetos do governo federal, a fim de 
beneficiar as mulheres, em cursos de 
qualificação profissional, criação de 
projetos para a inclusão no mercado 
de trabalho, incentivo ao empreende-
dorismo feminino, captação de recur-
sos federais, entre outros.

 �Cidade Legal

A prefeita de Poá, Marcia Bin (PSDB) es-
teve reunida na manhã de segunda-feira, 
com o secretário executivo do programa 
estadual Cidade Legal, Eric Vieira, com 
o objetivo de estreitar laços e discutir o 
andamento de projetos de regularização 
fundiária que se encontram em anda-
mento no município. O encontro foi na 
Secretaria de Habitação de São Paulo. 

•••  editor@jornaldat.com.br
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CHARGE

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL
A saga de quem depende do esporte

M
esmo com as dificuldades 
atuais impostas para a rea-
lização do desgastante ciclo 
olímpico, a região do Alto 

Tietê será representada nas Olimpíadas e 
Paralimpíadas de Tóquio, a ser realizada 
entre o final deste mês e agosto. Desde o 
ano passado, reta final de preparação an-
tes do início dos Jogos, os atletas foram 
obrigados a replanejar os treinamentos por 
conta da pandemia.

A rotina de treinamento e participação 
dos esportistas em várias competições clas-
sificatórias foi alterada, com impactos bas-
tante pronunciados no condicionamento 
físico. A participação do público também 
deverá sofrer alteração, uma vez que, em-
bora em alguns países a Covid-19 esteja 
controlada, ainda há o receio por parte da 
população, além de várias nações, como o 
caso do Brasil, ainda vivem dias compli-
cados e indefinidos em relação à doença 
e outras ainda em alerta máximo.

Com a pandemia, por exemplo, mui-
tos circuitos mundiais foram paralisados 
e atletas foram obrigados a treinar por 

conta própria. Outros, que se preparavam 
com esforço para o último ciclo olímpico, 
decidiram abandonar a carreira de vez.

Se os atletas olímpicos passam por mo-
mento conturbado, com os amadores que 
estão no caminho da profissionalização, a 
situação é ainda mais complicada. Sem in-
centivo e com restrições impostas, a vida de 
muitos que dependem de alguma modali-
dade esportiva passou a ser um desalento. 

Recentemente, a Câmara Municipal de 
Mogi realizou uma cerimônia de entrega 
da Medalha Destaque Esportivo a atletas, 
equipes e entidades que representam o 
esporte mogiano, aos esportistas que ob-
tiveram bons resultados e desempenho 
durante o ano passado. Na ocasião, atle-
tas como Geraldo de Melo Campos (hi-
pismo), Danila Ramos (pugilista), Bruna 
Satie Yamazaki (bocha paralímpica) e Ro-
ger Kasivagura (goalball); dentre muitos 
outros, receberam homenagem merecida, 
pois depender do esporte para sobreviver 
já requer muito amor e dedicação. Em tem-
pos de pandemia, a atividade passa a ser 
uma verdadeira saga.

Quando o poder é usado 
de maneira adequada, mo-
biliza pessoas em benefício 
delas mesmas. Assim, o uso 
do poder de modo adequa-
do agrega pessoas em seu 
próprio benefício. Quando 
mobiliza pessoas, no pró-
prio benefício delas, qual-
quer um, no mundo, quer 
ser seu agregado. Quando o 
poder emprega pessoas em 
seu próprio benefício, encon-
trará poucos para esse fim. E 
que desdobrados fins pode-

-se constatar, mundo afora, 
neste Brasil faceiro!

E se tudo isso tiver o su-
porte de sólida base cultural? 
Poderão os símbolos, enti-
dades tão débeis e diáfanas, 
nascidas da imaginação, e de-
sembocados no que se pode 
chamar de cultura, competir 
com a eficácia daquilo que é 

Cultura? Há de vingar!

ARTIGO
Raul Rodrigues

material e concreto?
Não é a dor que desintegra 

a personalidade, mas a disso-
lução dos esquemas de sen-
tido. Esta tem sido a trágica 
conclusão das salas de tortura. 
Se pudermos concordar com 
a afirmação de que aqueles 
que habitam um mundo or-
denado e carregado de sen-
tido gozam de um senso de 
ordem interna, integração, 
unidade, direção e se sentem 
efetivamente mais fortes para 
viver, teremos então desco-
berto a efetividade e o poder 
dos símbolos e vislumbrado 
a maneira pela qual a imagi-
nação tem contribuído para 
a sobrevivência dos homens. 
Todo mundo sabe lidar com 
detalhes, mas ninguém sabe 
como agir trabalhando as ba-
ses. Deixam-se de fora as raí-
zes, enquanto se experimenta 

erguer, pasmem, os galhos.
Nessa condição, os que se 

acham muito por baixo, es-
magados ao peso das circuns-
tâncias, gastam suas parcas 
energias na reles luta por um 
pouco de pão. Evitar a morte 
pela fome já é um triunfo. Foi 
de uma classe social que se en-
contrava no meio que surgiu 
uma nova e subversiva ativi-
dade econômica, que corroeu 
as coisas e os símbolos de um 
mundo universal. Não estaria 
só na classe média a gênese 
de todo o processo cultural 
que se vive atualmente? Por 
que os governantes só acenam 
com medidas que tendem a 
afetar de modo drástico a 
considerada causa de todo 
processo cultural consegui-
do pela humanidade? Pano 
de fundo a ser tecido, com 
alguma pompa, em oportu-
nidade futura.

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.
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Atos contra prisão de ex-presidente provocam ao menos 32 mortes na África do Sul

Ao menos 32 pessoas morreram na África do Sul em meio a protestos e saques que começaram após a 
prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Mais de 480 pessoas já foram detidas. Foram 26 mortos na província de 
Kwazulu-Natal, anunciou ontem o primeiro-ministro regional, Sihle Zikalala. Outras seis pessoas perderam 
a vida em áreas próximas a Johanesburgo, segundo o presidente Cyril Ramaphosa. Ele chamou os saques de 

“atos oportunistas de criminalidade”. (E.C.)

Diretora da Precisa se 

recusa a falar na CPI

Emanuela Medrades acionou o STF para garantir o direito de não 
comparecer ao seu depoimento na CPI da Covid, agendado para ontem

SENADO

A diretora técnica da Precisa 
Medicamentos, Emanuela 
Medrades, acionou o Supremo 
Tribunal Federal para garantir 
o direito de não comparecer 
ao seu depoimento na CPI da 
Covid, agendado para ontem. 
Os advogados pedem ainda 
que, caso a responsável técni-
ca da Precisa - empresa que 
representa no Brasil a Bharat 
Biotech, fabricante da vacina 
indiana Covaxin - compareça 
à oitiva, seja assegurado a 
ela o direito a permanecer 
em silêncio, o de não ser 
submetida ao compromisso 
de dizer a verdade e o de se 
ausentar da sessão ‘se con-
veniente ao exercício do seu 
direito de defesa’.

O habeas corpus de Ema-
nuela foi impetrado no STF 
na quarta-feira passada, tendo 
seus advogados reforçado 
os pedidos na última sexta, 
após a CPI da Covid definir 
a data da oitiva. O principal 
argumento da defesa é o de 
que os termos do requerimento 
de convocação de Emanuela 
sinalizam sua ‘inequívoca 
condição de investigada’ pe-
rante ao colegiado e por isso 
ela ‘deve ter respeitado o seu 

direito ao silêncio e à não 
autoincriminação’.

A CPI da Covid sustentou 
que a oitiva de Emanuela seria 
necessária para ‘esclarecer os 
detalhes de potencial benefi-
ciamento da Bharat Biotech, 
na negociação de compra 
de vacinas pelo Ministério 
da Saúde’.

A empresa atuou como 
intermediária entre o la-
boratório indiano Bharat 
Biotech e o Ministério da 
Saúde na venda de doses 
da Covaxin - e teria pedido 

inclusive um adiantamento 
dos pagamentos, o que não é 
usual. O nome de Medrades 
aparece em vários momentos 
nas trocas de e-mails entre 
a empresa e o Ministério da 
Saúde. Além do depoimento, 
a CPI também aprovou a 
quebra dos sigilos telefônico 
e telemático (mensagens) da 
diretora técnica.

As suspeitas de corrução 
na negociação da compra de 
R$ 20 milhões de doses da 
Covaxin está no centro das 
apurações da CPI da Covid. O 

contrato foi fechado e o valor 
de R$ 1,6 bilhão chegou a ser 
empenhado (reservado no 
orçamento), mas está suspenso 
em função das denúncias.

As apurações respingam 
inclusive no presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido): como 
mostrou o Estadão, a PF abriu 
inquérito para investigar se 
o chefe do Executivo preva-
ricou ao supostamente não 
ter comunicado aos órgãos 
de investigação indícios de 
corrupção nas negociações 
para compra da vacina indiana. 

Habeas corpus de Emanuela Medrades foi impetrado no Supremo na quarta passada

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

inclui
mundo

Esportes

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
Sebastián Pérez; 
Marcelino Nuñez, 
Rebolledo, 
Astaburuaga e 
Cornejo; 
Leiva, 
Saavedra e 
Aued; 
Puch, 
Zampedri e 
Valencia. 
Técnico: 
Gustavo Poyet.

PALMEIRAS 
Weverton; 
Marcos Rocha, 
Luan, 
Gustavo Gómez 
e Viña; 
Danilo, 
Zé Rafael, 
Gustavo Scarpa 
e Raphael Veiga; 
Breno Lopes e 
Deyverson. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA  
PALMEIRAS 

ÁRBITRO - Andrés Matonte (Uruguai).
HORÁRIO - 19h15.
LOCAL - Estádio San Carlos de Apoquindo.

O Palmeiras ganhou a edição 
passada da Copa Libertadores 
graças ao bom desempenho 
de sua dupla ofensiva e por 
somar bons resultados na 
casa dos adversários. Hoje, 
sem Rony e Luiz Adriano, 
aposta no ataque reserva e 
na manutenção da campanha 
perfeita como visitante para 
abrir vantagem no confronto 
das oitavas de final contra a 
Universidad Católica. O jogo 
será no estádio San Carlos 
de Apoquindo, em Santiago, 
a partir das 19h15.

Palmeiras busca vantagem contra a Católica
Copa Libertadores

Rony sofre com um problema 
muscular na coxa esquerda.

“Libertadores é importante. 
Enfrentaremos um time bom 
do Chile, vai ser um jogo difícil, 
mas nosso time está passando 
por um bom momento. Vamos 
fazer o melhor para ter uma 
vitória lá e depois conseguir 
a classificação aqui”, afirmou 
o zagueiro paraguaio Gustavo 
Gómez, novamente formando 
dupla com Luan e esbanjando 
confiança na equipe, que vem 
de cinco vitórias consecutivas 
no Brasileirão. (E.C.)

Abel Ferreira investirá 
no bom momento de Bre-
no Lopes e Deyverson para 
repetir a estratégia que deu 
muito certo desde 2020. O 
Palmeiras fazia um bom pla-
car fora e atuava com mais 
calma em casa, explorando 
os contragolpes.

Breno Lopes, autor do gol 
do título de 2020, ganhou 
a confiança do português e 
Deyverson vem aproveitando 
bem as oportunidades na 
vaga de Luiz Adriano, com 
uma lesão no joelho direito. 

A dez dias da cerimônia de 
abertura dos Jogos Olímpi-
cos, o Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) já está com a 
operação Tóquio a todo vapor. 
Com equipes espalhadas por 
oito bases exclusivas, além 
de estruturas montadas na 
Vila Olímpica e em duas 
vilas satélites, o Brasil terá 
uma delegação recorde no 
Japão: 301 atletas, em 35 
modalidades, maiores números 
da história do país em uma 
edição realizada no exterior.

Em Tóquio, a delegação 
contará com 31 medalhistas 
olímpicos, sendo 18 campeões: 
Arthur Zanetti, da ginástica 
artística; Thiago Braz, do 
atletismo; Rodrigo Pessoa, 
do hipismo; Kahena Kunze, 
Martine Grael e Robert Scheidt, 
da vela; Bruninho, Douglas 
Souza, Fernanda Garay, Lucão, 
Lucarelli, Maurício Borges, 
Maurício Souza, Natália, Tan-
dara e Wallace, do vôlei; e 
Alison e Bruno Schmidt, do 
vôlei de praia. (E.C.)

Delegação brasileira terá
301 atletas em Tóquio

Jogos Olímpicos

Os governadores realizaram 
na manhã de ontem, uma 
reunião virtual com o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga. 
Na pauta, estavam assuntos 
como o cronograma de va-
cinação contra a Covid-19 e 
pleito para a antecipação da 
segunda dose. Após a reunião, 
Queiroga foi às redes sociais 
detalhar as discussões. De 
acordo com o anúncio, em 
julho, o Brasil receberá cerca 
de 41 milhões de doses e, 
em agosto, a previsão é de 
60 milhões. Segundo ele, os 
imunizantes serão distribuídos 
de forma igualitária aos Esta-
dos. “Até setembro, iremos 
vacinar toda população + de 

Queiroga promete 100 
milhões de doses até agosto

Vacina

Estadão Conteúdo

O Instituto Butantan rece-
beu na madrugada de ontem, 
um novo lote de Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA) 
enviado pela biofarmacêutica 
chinesa Sinovac. O material 
será utilizado na fabricação 
de 20 milhões de doses da 
CoronaVac, destinadas ao 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI).

Essa foi a maior remessa 
da matéria-prima já recebida 
pelo Butantan - 12 mil litros 
de IFA. O desembarque foi 
acompanhado pelo gover-
nador João Doria (PSDB) 
e pelo secretário de Estado 
de Saúde, Jean Gorinchteyn.

Butantan recebe lote para a 
produção de 20 milhões de doses

CoronaVac

18 anos”, garantiu o ministro.
No Twitter, Queiroga refor-

çou que trabalho conjunto e 
políticas públicas alinhadas 
são fundamentais para colo-
carmos fim à pandemia no 
país. “Com apoio de todos, 
iremos potencializar ainda 
mais o andamento da va-
cinação no Brasil. É o que 
precisamos agora: prosseguir 
com a vacinação e retorno 
seguro às atividades para não 
retrocedermos”, declarou.

Outro ponto importante da 
reunião foi a discussão para a 
antecipação da segunda dose 
dos imunizantes. Queiroga 
solicitou um tempo para 
analisar o pedido. (E.C.)

A produção de vacinas 
com base nessa remessa deve 
levar de 15 a 20 dias. “Com 
essas 20 milhões de doses, 
nós vamos a um total de 83 
milhões de doses da vacina 
do Butantan sendo entregues”, 
disse Doria.

Ao todo, mais de 53,1 
milhões de doses já foram 
disponibilizadas ao PNI. O 
montante corresponde a 43,4% 
das aplicações de vacinas con-
tra a Covid-19 realizadas no 
Brasil. Os contratos fechados 
com o governo federal ainda 
preveem a entrega de cerca 
de 47 milhões de doses até 
o final de setembro. (E.C.)
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Inscrição para o Passe Livre de 
Suzano termina sexta-feira

O benefício estará disponível para os estudantes a partir do retorno oficial das aulas presenciais no município

EDUCAÇÃO

O prazo para solicitar 
inscrição ou renovação de 
cadastro no programa Passe 
Livre Estudantil de Suzano, 
referente ao segundo semestre 
de 2021, termina sexta-feira. 
O programa tem como objetivo 
a liberação de créditos para 
estudantes de baixa renda que 
moram em Suzano. Em razão 
da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), o benefício estará 
disponível a partir do retorno 
oficial das aulas presenciais 
das instituições de ensino.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Educação, 
considerando o retorno das 
aulas com um cenário de 
maior segurança no combate 
à Covid-19, os pedidos para 
o programa foram abertos 
no dia 1º de julho, liberan-
do mais de duas semanas 
aos estudantes que tivessem 
direito ao Passe Livre entrar 
em contato para solicitar o 
benefício.

Pedidos para o programa foram abertos em 1º de julho; já são 3 mil cadastrados

O programa foi criado por 
meio da lei complementar 
nº 226/2013 e alterado pe-
las leis complementares nº 
313/2017 e nº 317/2018. 
O Passe Livre contempla 
estudantes moradores de 
Suzano, que se encaixam no 
perfil de renda familiar total 
de até três salários-mínimos 
ou de renda per capita de 
até meio salário-mínimo 
para cada integrante, com 
a comprovação pela folha 
resumo do Cadastro Único 
(CadÚnico).

Os interessados em realizar 
a inscrição ou em renovar 
o cadastro para o segundo 
semestre de 2021 devem, 
primeiramente, acessar o 
hotsite do programa (www.
suzano.gov.br/web/passe-livre) 
e seguir as instruções para 
verificação do RG. O ende-
reço eletrônico conta ainda 
com uma sessão de “Dúvidas 
Frequentes” e um vídeo com 

“Tutorial de Cadastramento”.
Ainda no ambiente on-line, 

o estudante deverá acompa-
nhar o processo de análise e 

validação da sua solicitação, 
que terá duração entre 20 e 
30 dias. A digitalização e o 
envio de documentos ocorrem 
totalmente pelo próprio site. 
A pessoa que está realizando 
a inscrição pela primeira vez, 

deve atentar-se à divulgação 
da data de confecção do seu 
cartão na tela “Dados do 
Estudante”.

É importante destacar a 
necessidade de inscrição ou 
renovação dentro do período 

indicado, para que o pedido 
possa ser analisado em tempo 
hábil e, sendo aprovado, o 
solicitante tenha direito ao 
benefício da gratuidade no 
transporte público municipal. 
O aluno deverá se atentar ao 
calendário escolar e aguardar 
notificação por e-mail.

Atualmente, o programa 
conta com quase 3 mil es-
tudantes cadastrados e a 
pretensão é aumentar este 
número, tendo em vista um 
cenário mais estável e seguro 
para o retorno das aulas, 
conforme afirmou Leandro 
Bassini, secretário municipal 
de Educação. “A Pasta está 
seguindo o planejamento 
administrativo de oferecer 
auxílio aos alunos em todas 
as circunstâncias e o Passe 
Livre é uma iniciativa que 
vem para contribuir”, disse.

Em caso de dúvidas ou mais 
informações, o atendimento 
está sendo realizado por meio 
do e-mail passelivresuz@
gmail.com e pelo telefone 
4744-6084.

 Maurício Sordilli/Secop Suzano 

Prefeita de Ferraz recebe 
vacinação contra a Covid

A prefeita de Ferraz de 
Vasconcelos, Priscila Gambale, 
foi imunizada ontem, contra 
o coronavírus (Covid-19). A 
gestora recebeu a dose única 
da Janssen, vacina aplicada 
neste dia em toda população 
do município. Ela esteve na 
paróquia Nossa Senhora da Paz, 
no centro, local que acontece 
o Corujão da Vacinação, com 
atendimento das 8 às 20 horas. 

A cidade ultrapassou a marca 
de 68 mil pessoas vacinadas 
e deve atingir 70 mil hoje, já 
que diariamente estão sendo 
imunizadas, em média, 1,7 
mil pessoas.

O calendário irá contemplar 
as idades até 32 anos ou mais 
até sexta-feira. As datas foram 
divulgadas pela Secretaria de 
Saúde de Ferraz.

A chefe do Executivo ferra-
zense comemorou a vacinação. 

“Chegou o meu grande dia e 
espero que todos os ferrazenses 
tenham essa oportunidade, 
está tudo muito organizado 
pela Secretaria de Saúde e 
peço que as pessoas que estão 

Dose única

dentro das idades contem-
pladas compareçam para se 
vacinar”, disse.

Estão disponíveis oito postos 
de saúde com atendimento das 
8 às 13 horas. Os polos são 
do Jardim Rosana, Jardim Bela 
Vista, Vila Margarida, Vila São 
Paulo, Cidade Kemel, Santo 
Antônio e Jardim Yone. Todos 
os locais atendem por meio 
do sistema drive-thru, bem 
como para quem chega a pé.

Hoje, a vacinação é para 

quem tem 34 anos ou mais; 
amanhã será contemplada a 
faixa dos 33 anos ou mais e, 
por fim, na sexta-feira, poderão 
ser vacinados quem tem 32 
anos ou mais. Cabe ressaltar 
que Ferraz está à frente do 
cronograma do governo do 
Estado.

Os documentos necessários 
no ato de vacinação continuam 
sendo os mesmos: documento 
de identificação com foto e 
comprovante de endereço.

Priscila Gambale recebe vacina contra Covid

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

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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HC de Suzano recebe vistoria 
da Vigilância Sanitária

Por meio da Vigilância 
Sanitária, a Secretaria de 
Saúde de Suzano realizou 
ontem uma vistoria nas 
instalações do Hospital das 
Clínicas (HC). A fiscalização 
estrutural e técnica teve 
por objetivo a renovação 
da licença anual da uni-
dade de alta complexidade, 
localizada no bairro Vila 
Amorim, na região central 
da cidade.

De acordo com o coorde-
nador da Vigilância Sanitária, 
Mauro Vaz, a vistoria foi 
acompanhada pelos agentes 
fiscais Fernanda Maciel e 
Gérsio Aquira, além do 
diretor-executivo do HC de 
Suzano, Eduardo Santocchi. 

“Acompanhamos todo o 
histórico da implantação 
do complexo hospitalar na 
cidade, que é um investi-
mento muito importante 
do governo do Estado na 
região. Atualmente, a uni-
dade conta com um Centro 
de Diagnóstico por Imagem 
e equipamentos de ponta 

Estrutural e técnica

que têm auxiliado centenas 
de pacientes em tratamento 
no hospital”, disse.

O coordenador lembrou 
ainda que a renovação da 
licença garante plenas con-
dições de atendimento e 
prestação de serviços no 
local. “Foi uma visita muito 
produtiva. Pudemos vistoriar 
as instalações e verificar 
o trabalho prestado com 
excelência. Em nome dos 
diretores Eduardo Santocchi, 
Antônio Sakotani e José Jorge 
Quadros parabenizamos a 
gestão da unidade. O HC de 
Suzano vem se destacando 
em toda a região como 
referência de atendimento, 
acolhendo pacientes de 
todo o Estado, por meio 
da Central de Regulação 
de Ofertas e Serviços de 
Saúde (Cross)”, destacou.

Vaz também explicou o 
protagonismo do hospital 
estadual na cidade, sobretudo 
neste período de pandemia. 

“Conseguimos, por meio do 
apoio do governo do Estado 

e do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
conquistar leitos para o 
tratamento dos pacientes 
com Covid-19 (coronaví-
rus) na região, incluindo 
20 vagas na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) 
do hospital. Esse foi um 
passo importante e inédito 
na cidade, demonstrando 
como é possível estabele-
cer parcerias produtivas 
para assegurar mais saúde 
e qualidade de vida aos 
cidadãos”, finalizou.

Local
A unidade localizada em 

Suzano conta com um bloco 
especialmente voltado a 
pacientes crônicos, com a 
oferta de 96 leitos, separado 
do ambiente direcionado 
aos pacientes da Covid-19 
localizado no Bloco C, e 
um Centro de Diagnóstico 
por Imagem equipado com 
Raio-X Digital, Tomógrafo 
e Ultrassom.

Rio Jaguari passa por nova 
etapa de desassoreamento

A Secretaria de Manutenção 
e Serviços Urbanos de Suzano 
deu início neste mês a uma 
nova ação de limpeza do rio 
Jaguari. Os trabalhos fazem 
parte de medidas preventivas 
para manter o fluxo da água 
limpo e evitar futuras enchen-
tes. Ao todo, 4,4 quilômetros 
serão contemplados com o 
desassoreamento.

As equipes e os maquinários 
da administração municipal 
já atuam no trecho próxi-
mo à Cidade Miguel Badra, 
retirando os sedimentos e 
resíduos do leito do rio para 
garantir a fluidez das águas. A 
expectativa é que a iniciativa 
prossiga pelos próximos dois 
meses, seguindo o curso do 
rio por outros bairros como 
Cidade Boa Vista, Jardim 
Carmem, Jardim Santa Inês, 
Jardim São José e Jardim São 
Bernardino.

Em abril, o Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) havia concluído a 
limpeza de 1,3 quilômetros 
do rio, com a retirada de 14,2 

Suzano

mil metros cúbicos de sedi-
mentos e vegetação. A nova 
medida prevê atendimento 
para os demais pontos do 
Jaguari que não haviam sido 
beneficiados.

O chefe da Pasta, Samuel 
Oliveira, acompanhou de perto 
o desassoreamento ontem, 
vistoriando o andamento da 
limpeza e de todos os demais 
procedimentos que estão 
sendo feitos.

“O desassoreamento se estende 
para além do período de chuvas, 

seguimos um planejamento 
estratégico para sempre atuar 
de forma preventiva. Assim, 
a população não é impactada 
por alagamentos ou outros 
imprevistos, mesmo com a 
elevação do nível da água. 
Além deste, outros rios tam-
bém já foram beneficiados 
com os serviços, como o 
Taiaçupeba-Mirim e o Guaió. 
É um trabalho constante em 
prol da população, para garantir 
a segurança e o bem-estar de 
todos”, destacou.

Na primeira fase foram mais de 14 mil m3 retirados

 Wanderley Costa/Secop Suzano 

Vacinação da população de 36 
e 35 anos se inicia amanhã

Para amanhã está programada a imunização de pessoas com 36 e na sexta os moradores com 35 anos ou mais

CONTRA COVID

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Suzano reforça nesta 
semana o cronograma de va-
cinação contra o coronavírus 
(Covid-19) estipulado para 
amanhã e sexta-feira, contem-
plando os suzanenses de 36 
e 35 anos, respectivamente. 
Inclusive, ontem, o município 
recebeu a confirmação do 
recebimento de mais lotes de 
vacina que complementam 
o atendimento na cidade. 
Ainda nesta semana, serão 
vacinados os trabalhadores 
da coleta seletiva e os bancá-
rios durante uma operação 
especial.

De acordo com o secretá-
rio Pedro Ishi, a campanha 
segue ampliando o público 
de atendimento. “Suzano 
tem uma população jovem, 
com muitos munícipes con-
centrados na faixa etária 
atualmente contemplada. 
Nesta semana, os suzanen-
ses de 35 e 36 anos terão 
oportunidade de se vacinar, 
além daqueles que ainda 
precisam tomar a segunda 

dose e assim completar a etapa 
para garantir maior eficácia na 
resposta imunológica contra 
o vírus”, informou.

Para tanto, o município 
recebeu ontem a confirmação 
de mais lotes. Essa será a 
38ª grade de vacinas rece-
bida por Suzano e deverá 
chegar à cidade na manhã 
de quarta-feira (14/07). Ao 
todo, serão mais 13 mil doses 
direcionadas à imunização 
do público-alvo da semana, 
além da segunda dose dos 
idosos de 66, 65 e 63 anos. 
Vale destacar que, ao longo 
dos dias de atendimento, a 
segunda aplicação de todos os 
imunizantes ministrados até 
o momento estará disponível.

Também hoje, as equipes 
de Saúde deverão promover a 
vacinação dos trabalhadores 
da coleta seletiva suzanense. O 
atendimento será no próprio 
local de trabalho, com visitas 
aos ecopontos e centrais de 
triagem do município. “Na 
semana passada vacinamos 
os funcionários da limpeza 

urbana, diretamente na sede 
da empresa Pioneira, agora 
chegou a vez dos trabalhadores 
da coleta seletiva que, durante 
toda a pandemia, desempe-
nharam papel fundamental 
no município”, destacou Ishi.

Já na sexta-feira, durante a 
vacinação dos suzanenses de 
35 anos na Arena Suzano, os 
bancários terão atendimento 
exclusivo, conforme listagem 
de funcionários oficializada 
pelas agências presentes na 

cidade. “Traçamos uma logís-
tica especial para esse grupo, 
seguindo todos os critérios 
técnicos estipulados para 
esse atendimento”, explicou.

O acolhimento na quinta e 
sexta-feira estará disponível 

no Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 
Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul) e na Escola 
Municipal (EM) Odário Ferreira 
da Silva (rua Valdir Dicieri, 
305 – Jardim Belém), ambos 
no horário convencional, das 
8 às 17 horas; bem como 
na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), com 
horário estendido até as 19 
horas. Já o sistema drive-thru, 
com entrada pela avenida 
Brasil, será das 8 às 17 horas.

O quadro com datas e 
orientações sobre a vacinação 
na cidade pode ser acessado 
pelo link bit.ly/Cronograma-
VacinaSuzano, disponível na 
página inicial do site www.
suzano.sp.gov.br. Todas as 
informações também são 
diariamente atualizadas nas 
redes sociais da municipa-
lidade, no Facebook (www.
facebook.com/prefsuzano/) e 
no Instagram (www.instagram.
com/prefeituradesuzano/).

Bancários e trabalhadores da coleta seletiva também serão vacinados

Irineu Junior/Secop Suzano 
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SBT, 21H00

Chiquititas
Juca entrega o dinheiro que pegou escondido do bar de Cícero para que 

Paçoca pague Edgard (Maurício Machado) pelo negócio da venda dos DVDs 

piratas. Carol vai até a porta do orfanato com o doutor Mendes e Carmen. Os 

três constatam que as crianças estão, de fato, trabalhando.

GLOBO, 17H55

Malhação
Dandara tenta se explicar para Gael. René insiste em reatar com Dandara. 

King ajuda Simplício a convencer Bete a aceitá-lo de volta. Marcelo aparece 

no almoço de Delma e Gael. Delma aconselha Gael a confi ar em Karina. 

Wallace e Lincoln não acreditam em Simplício.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Eva fi ca euforica com a noticia do casamento de Ana e Lucio. Ana aceita 

que Miguel trabalhe com ela. Rodrigo se esforca para nao se abater com a 

noticia do casamento de Ana. Jonas fi ca furioso ao saber que Tiago fara um 

exame de DNA para comprovar a paternidade de Lourenco.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra fi ca dividida entre o amor que sente por Rafael e Alan. Luna explica a 

Mário que Helena foi vítima de Hugo e que ela ama o pai. Ermelinda pede 

desculpas a Alexia. Helena apoia a ida de Bruno a Lisboa para abrir uma fi lial 

do restaurante com Micaela, e concorda que Gael substitua Bruno no Empório. 

GLOBO, 21H00

Império
Cora pede para Cristina levá-la à sala de reuniões e ouve Maria Marta falar com 
Silviano sobre o diamante rosa. José Alfredo, Maria Marta e Cora procuram o 
diamante. Cláudio elogia o trabalho de Maria Ísis. Leonardo chega em casa 
desleixado. Cardoso provoca Antoninho. .

RECORD, 21H

Gênesis
Labão conhece Jacó. Isaque e Rebeca aguardam por notícias do fi lho. Judite 

anda de maneira misteriosa pelas ruas. Lia é apresentada a Jacó. Eder 

sofre um acidente. Raquel mente para Jacó. Na noite de núpcias, Maalate 

surpreende Esáu.

A família é o que 
de mais importante 
temos no mundo. 
A família é a nossa 
casa, é o nosso refúgio 
de paz. Quando há 
discórdia ou conflito, 
a nossa paz interior 
fica afetada. A família 
é um laço que abraça 
a nossa vida, quando 
não estamos em paz, 
esse laço vira um nó.

Se o mundo lá 
fora estiver caindo e 
desmoronando, mas 
em casa tivermos 

MOMENTO
especial

Paz em família

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARISA TSUGUIE K. HIROTA E

RAQUEL REGINA R. MONTEIRO

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 

desejos sejam alcançados. Feliz aniversário!

Se eu não mudar o que faço hoje, 
todos os amanhãs serão iguais a 
ontem.”

 cultura@jornaldat.com.br

paz, nos sentiremos 
mais seguros. A nossa 
família é a nossa 
raíz no mundo. Uma 
família em conflito 
é como uma grande 
árvore com a raíz 
apodrecida, qualquer 
vento é capaz de 
derrubar a árvore.
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Saúde abre agendamento 
para segunda dose hoje

A Secretaria Municipal de 
Saúde abre hoje, às 14 horas, 
novas vagas de agendamento 
para aplicação de segunda 
dose da AstraZeca/Fiocruz 
para quem tomou a primeira 
dose até 24 de abril e da Co-
ronaVac/Butantan para quem 
tomou a primeira até 24 de 
junho. Serão liberadas cerca 
de 4,8 mil segundas doses.

O agendamento online 
deve ser feito por meio do 
site www.cliquevacina.com.
br e é exclusivo para aplica-
ção de segundas doses. Para 
receber a complementação do 
imunizante, o munícipe deve 
apresentar, no local agendado, 
documento pessoal com foto, 
comprovante de endereço e 
comprovante da primeira dose.

Amanhã, às 8 horas, serão 
liberadas vagas para agenda-
mento de pessoas com 36 anos 
ou mais sem comorbidades e, 
na sexta, também às 8 horas, 
para 35 anos ou mais. No total, 
serão disponibilizadas cerca 
de 5 mil doses do imunizante 
Pfizer.

Covid-19

Todas as unidades de saú-
de e pontos de vacinação 
contra a Covid-19 seguem 
imunizando hoje pessoas sem 
comorbidades com 37 anos 
ou mais e 36 anos ou mais, 
respectivamente, devidamente 
agendadas previamente pelo 

sistema online. O Pró-Hiper 
funciona em horário estendido 
para atender os mogianos 
nessas faixas etárias.

O atendimento de amanhã 
será direcionado para gestan-
tes, puérperas, pessoas com 
comorbidades, portadores de 
deficiências graves e outros 
grupos anteriormente contem-
plados. Na sexta, as equipes 
devem se dedicar à aplicação 
de segundas doses, mediante 
novos agendamentos. 

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 245.798 doses 
da vacina contra a Covid-19, 
das quais 187.874 primeiras 
doses, 52.582 segundas doses 
e 5.342 doses únicas. Quem 
tiver alguma dúvida também 
pode ligar no telefone 160. 

Alto Tietê registra 32 mortes
O Alto Tietê chegou ontem 

a 4.846 mortes causada por 
coronavírus (Covid-19), sendo 
que 32 delas foram registradas 
ontem nas cidades da região, 
informou o Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). 
Ainda de acordo com a en-
tidade, os óbitos ocorreram 
em Ferraz de Vasconcelos, 

Por coronavírus

Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

A maioria dos falecimento 
registrados ontem ocorreu em 
Mogi, 21 no total, em seguida 
aparecem Ferraz, com cinco 
mortes; Itaquá, com três; 
Suzano, com duas e Poá, com 
uma vítima fatal. Com esses 
números, Mogi ultrapassa os 
1,5 mil óbitos e chega a 1.512, 

por sua vez, Itaquá chegou 
a 910 falecimentos ontem e 
Suzano, 848.

Em todo o Estado de São 
Paulo já são 3.879.846 ca-
sos de Covid-19 e 132.845 
óbitos. Entre o total de casos, 
3.536.351 tiveram a doença 
e já estão recuperados, sendo 
que 409.724 foram internados 
e receberam alta hospitalar.

Educação expande o Programa 
de Ensino Integral na região

Mais 28 escolas estaduais do Alto Tietê farão parte do programa; no total, serão 1.855 unidades atendidas no Estado

SÃO PAULO

A partir de 2022, mais 28 
escolas estaduais do Alto Tietê 
(veja lista ao lado) farão parte do 
Programa de Ensino Integral (PEI). 
O anúncio da expansão do 
programa para 778 unida-
des de todo estado foi feito 
anteontem pelo governador 
João Doria (PSDB) e pelo Se-
cretário Estadual da Educação 
Rossieli Soares. 

“Os resultados que alcan-
çamos ao longo de dois anos 
e meio nos permitem hoje 
fazer esse anúncio de grande 
importância. Isso é uma vitória 
da educação. Tempo integral 
para tudo: para o aconchego, 
o ensino, o estudo, a alimen-
tação e formação de uma 
nova geração de brasileiros”, 
disse Doria.

No total, serão 1.855 es-
colas atendidas no modelo. A 
expectativa da Secretaria da 
Educação do Estado de São 
Paulo (Seduc-SP) é beneficiar 
387,3 mil novos estudantes de 
ensino fundamental e ensino 
médio. Com as novas adesões, 
o PEI estará presente em 427 

municípios paulistas, em todas 
as regiões do estado. Atual-
mente, são 448 mil estudantes 
atendidos em 1.077 escolas, 
de 309 cidades. 

“Esse é o governo que fez o 
maior aumento das escolas de 
tempo integral. Saltamos para 
1.077 escolas em tempo inte-
gral com menos de dois anos 
e no meio de uma pandemia 
porque acreditamos nesse 
modelo”, afirmou Rossieli.  

“No processo de escuta junto 
aos colegiados, observamos o 
brilho nos olhos pela expansão 
do PEI em nossa unidade es-
colar. Muitos já pediam pelo 
início imediato, outros com 
receio de seus filhos ficarem 
muito tempo na escola e sem 
atividades, questionavam e 
ali mesmo”, disse Fernanda 
Fernandes, diretora de Poá. 

Sobre o PEI
Criado em 2012, o PEI 

potencializa a melhoria da 
aprendizagem e o desenvolvi-
mento integral dos estudantes, 
nas dimensões intelectual, 

física, socioemocional e 
cultural, por meio de um 
modelo pedagógico articula-
do a um Modelo de Gestão.  
No primeiro, são trabalhadas 
práticas pedagógicas, como 
Tutoria, Nivelamento, Prota-
gonismo Juvenil com Clubes 
Juvenis e Líderes de Turma, além 
de componentes curriculares 
específicos, como Orientação 
de Estudos e Práticas Experi-
mentais, que potencializam a 
formação integral do estudante 
a partir do seu Projeto de Vida.  
O segundo permite o pla-
nejamento, desenvolvimen-
to e acompanhamento das 
ações pedagógicas, de maneira 
estruturada.

IDEB e alcance
Os investimentos na jornada 

integral refletem em melhores 
notas no Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(IDEB) já no primeiro ano de 
implantação do programa.  
O crescimento de alunos aten-
didos pela iniciativa também 
é destacado por Rossieli. “Em 

2019, eram 135 mil estudan-
tes nas 417 PEIs. Em março 
deste ano, saltamos para 437 
mil alunos, um crescimento 
de 224%.” 

– Escolas PEI cresceram 
1,2 pontos no IDEB 2019, 
enquanto as regulares, 0,6.

– Das escolas estaduais de 
São Paulo, as 33 melhores 
colocadas no ranking são PEIs.

– 9 das 10 primeiras colo-
cadas de ensino fundamental 
são PEIs.

95% de satisfação
Em agosto de 2020, pes-

quisa avaliou a percepção de 
13 mil professores e 121 mil 
estudantes da rede pública 
estadual envolvidos no PEI:

– De 0 a 10, os professores 
recomendariam 9,1 as escolas 
em que atuam aos colegas de 
profissão;

– De 0 a 10, os estudantes 
recomendariam 8,5 as escolas 
em que atuam aos colegas;

– 95% dos professores se 
sentem satisfeitos ou muito 
satisfeitos em atuar nas escolas.

Número de mortes por coronavírus no Alto Tietê chega a 4.846
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Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

1.512

Saiba mais
Novas PEIS no Alto Tietê

Doutor Deodato Wertheimer - Mogi das Cruzes

Padre Bernardo Murphy - Mogi das Cruzes

Francisco Ferreira Lopes - Mogi das Cruzes

José Ribeiro Guimarães - Mogi das Cruzes

Leonor de Oliveira Mello - Mogi das Cruzes

Rev. Professor Osmar Teixeira Serra - Mogi das Cruzes

Professor Paulo Ferrari Massaro - Mogi das Cruzes

Professor Antonio Brasilio Menezes da Fonseca - Suzano

Professora Leda Fernandes Lopes – Suzano

Doutor Anis Fadul - Suzano

Doutor José Eduardo Vieira Raduan - Ferraz de Vasconcelos

Prefeito Tacito Zanchetta - Ferraz de Vasconcelos

Bertha Correa e Castro da Rocha - Poá

Professor Elias Zugaib - Poá

Professora Ivone da Silva de Oliveira - Poá

Margarida de Camillis - Poá

Professora Maria Aparecida Ferreira - Poá

Jornalista Paulo Eduardo Olintho Rehder - Poá

Professora Silvia Gama Balaben - Poá

Vila Arizona I – Itaquaquecetuba

Jose Gama de Miranda – Itaquaquecetuba

Professor Clovis da Silva Alves – Itaquaquecetuba

Professora Carmen Netto dos Santos - Itaquaquecetuba

Vereador Durval Evaristo dos Santos - Itaquaquecetuba

Dona Rosaria Isolina de Moraes - Itaquaquecetuba

Vila Ercilia Algarve – Itaquaquecetuba

Professora Rosa Maria de Souza - Salesópolis

O agendamento 
online deve ser feito 
por meio do site 
cliquevacina.com
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Leitos de Arujá

Segundo dados do boletim Covid de ontem, a taxa de ocupação da UTI Covid é de 50% e 

de leitos ventilatórios 50%. Desde o último boletim, foram registrados oito novos casos 

de Covid-19. A administração municipal volta a reforçar a importância da população 

em manter todos os cuidados para a prevenção da Covid-19.Segundo a Secretaria 

Municipal de Saúde, 37.895 pessoas já receberam a primeira dose da vacina.

Mogi é uma das 24 cidades 
a compor a rede Urban95

Mogi das Cruzes foi se-
lecionada para compor a 
rede Urban95, uma iniciativa 
global da fundação holandesa 
Bernard van Leer que apoia 
cidades ao redor do mundo 
com foco na primeira infância. 
A cidade faz parte de uma 
rede exclusiva de 24 cidades 
no Brasil com o objetivo de 
ser protagonista e referência 
no desenvolvimento integral 
das crianças por meio do 
planejamento urbano, das 
estratégias de mobilidade e, 
sobretudo na construção de 
uma agenda do Plano Mu-
nicipal da Primeira Infância.

Em junho, Mogi participou 
de um detalhado processo 
seletivo com a participação do 
prefeito de Mogi das Cruzes 
Caio Cunha (Pode), da vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
Kähler e um trabalho interse-
cretarias, que demonstrou o 
comprometimento da gestão 
com a construção de uma 
cidade acolhedora para bebês, 
crianças pequenas e seus 
cuidadores. O trabalho parte 

da pergunta “Se você pudesse 
vivenciar uma cidade a partir 
de 95 cm – a altura de uma 
criança de 3 anos – o que 
mudaria?”

“A Fundação Bernard van 
Leer é uma referência mundial 
para a primeira infância. É uma 
grande conquista fazermos 
parte desta rede.  Colocamos 
a educação como centro do 
projeto de desenvolvimento 
de nossa cidade e estamos 
integrando todos os setores da 
Prefeitura e da sociedade para 
o cuidado com os pequenos 
mogianos”, disse o prefeito.

Para a Secretaria de Edu-
cação, a primeira infância é 
prioridade. “É um ecossistema 
que vai conduzir Mogi para 
o alto desempenho. Estamos 
criando um pacto municipal 
pela educação e do direito de 
aprender das crianças”, disse 
o secretário de Educação, An-
dré Stábile. Uma das metas é 
ampliar o acesso das crianças 
às unidades escolares, zerando 
a fila de vagas em creches.

O secretário municipal de 

Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que o objetivo da 
iniciativa é estimular um 
papel de protagonismo das 
cidades, estabelecendo uma 
relação mais profunda com 
as crianças. Ele acrescentou 
que essa construção passa 
pelo processo de desenvol-
vimento do município, com 
espaços públicos acolhedores, 
inovadores, inspiradores e 
seguros, capazes de influenciar 
positivamente na formação 
das crianças.

Na prática, prosseguiu 
o secretário, isso significa 
a existência de bairros “ca-
minháveis” e de uso misto 
(para veículos, bicicletas e 
locomoção a pé), com ro-
tas seguras e deslocamento 
agradável para os diferentes 
meios de transporte. Outra 
característica é o fortalecimento 
dos espaços públicos verdes, 
para que as crianças possam 
explorar atividades de lazer 
em contato com a natureza 
e de forma segura. 

Fundação Holandesa

Semae segue com obras na 
Perimetral e Cezar de Souza

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) segue 
esta semana com as obras para 
modernização do abasteci-
mento e redução de perdas 
de água na região leste da 
cidade, com a implantação de 
uma nova rede de distribuição 
na avenida Lothar Waldemar 
Hoehne (Via Perimetral) e 
intervenções nas redes da Vila 
Nova Aparecida e Vila Suíssa, 
em Cezar de Souza.

“A obra na Perimetral tem 
como objetivo modernizar o 
sistema de distribuição de água 
com a operação dos novos 
reservatórios da Vila Oroxó, 
que proporcionará a reserva 
operacional de 4 milhões 
de litros de água”, explicou 
Wagner de Carvalho Moraes, 
da Divisão de Distribuição de 
Água da autarquia.

A obra inclui a implantação 
de instrumentos para controle 
de vazão, pressão e monito-
ramento online pelo Centro 
de Controle Operacional da 
autarquia. “Com a execução 
desses serviços, também será 

Abastecimento

possível setorizar o abastecimento 
dos bairros na margem direita 
do Rio Tietê, minimizando a 
abrangência das paradas para 
manutenção e reduzindo as 
perdas de água na região”, 
completou.

O ponto de partida para a 
obra é o encontro da Perimetral 
com a rua José Meloni, onde 
a Prefeitura está executando 
intervenções no sistema viário.

Para minimizar o impacto 
no trânsito na via, os serviços 
do Semae são realizados no 

período noturno. Desta forma, 
o trânsito local mantém a 
fluidez e as atividades de esca-
vação poderão ser executadas 
com maior segurança, tendo 
em vista o menor fluxo de 
pedestres, ciclistas e veículos, 
no período.

Mesmo assim, é recomen-
dável que os usuários da via 
redobrem a atenção e fiquem 
atentos à sinalização. A pro-
gramação está disponível no 
site da Prefeitura https://www.
mogidascruzes.sp.gov.br/ 

Objetivo é modernizar o sistema de distribuição de água

Ney Sarmento/PMMC

Cobrança da futura taxa do lixo 
será inevitável no Alto Tietê

Marco Regulatório do Saneamento Básico tem com uma das medias a taxação para os resíduos domésticos

MEIO AMBIENTE

Amanhã passa a valer 
a nova norma do Marco 
Regulatório do Saneamento 
Básico, do governo federal, 
que define novas regras para 
todos os municípios, tanto 
para a coleta e destinação do 
resíduo sólido residencial 
quanto do financiamento 
de ações para reduzir o im-
pacto do lixo residencial no 
meio ambiente, com ações 
destinadas à reutilização e 
reciclagem.

No entanto, um dos 
pontos controversos é a 
obrigação dos municípios 
de executar a cobrança de 
uma taxa para a retirada, 
tratamento e destinação 
do lixo doméstico. A data 

Medida é discutida entre os municípios da região

limite para a implementação, 
segundo o governo federal, 
é 15 de julho - no entanto, 
algumas cidades do Alto 
Tietê ainda buscam soluções 
para este cenário.

A Prefeitura de Poá infor-
mou que o município já se 
integrou à nova legislação 
do Marco Regulatório e 
que está promovendo a 
cobrança da taxa do lixo por 
meio do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU).

Itaquaquecetuba reiterou 
que a Taxa de Serviço de 
Coleta, Remoção, Transporte 
e Destinação Final de Lixo 
ou Resíduos (TSLR) já foi 
confirmada no final da 
última gestão municipal, 
em dezembro de 2020. 

“No entanto, por conta das 

necessidades geradas pela 
pandemia (de coronavírus 

- Covid-19), foi prorrogada 
até o final de julho, por 
meio do decreto 326/2021”, 
informou em nota.

A Prefeitura de Ferraz de 

Vasconcelos, por sua vez, 
informou que já realiza a 
cobrança da taxa referente 
à coleta de lixo desde 2017, 
e que não pretende realizar 
alterações no momento.

Por outro lado, Mogi 

das Cruzes informou por 
nota que a cobrança é uma 
determinação federal e não 
um desejo da administração, 
e que realizou esforços para 
a prorrogação da implemen-
tação da nova tarifa.

“No entanto, infelizmente 
não foi o que aconteceu - 
devido a tal determinação, o 
tema está em fase de estudos 
pela Prefeitura e também vem 
sendo discutido em âmbito 
regional com a coordenação 
do Condemat (Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê)”, 
informou em nota.

Questionada pela reporta-
gem, a Prefeitura de Suzano 
informou que o tema continua 
em análise pela Secretaria 
de Assuntos Jurídicos do 

município, bem como os 
demais órgãos competentes.

Condemat
O Condemat informou 

que foi criado um grupo de 
trabalho entre as câmaras 
técnicas de Finanças, Gestão 
Ambiental e Jurídico para 
criar uma minuta de projeto 
para que os municípios 
usem como referência. “No 
entanto, cada município 
fez ajustes conforme suas 
especificidades, editando 
seus próprios projetos”, 
informou.

O consórcio aponta que 
Biritiba Mirim e Salesópolis 
também já contam com 
taxa para coleta de lixo, 
além dos três municípios 
já citados.

André Diniz
Daniel Carvalho/Mogi News


