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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Poupatempo deve ser instalado
no Núcleo de Atendimento de Poá
Técnico do governo do Estado visitou o espaço ontem e se mostrou satisfeito com a estrutura e localização

PROPRIEDADE

 Suzano amplia processo de regularização 
de imóveis pelo Cidade Legal. Cidades, página 5

A Prefeitura de Poá iniciou as 
tratativas para a instalação do 
Poupatempo no município com 
a visita do fiscal do órgão esta-
dual, José dos Santos Lopes, na 
tarde de ontem. O técnico veio 
avaliar as dependências do Nú-
cleo de Atendimento à População 
(NAP), como uma possível sede do 
serviço. A previsão para instala-
ção completa é até o final do ano. 
Em sua primeira visita ao local, o 
fiscal do Poupatempo sinalizou 
uma avaliação positiva do NAP 
para receber a unidade estadual.  
Cidades, página 3

Cadastro deve ser feito pela  
internet. Cidades, página 3

Educação

SUZANO  
ENCERRA 
HOJE  
INSCRIÇÕES 
PARA O  
PASSE LIVRE

FERROVIÁRIOS

Greve afeta 4 

linhas de trens 

da CPTM. p4

A Prefeitura de Ferraz de Vas-
concelos contabiliza 910 pessoas 
que, até ontem, ainda não to-
maram a segunda dose da vaci-
na contra a Covid-19. Os idosos 
são a maioria dos que estão em 
atraso e totalizam 651 pessoas. 
Cidades, página 3

Ferraz

910 PESSOAS 
NÃO TOMARAM 
A 2ª DOSE

Núcleo de Atendimento à População (NAP) está localizado na área central de Poá, perto da estação

FLÁVIO AQUINO/DECOM POÁ
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Bancários

Categoria que atua em Suzano 
será vacinada hoje, na Arena

Além dos profissionais, moradores de 35 anos 
também serão imunizados hoje. Cidades, página 4
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 � Cultura em Suzano I

A Secretaria de Cultura de Suzano 
inicia nesta hoje a exibição da mos-
tra Cultura é Atitude, que conta com 
77 projetos de artistas da cidade. As 
atrações contemplam diversas lin-
guagens entre teatro, música, lite-
ratura, dança, audiovisual e artes 
plásticas. Devido à pandemia do co-
ronavírus (Covid-19), as apresenta-
ções acontecerão de forma virtual, 
por meio das plataformas on-line 
da prefeitura.

 � Cultura em Suzano II

As obras serão transmitidas ao vivo 
toda sexta-feira e sábado, a partir 
das 19 horas, na rede social oficial 
da pasta (www.facebook.com/cultu-
radesuzano) e no YouTube da admi-
nistração municipal (bit.ly/TVPrefei-
turadeSuzano), com apresentação dos 
coordenadores da Cultura suzanense, 
Márcia Belarmino e Vinicius Amaral. 
Nas oportunidades, o público pode-
rá acompanhar os trabalhos autorais 
e interpretações de mais de cem ar-
tistas do município, que se inscreve-
ram previamente no projeto e foram 
habilitados.

 � Cultura em Poá

O “Festival Artes da Casa”, da Asso-
ciação Cultural Opereta, de Poá, abre 
a segunda etapa de apresentações 
neste final de semana e com atrações 
ao vivo. No mês de comemoração do 
aniversário de 27 anos de fundação 
da instituição, o Grupo Sobrevento, de 
São Paulo, presenteia o público com o 
espetáculo teatral “Noite”, que será 
exibido hoje e amanhã, às 20 horas, 
de forma online, pelo canal da Ope-
reta no YouTube (youtube.com/asso-
ciacaoculturalopereta).

 �Bolsa Ferraz

As pessoas beneficiadas pelo programa 
Bolsa Ferraz iniciaram oficialmente 
suas atividades nesta quinta-feira, 15. 
Os 100 primeiros selecionados com-
pareceram ao anfiteatro da Prefeitu-
ra. Todos os selecionados irão atuar 
em unidades escolares realizando ati-
vidades de higienização e zeladoria e 
foram orientados pelos profissionais 
da Secretaria Municipal de Educação 
sobre a importância de realizar estas 
tarefas visando a segurança, saúde e 
bem-estar daqueles que trabalham 
nestes locais.

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

EDITORIAL

Pós-Covid-19

A 
redução de novos casos da Co-
vid-19, resultado da campanha 
de vacinação, obriga os hospitais a 
iniciar o planejamento pós-pande-

mia, quando as unidades de Saúde poderão 
retomar o atendimento paralisado por conta 
do foco atual.

Em todos os municípios, há quase dois 
anos o trabalho é voltado quase que exclu-
sivamente ao combate ao coronavírus, mas 
agora algumas unidades já começaram a 
retomar as cirurgias eletivas, como a Santa 
Casa de Suzano, por exemplo, com a Orto-
pedia. A fila para procedimento cirúrgico 
por conta da catarata também é alta no país 
e as unidades devem tratar a especialidade 
como uma das prioridades na hora de reto-
mar as cirurgias eletivas.

Este trabalho de retomada, porém, não al-
cançará tão cedo o patamar de atendimento 
em comparação ao período pré-pandemia, 
já que a realização de cirurgias não urgentes 
será dividida com o tratamento pós-Covid, ou 
seja, de pessoas que ficaram e ainda sentirão 
sequelas da doença. E serão milhares delas.

Na semana passada, o Centro de Recu-

peração Pós-Covid-19, implantado há cer-
ca de três meses pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, já está servindo de referência para 
outros gestores municipais em busca de 
experiências exitosas no enfrentamento da 
pandemia. O secretário municipal de Saúde 
de Guarulhos, Ricardo Rui Rodrigues Rosa, 
acompanhado de sua equipe técnica, esteve 
no município para conhecer detalhes do novo 
serviço mogiano. Este intercâmbio é impor-
tante e deve ser feito também pelos prefeitos 
do Alto Tietê. Buscar ações que funcionam 
em cidades com perfil semelhante pode ser 
um bom corta-caminho nessa longa estrada 
que ainda o país terá de enfrentar.

Na região, municípios como Mogi das 
Cruzes e Suzano já comunicaram aos jor-
nais Mogi News e Dat sobre o planejamento 
pós-Covid nos hospitais; outras, no entanto, 
ainda vivem uma incógnita sobre o proce-
dimento futuro.

A Covid-19 é uma doença complexa e im-
previsível que pode deixar sequelas de curto 
ou médio prazo e que precisam ser acompa-
nhadas e tratadas por uma equipe multipro-
fissional. E prefeituras e Estado sabem disso.

A palavra fitoterapia é de-
rivada do grego “therapeia” 
(tratamento) e “phyton” (ve-
getal). É um campo que visa 
estudar as plantas como for-
ma medicinal para a cura de 
doenças em diferentes formas 
de apresentação farmacêu-
tica. Essa esfera estimula e 
promove o desenvolvimen-
to comunitário, a solidarie-
dade, a participação social 
na prevenção de agravos e 
promoção à saúde.

A utilização das plantas 
medicinais é uma forma de 
tratamento antiga e de co-
nhecimento popular. Em 
1978, ocorreu um marco 
importante para a fitotera-
pia: a Declaração de Alma-

-Ata. Nela, aprovou-se o uso 
das plantas medicinais com 
finalidade profilática, cura-
tiva e paliativa.

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

Em 2006, foi criado o Pro-
grama Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos 
tendo como objetivo “garan-
tir à população brasileira o 
acesso seguro e o uso racio-
nal de plantas medicinais e 
fitoterápicos, promovendo 
o uso sustentável da biodi-
versidade, o desenvolvimen-
to da cadeia produtiva e da 
indústria nacional” (Badke et 
al, 2012). É definido como 
fitoterápico todo medica-
mento elaborado a partir das 
folhas medicinais que con-
têm matérias-primas ativas 
de origem vegetal.

A produção de fitoterápi-
cos exibe a melhor relação 
custo-benefício comparando 
com os produtos artificiais, 
pois apresenta baixo efeito 
colateral além de apresentar 
menor custo para sua produ-

ção. A vegetação brasileira é 
uma das mais abundantes do 
mundo e o país conta com 
a maior diversidade bioló-
gica do planeta (Benini et al, 
2010). Em 2012, foram ofe-
recidos pela rede pública 12 
medicamentos fitoterápicos 
em 14 Estados brasileiros.

Sancionado, por meio do 
Decreto 5.813, de 22 de ju-
nho de 2006, pelo governo 
federal, a Política Nacional 
de Plantas Medicinal e Fito-
terápico, a qual se estabelece 
em parte essencial das políti-
cas públicas de saúde, meio 
ambiente, desenvolvimento 
econômico e social como um 
dos elementos fundamentais 
de transversalidade na imple-
mentação de ações capazes de 
promover melhorias na qua-
lidade de vida da população 
(Ministério da Saúde, 2016).

 faleconosco@daguardalfg.com.br

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente da Comissão 
da Saúde Lions Clube Mogi das Cruzes.
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910 pessoas deixaram de 
tomar a 2ª dose em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos contabiliza 910 
pessoas que até ontem ainda 
não tomaram a segunda 
dose da vacina contra o 
coronavírus (Covid-19). Os 
idosos são a maioria dos que 
estão em atraso e totalizam 
651 pessoas. A cidade tem 
avançado na vacinação da 
população e, atualmente, 
atinge o público mais jovem, 
porém, a efetividade da 
imunização só existe com 
o reforço da vacina.

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica municipal, 
são considerados idosas 
pessoas com mais de 60 anos. 
Esse foi o primeiro público 
imunizado e que estava na 
faixa de risco logo no início 
da pandemia. No ranking 
dos atrasos, os profissionais 
da saúde estão em segundo 
lugar com 110 pessoas que 
não retornaram. Na sequên-
cia, estão a população em 
geral (61 pessoas); com 
comorbidades (47 pessoas); 
profissionais da Educação 

Vacina Contra Covid

(30 pessoas); deficientes 
(8); população de rua (2 
pessoas) e quilombola (1 
pessoa)

É importante frisar que 
apenas a vacina Janssen é de 
dose única. Todas as outras 
precisam de um reforço para 
sua eficácia. No caso da 
vacina AstraZeneca/Oxford 
e Pfizer/Biontech é preciso 
um intervalo de 12 semanas. 
Em relação a CoronaVac/
Sinovac, o intervalo é de 21 

a 28 dias. A data da segunda 
dose consta na carteira de 
vacinação.

A orientação do Ministério 
da Saúde é que a população 
deve tomar a segunda dose 
da vacina mesmo se a pessoa 
estiver fora do prazo reco-
mendado pelo laboratório. 
A medida é para assegurar a 
proteção adequada à doença 
e está na recomendação 
do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

Maior atraso é visto entre os idosos de Ferraz

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Inscrição para Passe Livre 
termina hoje em Suzano

A Secretaria Municipal 
de Educação encerra hoje 
o prazo para inscrições e 
recadastramento no programa 
municipal Passe Livre Estudan-
til. Até ontem, a Pasta havia 
registrado 1.299 inscrições, 
sendo 653 novos cadastros 
e 646 recadastramentos. A 
iniciativa assegura a gratui-
dade no transporte público 
neste segundo semestre para 
os alunos que fazem parte 
do perfil contemplado. O 
benefício estará disponível 
a partir do retorno oficial 
das aulas presenciais das 
instituições de ensino.

Para participar, o aluno 
deve ser morador de Suzano 
e se encaixar 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). A inscrição ou 
renovação do cadastro para o 
segundo semestre ocorre por 
meio do hotsite do programa 

Educação

(www.suzano.gov.br/web/
passe-livre).

A plataforma oferece ins-
truções detalhadas sobre o 
procedimento, que se inicia 
com a verificação do CPF. 
O endereço eletrônico tam-
bém dispõe de uma sessão 
de “Dúvidas Frequentes” e 
um vídeo com “Tutorial de 
Cadastramento”. Ainda no 
ambiente online, o estudante 
deverá acompanhar o pro-
cesso de análise e validação 
da sua solicitação, que terá 
duração entre 20 e 30 dias. 
A digitalização e o envio de 
documentos ocorrem total-
mente 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”.

O secretário de Educação, 
Leandro Bassini, destacou a 
necessidade de a inscrição ou 
renovação acontecer dentro 
do período indicado. “Cada 
pedido será analisado em 

tempo hábil e, sendo aprovado, 
o solicitante terá direito ao 
benefício da gratuidade no 
transporte público munici-
pal. Devido à pandemia, a 
liberação dos créditos para 
os beneficiários aprovados 
pelo programa será realizada 
somente mediante o retorno 
das aulas presenciais”, disse.

Portanto, segundo o se-
cretário, o aluno deverá se 
atentar ao calendário escolar e 
aguardar notificação por e-mail 
informando sobre o primeiro 
carregamento do seu cartão. “O 
programa visa garantir acesso 
ao ensino. Passamos por um 
período muito difícil ao longo 
dos últimos semestres, mas, 
agora, com a vacinação dos 
profissionais da Educação, 
estamos esperançosos com a 
retomada segura das atividades 
presenciais. Para isso, conta-
mos com o empenho e senso 
de responsabilidade de toda 
a sociedade para que juntos 
possamos superar a pande-
mia (coronavírus-Covid-19)”, 
reforçou.

Núcleo de Atendimento de Poá 
pode receber o Poupatempo

Técnico do governo do Estado veio avaliar as dependências do local; primeira avaliação do espaço foi positiva

SERVIÇO

A Prefeitura de Poá ini-
ciou as tratativas para a 
instalação do Poupatempo 
no município com a visita 
do fiscal do órgão estadual, 
José dos Santos Lopes, na 
tarde de ontem. O técnico 
veio avaliar as dependências 
do Núcleo de Atendimen-
to à População (NAP), na 
região central da cidade, 
como uma possível sede 
do serviço. A previsão para 
instalação completa é até o 
final do ano.

O fiscal foi recebido pela 
prefeita Marcia Bin (PSDB); 
o vice-prefeito Geraldo 
Oliveira; e os secretários 
Marcio Borzani (Governo) 
e Alcides Leme da Silva 
Júnior (Indústria, Comér-
cio, Emprego e Relações 
do Trabalho), bem como o 
vereador David de Araújo 
Campos.

Em sua primeira visita 
ao local, o fiscal do Pou-
patempo sinalizou uma 
avaliação positiva do NAP 
para receber a unidade 

estadual em Poá. “O prédio 
está em uma boa localização, 
possui acessibilidade, bem 
como possui a metragem 
perfeita para o número de 

habitantes que a cidade 
tem atualmente, que é de 
no mínimo 300 metros”, 
detalhou o profissional.

O posto oferecerá mais 

de 180 serviços digitais e 
conta com atendimento 
integrado de diversos órgãos 
em um só local. Todo o 
equipamento e mobiliário 

é de responsabilidade do 
governo do Estado. “Es-
tamos muito ansiosos e 
animados com os benefícios 
que o Poupatempo trará 

para nosso município. Mais 
um importante passo para 
os avanços que teremos em 
nossa cidade nos próximos 
anos”, declarou a prefeita 
Marcia Bin.

Próximo passo
O próximo passo agora 

é o envio do relatório da 
vistoria feito pelo fiscal para 
a empresa de engenharia 
responsável pela instalação. 
Já a Prefeitura de Poá, deve 
fornecer todos os dados sobre 
a infraestrutura, atendimento 
e a planta do imóvel para 
dar seguimento ao processo.

“Já estamos providenciando 
toda a documentação para 
que o equipamento fique 
pronto o quanto antes. Isso 
faz parte do desenvolvimento 
da cidade e os munícipes 
não mais precisarão se dirigir 
para outras cidades para 
utilizar e se beneficiar da 
qualidade dos serviços do 
Poupatempo”, explicou o 
secretário Alcides Leme da 
Silva Júnior.

Na primeira avaliação, agente estadual destacou que estrutura tem boa localização, espaço e acessibilidade

Tatiane Santos/Secom Poá
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Greve dos ferroviários afeta 
ao menos 4 linhas em SP

A greve dos ferroviários, 
iniciada à meia noite de on-
tem, afetou ao menos quatro 
linhas. A Companhia Paulis-
ta de Trens Metropolitanos 
(CPTM) afirmou que na Linha 
9-Esmeralda, por exemplo, 
a adesão à greve foi geral, 
em contrariedade à decisão 
da Justiça do Trabalho, que 
exigiu a manutenção de 80% 
dos trabalhadores no horário 
de pico e de 60% nos demais 
horários, sob pena de multa 
de R$ 100 mil diários.

As centrais sindicais co-
meçaram a mobilização para 
propor uma greve em pro-
testo à Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 32, de 
2020, também conhecida como 
PEC da Reforma Administra-
tiva, na semana passada. Os 
grevistas atrelam a Reforma 
Trabalhista às “rachadinhas”, 
corrupção e precarização dos 
serviços públicos.

Apesar de a CPTM não 
ter informado se a greve 

Região não foi prejudicada

atingiu os municípios do Alto 
Tietê e as cidades também 
não terem informações, as 
Linhas 11-Coral, 12-Safira e 
13-Jade estavam funcionando 
normalmente por volta das 
15 horas de ontem.

 A empresa explicou que 
ampliou a circulação de trens 
na Linha 10-Turquesa, entre 
as estações Santo André e 
Tamanduateí, com intervalos 
médios de 25 minutos entre 
as composições.

Desde as 4 horas de ontem, 
os trens circulam parcialmente 
nas Linhas 7-Rubi, entre 
a estação Palmeiras-Barra 
Funda e a estação Caieiras, e 
8-Diamante, entre a estação 
Palmeiras-Barra Funda e a 
estação Barueri.

Os intervalos médios foram 
de dez minutos nas duas 
linhas. A conexão com o 
Metrô na Linha 3-Vermelha 
na Estação Palmeiras-Barra 
Funda foi garantida.

Thamires Marcelino

Estações na região tiveram movimento normal

Mariana Acioli/Arquivo

Bancários de Suzano serão 
vacinados hoje, na Arena

Iniciativa será possível graças a uma parceria entre o sindicato da categoria e a administração municipal

CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Suzano, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, realiza hoje, na 
Arena Suzano, a vacinação de 
trabalhadores do setor bancá-
rio que atuam no município.

A ação é uma parceria entre 
a administração municipal 
e o Sindicato dos Bancários 
de Mogi das Cruzes e região. 
A ação acontece na Arena 
Suzano, que fica dentro do 
parque municipal Max Feffer, 
localizado na avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90, no 
Jardim Imperador, das 8 às 
19 horas.

A campanha é voltada para 
aqueles que ainda não rece-
beram a primeira dose ou a 
dose única no Plano Nacional 
e no Plano Estadual de Imu-
nização. Segundo o sindicato, 
cerca de 150 bancários estão 
cadastrados e autorizados a 
receber o agente imunizante.

Os interessados deverão 
apresentar documento de 
identidade com foto ou 

Durante vacinação de ontem, 3.139 pessoas foram imunizadas com a primeira dose 

identificação da instituição 
bancária na qual trabalham. 
Desta forma, estarão autori-
zados a receber a vacina.

Segundo o presidente 
do sindicato dos bancários, 
Clayton Teixeira Pereira, as 
negociações começaram no 
início do ano, em que diversas 
cidades da região receberam 
o pedido da entidade. “Nas 
últimas semanas o prefeito 
de Suzano (Rodrigo Ashiu-
chi - PL) entrou em contato 
conosco, e informou que 
poderíamos ter esse dia com 
foco nos bancários. Esta é 
a primeira cidade do Alto 
Tietê e uma das primeiras 
do Estado a ter os bancários 
como público-alvo, e esta é 
uma conquista para toda a 
comunidade”, informou.

Segundo a Prefeitura de 
Suzano, o município já rea-
lizou jornadas semelhantes 
com outras categorias pro-
fissionais definidas como 
público-alvo: profissionais da 
Saúde, da Educação, moto-
ristas do Transporte Público, 

taxistas, trabalhadores da 
limpeza urbana e integrantes 
de cooperativas de reciclagem.

Questionada pela reportagem 
sobre novas iniciativas seme-
lhantes com outras categorias 
profissionais, a pasta da Saúde 
de Suzano informou que de-
penderá da disponibilidade de 
vacinas, ou do envio de doses 
destinadas especificamente 

para tais grupos.
O município de Suzano 

informou que aplicou 120.234 
munícipes com a primeira 
dose, 2.248 com a dose única 

da vacina Janssen e 31.955 
receberam as duas doses, 
totalizando aproximadamente 
154 mil doses aplicadas.

A campanha de vacinação 

em Suzano contempla, ain-
da hoje, os cidadãos de 35 
anos ou mais. O trabalho 
dá continuidade à operação 
de ontem, que beneficiou 
4.603 suzanenses. O atendi-
mento segue descentralizado, 
disponível nos três polos de 
imunização, das 8 às 17 horas, 
com horário estendido até as 
19 horas na Arena Suzano, 
que também deverá oferecer 
o sistema drive-thru até as 
17 horas.

A ação de ontem resultou em 
3.139 aplicações na primeira 
dose e 1.464 na segunda. Só 
no polo Arena, 2.943 pessoas 
receberam atendimento, sendo 
1.045 por meio do sistema 
drive-thru. Na região norte, 
outros 871 moradores foram 
contemplados, enquanto na 
região de Palmeiras mais 789 
acolhimentos foram registrados.  

Maurício Sordilli/Secop Suzano

André Diniz
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Hospital Santa Maria faz 
ações para Dia do Homem

Na semana em que é come-
morado o Dia do Homem, em 
15 de julho, o Hospital Santa 
Maria de Suzano destaca que 
a especialidade de Urologia, 
uma das mais completas exis-
tentes no complexo de saúde, 
tem reforçado as informações 
transmitidas aos pacientes sobre 
a importância da prevenção.

A equipe é comandada 
pelo médico Carlos Eduardo 
de Godoi Marins, que presi-
de a Associação Paulista de 
Medicina – Regional Mogi 
das Cruzes. A partir dos 45 
anos de idade, problemas de 
saúde relacionados à idade 
começam a aparecer no sexo 
masculino. A chave para o 
tratamento eficiente e cura de 
muitas doenças é a detecção 
precoce. 

O nível de preocupação 
masculina está desalinhado 
em relação ao grau e à quali-
dade de conhecimento sobre 
o assunto. Para muitos, ficar 
impotente é mais preocupante 
do que perder o emprego.

A reposição hormonal 

Saúde

masculina com testosterona, 
que está diretamente ligada à 
impotência, ainda é desconhe-
cida para muitos. O hospital 
possui estrutura completa em 
Urologia, realizando exames e 
procedimentos minimamente 
invasivos em centro cirúrgico 
com tecnologia de ponta.

Novo método
Com a meta de aperfeiçoar 

cada vez mais o atendimento 
aos pacientes e o ambiente 
de trabalho, o hospital está 

implantando o método Safety 
Huddle, também chamado de 
reunião de segurança propos-
ta pelo Institute Healthcare 
Improvement (IHI).

Trata-se da adoção de con-
texto de comunicação efetiva, 
otimização de recursos e dimi-
nuição de riscos relacionados 
à assistência multidisciplinar. 
É considerada uma eficiente 
metodologia utilizada mun-
dialmente para melhoria 
comprovada em qualidade 
e segurança.

Urologia é uma das áres de destaque do hospital

Divulgação

Prazo para regularização 
de imóveis é ampliado

Assinatura de ampliação do projeto ocorreu ontem, no Palácio dos Bandeirantes na capital

SUZANO

O prefeito de Suzano, Ro-
drigo Ashiuchi (PL), assinou 
ontem um aditivo de contrato 
do programa Cidade Legal. 
O documento amplia o plano 
de regularização fundiária 
no município, efetivado 
por meio de convênio com 
o governo do Estado. A 
iniciativa garante a conti-
nuidade de três processos 
em andamento e prevê a 
entrega de novos títulos de 
propriedades, sendo o maior 
projeto de regularização 
fundiária de Suzano.

A assinatura ocorreu na 
sede do governo estadual 
e contou com a presença 
do secretário municipal 
de Planejamento Urbano 
e Habitação, Elvis Vieira, 
além do secretário executivo 
da Habitação de São Paulo, 
Fernando Marangoni, e do 
deputado estadual André 
do Prado (PL).

Na oportunidade, o grupo 
dialogou sobre a evolução 
de três processos de re-
gularização fundiária em 

andamento, que contemplam 
loteamentos localizados nos 
bairros Vila Fátima, Vila 
Barros e Jardim Belém, e 
garantiu a ampliação do 
programa Cidade Legal, 
por meio da assinatura do 

aditivo de contrato com o 
Estado.

“Essa renovação e amplia-
ção da parceria significa que 
Suzano terá acesso a mais 
serviços do programa, que 
vai garantir a regularização 

fundiária em diferentes áreas, 
contemplando todo o terri-
tório municipal. Esse é um 
avanço importante porque 
assegura o direito à moradia a 
centenas de famílias que por 
anos lutam para conseguir 

o título da propriedade”, 
explicou Vieira.

Ashiuchi lembrou que a 
iniciativa é uma conquista 
grandiosa, com custo zero 
do processo para o mora-
dor. “Essa parceria reflete o 
empenho da Prefeitura em 
facilitar a vida dos suzanenses, 
contando com o importante 
apoio e compromisso do 
deputado André do Prado, 
do governador João Doria 
(PSDB) e do vice-governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), além 
do secretário Marangoni”, 
agradeceu.

Para regularizar os imóveis, 
os agentes municipais e es-
taduais fazem levantamento 
prévio do local, analisam 
infraestrutura, desenvolvem 
planos urbanísticos e verificam 
se eles se enquadram nos 
requisitos. O programa não 
atende a loteamentos que 
não estão em conformidade 
com a legislação federal, 
como áreas de risco e de 
preservação ambiental e 
lotes vazios.

Prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve com secretário executivo de Habitação do Estado

Divulgação/Secop Suzano 

A Associação Comercial 
e Empresarial (ACE) de Su-
zano promove, ao longo do 
mês de julho, uma série de 
benefícios e oportunidades 
aos comerciantes da cidade, 
em alusão ao dia 16 de ju-
lho, data em que se celebra 
a importância da categoria.

Ao longo do mês, a ACE 
está oferecendo a realização 
de consultas ao Serviço Cen-
tral de Proteção ao Crédito 
(SCPC), que permite o acesso 
ao “Acerta Essencial”, um 
conjunto de informações 
que auxilia o empreendedor 
a tomar melhores decisões de 
crédito e facilita o processo 
de vendas ao cliente externo.

Também há descontos 
especiais para a emissão do 

“Certificado Digital”, uma 
tecnologia que funciona como 
uma carteira de identidade 
virtual que conta uma assi-
natura juridicamente válida 
que facilita transações onli-
ne, como Internet Banking, 
declaração de Imposto de 
Renda, entre outros.

A associação também vai 

ACE promove benefícios 
no Dia do Comerciante

Hoje

promover, em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), consultorias gratuitas 
aos empreendedores suzanen-
ses. Os encontros, que serão 
feitos de maneira remota, 
se pautam na orientação e 
aconselhamento nas áreas 
de Planejamento, Marketing 
e Marketing Digital, Finanças, 
Inovação e Jurídico.

De acordo com o presidente 
da ACE Suzano, Fernando 
Fernandes, a parceria com 
Sebrae é fundamental, pois 
dá assistência aos dirigentes 
de comércios em Suzano e os 
ajuda a solucionar problemas 
internos e externos, além de 
sanar possíveis dúvidas. O 
agendamento pode ser reali-
zado pelo número 4744-8400.

“Os serviços são essenciais 
por oportunizarem uma me-
lhor formação aos gestores 
para que desenvolvam seus 
empreendimentos de maneira 
segura, a partir das novas 
ferramentas e tecnologias que 
estão à disposição”, finalizou 
Fernandes.

A Prefeitura de Arujá, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
juntamente com a plataforma Via 
Rápida, do governo do Estado, 
disponibiliza cem vagas para 
um curso de qualificação de 
Informática Básica, que será 
online, no período noturno e 
conta com uma carga horária 
de cem horas. As aulas terão 
início em 4 de agosto e as 
inscrições vão até o dia 27 
e podem ser feitas pelo site: 
www.cursosviarapida.sp.gov.br

A iniciativa visa capacitar o 
aluno para os conhecimentos 
básicos de informática e a 
desenvolver habilidades na 
aplicação correta do sistema 
operacional Windows e dos 
programas que compõem o 
pacote Office. 

O aluno receberá um e-mail 
de convocação para o início 
do curso, e após dez dias de 
aula, cumprindo todos os 
requisitos em que está matri-
culado, estará apto a receber 
um bolsa-auxílio de R$ 210.

Arujá divulga 
cem vagas 
para curso de 
qualificação

Informática 

O Mutirão Contra a Fome 
realiza hoje o último dia de 
distribuição das cestas básicas 
para os beneficiados com os 
nomes que se iniciam com as 
letras que vão de P a Z. Em 
virtude da baixa procura pelas 
cestas, o chefe de Gabinete 
e Secretário de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
Lucas Bertagnolli, determinou 
que os beneficiados que não 
puderam comparecer entre 
terça e quinta-feira passadas, 
ainda podem retirar os ali-
mentos no mesmo endereço.

“Fizemos essa readequação, 
permitindo a retirada das 
cestas para os beneficiados 
que não puderam comparecer 
ao local de retirada, por ser 
a última etapa do Mutirão. 
Vamos fazer o que for possível 
para que todos possam rece-
ber os alimentos”, afirmou 
Bertagnolli que também é o 
presidente do Fundo Social 
de Solidariedade. Para saber 
se tem direito ao benefício, 
basta o cidadão acessar o site 
da prefeitura (www.prefeitu-
radepoa.sp.gov.br) e digitar 
o seu Número de Inscrição 
Social (NIS). O sistema já 
informa o dia, horário e 
endereço para retirada.

Poá promove 
hoje último dia 
para distribuir 
cestas básicas

Mutirão



cidades Sexta-feira, 16 de julho de 20216 portalnews.com.br DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Região registra 22 óbitos 
por Covid-19 em 24 horas

A atualização dos dados 
da pandemia na região do 
Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) apontou 
o registro de 22 óbitos nas 
últimas 24 horas. O número 
total de óbitos desde o início 

Pandemia

da pandemia da Covid-19 
chegou ontem a 4.905. As 
22 vítimas fatais registradas 
residiam nos municípios de 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

O Estado de São Paulo 

registrou também ontem 
3.908.279 casos de Covid-19 
durante toda a pandemia e 
133.901 óbitos.

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI no estado é 
de 64,2% e na Grande São 
Paulo é de 59,6%.

Municípios recebem vacinas 
para pessoas com 30 anos+

A região do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
recebe hoje um novo lote 
com imunizante CoronaVac 
para pessoas a partir de 30 
anos. No total são 201.240 
doses, sendo 24.373 para 
complementar as vacinas 
para pessoas de 35 e 36 anos, 
e 176.867 para abertura de 
um novo público, de 30 a 
34 anos.

Com a chegada deste novo 
lote, a região alcança a marca 
de 2.017.942 vacinas recebidas, 
entre primeira e segunda dose 
e dose única.

Em Mogi das Cruzes, a 
Secretaria de Saúde abrirá 
hoje às 8 horas, as vagas para 
agendamento de 1ª dose para 
pessoas com 35 anos ou mais. 
O imunizante será a CoronaVac/
Butantan. O agendamento 
online deve ser feito por meio 
do site www.cliquevacina.
com.br. Amanhã, a partir das 
8 horas, serão abertos dois 
agendamentos. As pessoas 
com 33 anos ou mais poderão 

Coronavírus

fazer o agendamento da 1ª 
dose da CoronaVac/Butan-
tan. Também será aberto o 
agendamento da 2ª dose para 
pessoas vacinadas até o dia 29 
de junho, com o imunizante 
CoronaVac/Butantan.

Para quem for receber a 
complementação do imunizante, 
o cidadão deve apresentar, no 
local agendado, documento 
pessoal com foto, comprovante 
de endereço e comprovante 
da primeira dose.

Mogi está seguindo o 

cronograma de imunização 
por faixas etárias divulgado 
pelo governo do Estado, com 
vagas disponibilizadas de 
acordo com os quantitativos de 
doses enviadas ao município.

Mogi das Cruzes já aplicou 
255.067 doses da vacina contra 
a Covid-19, das quais 193.032 
primeiras doses, 52.781 segun-
das doses e 9.254 doses únicas. 
Ontem, os leitos ocupados 
estavam em 47% (enfermaria) 
e em 52% Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

No total são 201.240 doses do imunizante CoronaVac

Divulgação

Servidores do Semae doam 
cobertores para o Fundo Social

Doações ainda podem ser feitas no Fundo Social, que fica no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi

INVERNO SOLIDÁRIO

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) en-
tregou, na manhã de ontem, 
uma doação de 99 cobertores 
e 94 pares de meia para o 
Inverno Solidário 2021, do 
Fundo Social. O material foi 
arrecadado após campanha 
interna realizada pela autarquia 
para estimular a doação pelos 
servidores – que na entrega 
foram representados pela 
diretora do Departamento 
Administrativo, Fabiana Mota, 
e pelo funcionário Jonatan 
Ferreira.

Neste ano, em função da 
pandemia causada pela Co-
vid-19 e buscando afastar 
riscos de contaminação, o 
Fundo Social trabalha na 
arrecadação de cobertores que 
serão entregues a famílias em 
situação de vulnerabilidade, a 
partir das instituições sociais 
cadastradas.

As doações para a cam-
panha podem ser feitas no 
próprio Fundo Social, que 
fica no primeiro andar do 
prédio-sede da Prefeitura de 

Mogi das Cruzes localizado 
na avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 277 no 
Centro Cívico. O pedido é 
para que os cobertores sejam 
entregues embalados, também 
visando à segurança de todos. 

Quem tiver arrecadações 
volumosas e precisar de au-
xílio com recolhimento pode 
entrar em contato com o 
Fundo Social por meio do 
telefone 4798-5143, número 
que também está disponível 
para esclarecimento de dúvi-
das a respeito do processo de 
arrecadação e doação.

Doações
O Fundo Social de Mogi 

das Cruzes, em parceria com 
a Secretaria Municipal de As-
sistência Social e a Secretaria 
Municipal de Agricultura, está 
iniciando uma mobilização, 
que pede a colaboração da 
comunidade e de empresas 
mogianas, para possibilitar 
uma nova frente de geração 
de emprego e renda na cida-
de, voltada para pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 
O pedido é para que todos 
colaborem com doações, que 
serão utilizadas em reformas 
de três boxes do Mercado 
Municipal, onde a ação já 
começa a ser desenvolvida.

Os boxes foram cedidos à 
Assistência Social pela Secretaria 

Municipal de Agricultura, 
que identificou espaços ocio-
sos, onde o projeto poderia 
ser alocado. A ideia é que 
o local passe a abrigar um 
ciclo de cursos e oficinas 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade, por meio do 
programa Acessuas/Conduz 

e que também comercialize 
os itens provenientes dessa 
atividade. A primeira turma 
será composta por pessoas em 
situação de rua, que receberão 
uma oficina de artesanato e 
confeccionarão itens que levem 
a marca de Mogi das Cruzes.

As reformas no espaço já 

tiveram início e estão sendo 
feitas em forma de mutirão. A 
Secretaria de Serviços Urbanos 
também auxilia nos trabalhos, 
porém a proposta é envolver 
toda a comunidade, para que 
o local possa se tornar uma 
referência de itens e lembranças 
produzidas artesanalmente, 
que remetam e valorizem a 
cidade.

“A ideia é que o local seja 
utilizado por grupos de geração 
de trabalho e renda e o primei-
ro curso será voltado para a 
população em situação de rua. 
Será um curso de artesanato, 
para a confecção de produtos 
que tenham a marca de Mogi, 
dentro da perspectiva da eco-
nomia solidária. Assim, quem 
visitar o Mercadão poderá 
passar nesses boxes e levar 
uma lembrança da cidade”, 
detalhou a coordenadora do 
programa Acessuas/Conduz, 
Vera Suzart.

Para obter mais detalhes 
sobre a ação e o que pode ser 
doado o telefone para contato 
é o 4798-5143.

Doação de 99 cobertores e 94 pares de meia será entregue a famílias vulneráveis

Divulgação/PMMC

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.905
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Concerto celebra retomada 
das atividades no Vasques

A Orquestra Sinfônica 
de Mogi das Cruzes fará 
amanhã um concerto es-
pecial no Theatro Vasques. 
A apresentação, que terá 
início às 20 horas, servirá 
como comemoração pela 
retomada das atividades 
no tão tradicional espaço 
de cultura da cidade. Os 
protocolos sanitários serão 
seguidos e os ingressos serão 
trocados por doações, que 
serão destinadas a pessoas 
em necessidade.

Ao longo do espetáculo, 
subirão ao palco a Camerata 
de Cordas, o Quarteto de 
Cordas e o Quinteto de Metais, 
todos integrantes do projeto 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes. A apresentação 
terá ainda as participações das 
cantoras Henriette Fraissat, 
Erica Battani e também de 
Márcio Pial, com intervenções 
cômicas, e Michael Meyson, 
com declamação de poema. 
A direção artística será do 
maestro Lélis Gerson.

Os ingressos serão trocados 

Orquestra Sinfônica

por dois pacotes de absor-
ventes, que serão destinados 
à campanha Tia Chica, do 
Fundo Social de Mogi da 
Cruzes. As trocas já podem 
ser feitas no Centro Cultural 
de Mogi das Cruzes ou no 
Theatro Vasques.

A campanha Tia Chica 
visa combater a pobreza 
menstrual e os alarmantes 

cadastradas junto ao Fundo 
Social de Mogi das Cruzes.

O repertório será com-
posto por música brasileira, 
assinada por compositores 
nacionais, como Edmundo 
Villani-Côrtes - Cinco Minia-
turas, Serenata de Alberto 
Nepomuceno, Trenzinho 
Caipira – Heitor Villa-Lobos, 
dentre outras.

O Theatro Vasques obe-
decerá às medidas de con-
tenção da contaminação pela 
Covid-19 e vai operar com 
capacidade máxima de 90 
pessoas, incluindo a equipe 
técnica, músicos e plateia, 
além de seguir adotando 
o distanciamento entre as 
poltronas e o uso obrigatório 
de máscaras e álcool em gel.

O Centro Cultural de Mogi 
das Cruzes fica na praça 
Monsenhor Roque Pinto de 
Barros, 360, no centro. Já o 
Theatro Vasques fica na rua 
Dr. Corrêa, 515, também na 
área central. Mais informações 
pelo telefone/WhatsApp 
4798-6900.

Testagem de comerciantes 
termina hoje no centro

Os comerciantes e funcio-
nários do comércio de Mogi 
das Cruzes têm até hoje para 
fazer a testagem gratuita na 
Caravana Mogi Contra a Covid, 
na praça Oswaldo Cruz, das 
8 às 17 horas. Este público 
conta com um espaço espe-
cífico para a testagem e os 
interessados devem buscar as 
entidades representativas do 
setor – Associação Comercial, 
Sincomercio e Sincomerciarios 

– para fazer o cadastramento.
A carreta também atende o 

público em geral, com testagem 
rápida e gratuita. As senhas para 
as pessoas que desejam fazer 
o teste são distribuídas às 8 e 
às 13 horas. Os interessados 
devem comparecer munidos 
de comprovante de endereço 
em Mogi, RG ou documento 
com foto e Cartão SUS.

O trabalho na região central 
foi iniciado no dia 5 de julho. 
Até aqui, foram realizados 2.167 
testes para a população em geral, 
com 112 resultados positivos, 
todos encaminhados para a 
Central de Monitoramento 

Caravana Mogi Contra a Covid

da Covid. Antes da região 
central, a ação havia sido 
desenvolvida em Jundiapeba, 
entre os dias 22 e 30 de junho. 
No total, foram aplicados 
2,3 mil testes, com 8% dos 
resultados positivos.

Após o centro, a ação será 

levada para outras regiões da 
cidade. Em Cezar Souza, o 
trabalho será do dia 19 a 23 
de julho, em Braz Cubas a 
ação será desenvolvida entre 
26 e 30 julho, enquanto na 
rua Thuller o período será de 
2 a 6 de agosto.

Caravana está na praça Osvaldo Cruz, na área central

Divulgação/PMMC

Mais de 200 mil já receberam
a 1ª dose ou única na cidade

De acordo a Secretaria de Saúde de Mogi, total de 202.286 moradores vacinados equivale a 44,8% da população

CONTRA A COVID

A barreira de 200 mil 
pessoas vacinadas com a 
primeira dose ou dose única 
da vacina contra o coronavírus 
(Covid-19), em Mogi das 
Cruzes, foi ultrapassada. De 
acordo com o site da Prefei-
tura, atualizado às 9 horas de 
ontem, eram 193.032 pessoas 
que receberam a primeira 
dose das vacinas CoronaVac, 
AstraZeneca ou Pfizer.

Já em relação às doses únicas 
do imunizante da Janssen, que 
começou a ser utilizado no 
mês passado no Brasil, foram 
9.254 moradores de Mogi 
que garantiram a proteção 
completa. Na soma dos dois 
grupos, o total é de 202.286, 
ou o equivalente a 44,8% da 
população da cidade.

Ainda segundo a Secretaria 
de Saúde de Mogi, além dos 
moradores vacinados com 
a Janssen, outros 52.781 
receberam a segunda dose, 
completando a imunização, 
o que dá a soma de 62.035 

Drive thru montado no Pró-Hiper é responsável pelo maior volume da vacinação

pessoas, ou 13,7% da população.
A vacina da Janssen contra 

a Covid-19 foi autorizada 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
por meio de uma Autorização 
para Uso Emergencial (AUE), 

para a prevenção do vírus 
em indivíduos a partir de 
18 anos de idade.

O uso emergencial deste 
produto é autorizado apenas 
durante a declaração de que 
existem circunstâncias que 

justifiquem a Autorização do 
Uso Emergencial da vacina 
para o enfrentamento dessa 
emergência de saúde públi-
ca de importância nacional 
decorrente do surto do novo 
coronavírus.

“No Brasil, a Janssen e o 
Ministério da Saúde assinaram 
um acordo de compra para 
fornecer milhões de doses 
de sua vacina de dose única 
ao país. Neste momento, o 
fornecimento é exclusivo 
para o governo federal, por 
meio do Programa Nacional 
de Operacionalização da Va-
cinação contra a Covid-19”, 
apontou a própria empresa. 
É por este motivo que ne-
nhuma empresa privada ou 
pessoa física está autorizada a 
comercializar este imunizante.

Outras cidades
Em Suzano, pouco mais da 

metade da população recebeu 
a aplicação da primeira dose 
da vacina até a tarde de an-
teontem. A adesão de 53,7% 
corresponde a um total de 
118.379 doses. Outros 2.248 
suzanenses tomaram a dose 
única da Jansen, 1,02% da 
população adulta da cidade 
(220.330 habitantes).

Por sua vez, 2.874 pes-
soas foram vacinadas com 

a dose única no município 
de Poá, sendo 2,5% de toda 
a população, outras 50.820 
receberam a primeira dose 
de outros fabricantes. Neste 
caso, o número corresponde a 
44% dos habitantes gerais da 
cidade, segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
a Secretaria da Saúde apontou 
que até anteontem 66.729 
pessoas estavam em processo 
de imunização contra a Co-
vid-19, ou seja, tomaram a 
primeira dose da vacina.

Outros 1.570 ferrazen-
ses já estão completamente 
imunizados, pois receberam 
a dose única da Janssen. Con-
siderando a população de 
169 mil pessoas, a cidade 
atingiu a marca dos 40,6% 
de vacinados com a 1ª dose 
e dose única.

Por outro lado, em Itaqua-
quecetuba, 33% se vacinaram 
com a primeira dose contra a 
doença, um total de 125.165 
e 1% com a dose única da 
Janssen, 33.803 pessoas.

Thamires Marcelino
Emanuel Aquilera

Ingressos devem 
ser trocados por 
dois pacotes de 
absorventes para a 
campanha Tia Chica

índices de falta de acesso 
a produtos para a higiene 
básica durante o período 
menstrual no Brasil – se-
gundo pesquisas, um em 
cada quatro brasileiros que 
menstruam não conseguem 
adquirir absorventes. Tudo 
será entregue a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, a 
partir das instituições sociais 
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