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E A

QUARENTENA

Alto Tietê espera Estado para  
retornar com cirurgias eletivas

Procedimentos que não são considerados de urgência foram suspensos em razão da pandemia de coronavírus na região

SUZANO

 Parceria garante reciclagem de 30 toneladas de papéis. Cidades, página 5

O retorno das atividades pela Fase 
de Transição do Plano São Paulo de 
Retomada da economia, iniciada nes-
te mês, pode também ter um novo 
sinal a médio e longo prazo no ce-
nário da pandemia da Covid-19: a 
possibilidade de retomada das cirur-
gias não emergenciais, as cirurgias 
eletivas, para pacientes da região. 
Essas operações foram interrompi-
das no início do ano com o aumen-
to do número de casos e mortes, no 
que foi denominada segunda onda 
da pandemia. Em alguns Estados, 
as secretarias da Saúde começam a 
realizar o planejamento das cirurgias.  
Cidades, página 4

Os deputados André do Prado  e 
Marcio Alvino estiveram na quin-
ta-feira com o prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi, para anunciar 
a destinação de R$ 3 milhões de 
investimentos. Cidades, página 5

Emenda parlamentar

REPASSE  
GARANTE  
R$ 3 MILHÕES  
A SUZANO

Suzano

Homem é 
roubado e  
feito refém
Cidades, página 3

ATRASADOS

Ferraz fará 
repescagem da 
vacinação. p5

Apesar da suspensão, recuo da pandemia deve permitir retorno das operações agendadas na região

DIVULGAÇÃO/PMMC
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Adultos

Quase 60% da população de 
Suzano é vacinada contra Covid

Dados da Prefeitura apontam que 129.919 moradores 
tomaram ao menos a 1ª dose da vacina. Cidades, página 3
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 � Covid em Arujá

O município de Arujá está perto de 
alcançar a marca de 50 mil doses 
aplicadas, porém, a administração 
municipal volta a reforçar a impor-
tância da população em manter to-
dos os cuidados para a prevenção da 
Covid-19. Os dados do boletim Covid 
de quinta-feira, apontam que a taxa 
de ocupação da UTI Covid é de 50% 
e de leitos ventilatórios 40%. Des-
de o último boletim, foram registra-
dos nove novos casos de coronaví-
rus (Covid-19). 

 � Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho, promovi-
da pelo Fundo Social de Solidarieda-
de de Suzano, recebeu na manhã de 
quinta-feira a doação de 115 cober-
tores da ICL América do Sul, sediada 
no município. Ontem, a arrecadação 
continua por meio do Drive-Thru So-
lidário. A ação ocorreu em frente ao 
Paço Municipal Prefeito Firmino José 
da Costa e buscou a arrecadação de 
cobertores novos, conforme os pro-
tocolos sanitários de enfrentamen-
to à pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). 

 � Violência contra mulher

A Secretaria de Políticas para Mu-
lheres de Itaquaquecetuba criou o 
Núcleo de Estudos sobre Violência 
da Mulher em parceria com a Secre-
taria de Saúde e com a Universidade 
UNG/Univeritas.  O objetivo é contri-
buir cientificamente para a constru-
ção e adequação dos indicadores no 
município relacionados à violência 
doméstica. Com o diagnóstico gera-
do pelo Núcleo, é possível criar políti-
cas públicas para a cidade de maneira 
mais efetiva. A primeira reunião oficial 
deve acontecer no dia 30 de julho, na 
sede da universidade, onde ocorre-
rá a inauguração do Núcleo de Estu-
dos sobre Violência Contra a Mulher.

 � Centro Cultural

No Centro Cultural do Jardim Eldo-
rado, em Santa Isabel, serão ofere-
cidos cursos musicais para crianças 
a partir de 8 anos. As inscrições es-
tão abertas para as aulas de Flau-
ta; Trompete; Trombone; Percussão; 
Musicalização para pessoas com de-
ficiência; Fanfarra do Jardim Eldora-
do. Podem participar pessoas dos 8 
aos 18 anos.
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CHARGE

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

O voto como arma

A 
avaliação feita pela Associação Ges-
tora do Distrito Industrial do Taboão 
(Agestab) a respeito dos prejuízos 
diretos provocados pela instalação 

de um posto de pedágio na rodovia Mogi-
-Dutra é mais uma dura demonstração do 
quanto será prejudicial para os moradores da 
região a criação da praça de cobrança na es-
trada. A entidade calcula, com base em uma 
hipotética tarifa de R$ 5, que o déficit dos 4 
mil trabalhadores estimados que atuam no 
distrito industrial chegaria a R$ 10 milhões 
somente no primeiro ano de funcionamento.

O efeito cascata apontado pelo presidente 
da Agestab, Osvaldo Baradel, de fato, já está 
ocorrendo. Segundo o dirigente, a partir da 
notícia da instalação do pedágio, ainda tra-
mitando em processo licitatório aberto pela 
Agência de Transportes do Estado de São 
Paulo (Artesp), o quadro mostra que algu-
mas empresas, que pretendiam se instalar 
na região se beneficiando das vantagens de 
sua localização e do potencial financeiro imi-
nente, desistiram da ideia. Outras, com sede 
no distrito e que planejavam ampliação das 
instalações, intensificaram estudos para ava-

liar a real viabilidade dos projetos a partir de 
um custo extra com o pedágio.

Enquanto isso, o Estado segue com sua 
estratégia pouco respeitosa com a população 
regional. O governador João Doria (PSDB), 
sob a alegação de agenda repleta, passou ao 
vice, Rodrigo Garcia (DEM), a tarefa de rece-
ber lideranças políticas do Alto Tietê em bus-
ca de informações sobre o pedágio. Garcia, 
como bom escudeiro, atende os representan-
tes e, com um discurso pronto, promete levar 
adiante a reivindicação do cancelamento do 
posto de cobrança. Como não tem poder de 
decisão, a responsabilidade recai no gover-
nador Doria, cuja agenda está cheia, segun-
do a explicação do Palácio do Governo, e o 
assunto vai esfriando. É um círculo vicioso.

Na prática, ao que parece, as ações de pro-
testo contra o pedágio na região não têm sur-
tido o efeito esperado. O Estado quer ganhar 
tempo antes de dar uma solução definitiva ao 
problema, que demonstra já ter claro em seu 
objetivo: o pedágio vai sair. O que pode atra-
palhar os planos do governo são as eleições 
majoritárias do próximo ano, talvez a arma 
mais forte nas mãos dos moradores da região.

Quando era jovem estu-
dei as ideologias políticas e 
histórias políticas. Pesquisei 
as revoluções comunistas da 
China, União Soviética e de 
Cuba, além das guerras mun-
diais e tantas outras. Acredi-
tei erroneamente que o so-
cialismo/comunismo seria 
um bem para a humanidade. 
Realizei palestras e aulas so-
bre ideologias (capitalismo, 
socialismo, comunismo, am-
bientalismo e as ideologias 
religiosas). Acreditava que 
os líderes socialistas e co-
munistas fariam um grande 
trabalho para a humanidade. 
Mas, foi um erro. Conforme 
fiz viagens para vários países 
e me aprofundei nos estudos, 
fui descobrimento que eram 
assassinos, oportunistas.

Assim, descobri uma fra-
se que foi o que me elevou 

Erros ideológicos

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

e me fez ficar independente. 
Hoje penso por mim e não 
pelos que os outros dizem 
ou ensinam. A frase é “Eu 
sou o senhor do meu desti-
no e capitão da minha alma” 
(frase de um filósofo e poeta 
inglês). Foi um erro acreditar 
que Lenin, Stalin, Fidel Cas-
tro, Mao Tse Tung e tantos 
outros buscavam igualdade 
nas sociedades que lideravam. 
Aos poucos fui entendendo 
que a igualdade destrói e 
mata a liberdade.

Todos nascem iguais, mas 
crescem com pensamentos e 
ideias próprias e não devem 
ser amordaçados por ideolo-
gias, pensamentos e imposi-
ção de líderes, governantes, 
poetas ou de quem quer que 
seja. Caso fosse possível um 
governo tomar todas as pro-
priedades, recursos, dinheiro 

e distribuir em partes iguais 
para a população, passados 
dez minutos ou mais oportu-
nistas e espertos dominariam 
e tomariam tudo daqueles 
que são honestos.

Deixei de participar dos 
processos ideológicos e dos 
partidos políticos, principal-
mente do PC do B ao qual 
fui filiado e também do PDT. 
Considero que foi um erro 
pensar honestamente dos 
pensamentos alheios. Então, 
ser independente é a melhor 
qualidade de um ser huma-
no. Confesso a mim mes-
mo meus erros ideológicos 
porque agi com honestida-
de, mas fui enganado por 
escritos, livros, lideranças e 
professores. Parte da nossa 
juventude que não tem pen-
samentos independentes fica 
alienada.

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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Homem é roubado e feito 
refém dos assaltantes

A polícia militar de Suzano 
libertou, na última quarta-

-feira, um homem vítima de 
sequestro e roubo, abordado 
por três indivíduos na avenida 
Miguel Badra, próximo ao 
Trecho-Leste do Rodoanel Mario 
Covas (SP-21). Ao anunciar 
o roubo, o trio obrigou o ho-
mem a entrar em um veículo 
Ford Fiesta em que dirigia, 
sendo que um deles tomou a 
direção do Renault Master de 
propriedade da vítima.

A vítima ficou presa junto a 
dois dos criminosos enquanto 
eles trafegaram entre Poá e Su-
zano, utilizando o seu veículo 
e logo quando estacionaram 
o submeterem a ameaças, até 
a chegada das autoridades no 
local, após uma denúncia.

“Recebemos uma denúncia 
apontando que três indivíduos 
estariam em atitude suspeita 
atrás do campo de futebol 

“da light”, pelo bairro Jardim 
Belém, distrito de Palmeiras 
em Suzano”, afirmaram os 

Polícia

policiais militares. Sabendo 
que aquele lugar já foi uti-
lizado anteriormente como 
cativeiro após roubo de carga, 
acreditaram na possibilidade de 
uma nova vítima estar sendo 
mantida naquele cativeiro.

Ao avistarem os policiais, 
os criminosos correram por 
um descampado, e depois 
de insistência de todos na 
localização, as autoridades 
obtiveram êxito na abordagem 
de um deles. Na tentativa de 

se livrar da condenação, o 
indivíduo ofereceu a quantia 
de R$ 7 mil aos policiais. Foi 
dada voz de prisão em fla-
grante pelos crimes de roubo, 
sequestro, cárcere privado e 
corrupção ativa.

O Fiesta foi encontrado no 
final da rua Lydio Fernandes 
da Costa, e em seu interior foi 
localizado o aparelho celular 
da vítima. Um celular de 
marca LG, cor vermelha, foi 
apreendido.

Thamires Marcelino

Fiesta utilizado na ação foi apreendido pela polícia

Divulgação

MatériaVivis. Ihicaeque et 
fachuius, confest

Quase 60% da população adulta 
está imunizada contra a Covid

De acordo com números da Prefeitura, foram 129.919 moradores de Suzano vacinados contra o coronavírus

SUZANO

Suzano já vacinou 129.919 
pessoas com pelo menos a 
primeira dose do imunizante 
contra o coronavírus (Co-
vid-19). O número representa 
58,96% da população adul-
ta abrangida, estimada em 
220.330 cidadãos. Os dados 
foram divulgados ontem 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde após mais um dia 
de vacinação, que atendeu 
3,6 mil suzanenses nos três 
polos de operação.

Ao longo do dia, a Prefeitura 
registrou 3.396 aplicações 
de primeira dose, sendo 
1.383 na Arena Suzano e 
848 no drive-thru do Parque 
Municipal Max Feffer, na 
região central; 514 na Escola 
Municipal Odário Ferreira da 
Silva, em Palmeiras; e 651 no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto 
de Souza Candido, na zona 
norte. Já 237 suzanenses 
foram completar o ciclo de 
proteção nas três unidades.

Dentro dos números de 
primeira dose, 150 bancários 

foram contemplados nesta 
sexta, em operação exclusiva 
na Arena Suzano. “O atendi-
mento nos bancos não parou 
ao longo da pandemia. Por 
isso, assim que a categoria 
foi inserida como grupo 
prioritário, nos organizamos 
para contemplá-los, uma 
vez que é imprescindível 
proteger aqueles que estão 
trabalhando diariamente”, 
explicou o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL).

De acordo com o presidente 
do Sindicato dos Bancários 
de Mogi das Cruzes, Suzano 
e Região, Clayton Teixeira 
Pereira, a imunização da 
categoria no município su-
zanense é pioneira no Alto 
Tietê, sendo também uma das 
poucas cidades do Estado a 
promover o atendimento.

“Suzano tem, em média, 350 
bancários dos quais muitos 
já haviam sido vacinados 
por idade ou comorbidade. 
Agora contemplamos todos 
aqueles que ainda aguardavam 
o imunizante. A operação é 

uma grande conquista para 
a categoria, que seguiu tra-
balhando muito durante a 
pandemia, na linha de frente, 
viabilizando os subsídios 
propostos pelo governo a 
milhares de cidadãos que 

passaram a necessitar do 
auxílio”, explicou.

O representante também 
destacou a importância deste 

momento para os trabalhadores. 
“O sentimento que fica é de 
gratidão. Registro o nosso 
agradecimento ao prefeito 

Rodrigo Ashiuchi e a toda 
a equipe de saúde por essa 
oportunidade e por toda a 
parceria. Eu fico até sem 
palavras porque tem sido 
uma grande luta”, agradeceu.

Com isso, a cidade atingiu 
a marca de 163.497 aplica-
ções, sendo 124.556 com a 
primeira dose, 33.578 com 
a segunda dose e 5.363 com 
dose única. “Estamos realizan-
do um trabalho imediato de 
imunização das pessoas. As 
vacinas chegam e as equipes 
já se organizam para realizar 
o trabalho de vacinação 
pela cidade. Nesta semana, 
ao longo de dois dias, um 
pouco mais de 9,8 mil pes-
soas foram contempladas”, 
explicou o titular da Saúde 
suzanense, Pedro Ishi.

O secretário, inclusive, 
informou que até a próxima 
segunda-feira, o município 
deve receber mais 18,8 mil 
doses. 

Somente na data de ontem foram 3.396 aplicações nos três polos de vacinação

Wanderley Costa/Secop Suzano 

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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Oficinas culturais de agosto 
estão com inscrições abertas

As inscrições para as 
oficinas gratuitas do mês 
de agosto da Poiesis Orga-
nização Social de Cultura, 
do governo do Estado de 
São Paulo, foram abertas 
ontem. Os interessados 
devem se inscrever por meio 
de formulários online. Os 
períodos de inscrição variam 
de acordo com a atividade 
e serão encerrados a partir 
do dia 20 deste mês.

Por conta da pandemia, 
todas as atividades da pro-
gramação são realizadas de 
forma online, por meio da 
plataforma Zoom. São mais 
de 400 vagas disponíveis 
e as oficinas integram o 
Programa de Formação para 
o Interior, Litoral e Região 
Metropolitana de São Paulo, 
da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa.

As atividades envolvem 
diversas linguagens, como 
artes cênicas, literatura e 
criação poética, artes visuais, 
podcasts e também enfren-
tamento a opressões. Uma 

Poiesis

delas, que já começa no dia 2 
de agosto, é a oficina “Corpo 
e Expressão – A Emoção na 
Cena”, com a coordenação 
de Juliana Medeiros. Serão 
duas turmas, com 30 vagas 
cada e as aulas para cada 
turma acontecerão em três 
dias, das 14 às 16 horas. A 
ação é voltada para jovens 
e adultos iniciantes nas 
artes cênicas.

na Poesia”, coordenada por 
Mariana Wisnik. Já a partir 
do dia 3, terá início a oficina 

“Quero ser artista visual. E 
agora?”, com coordenação 
de Diana Vaz.

As demais atividades, cujas 
aulas terão início a partir de 
9 de agosto, são “Oficina de 
podcasts com ferramentas 
gratuitas”, coordenada por 
Thiago Kaczuroski, e “Práticas 
Artísticas no enfrentamento 
às opressões”, com Elidayana 
Alexandrino.

Os interessados devem 
ficar atentos às idades míni-
mas para participação – na 
maioria delas, é preciso ter 
16 anos ou mais. A progra-
mação completa de oficinas 
gratuitas está disponível 
para consulta no site da 
Poesis. Há também forma-
ções culturais gravadas, que 
as pessoas podem assistir 
a qualquer momento no 
canal do Youtube, clicando 
em “vídeos”. O e-mail para 
dúvidas é o interioronline@
oficinasculturais.org.br.

Outras oficinas presentes 
na programação e cujas aulas 
também começam no dia 
2 de agosto são “Clube de 
Leitura – um Olhar a partir 
do Futebol”, com coordena-
ção de Emerson Prata e Luiz 
Torres, e “Oficina de Criação 
Poética: Liberdade e Limite 

São linguagens, 
como artes cênicas, 
artes visuais, 
literatura, criação 
poética e podcasts

Saúde abre agendamento 
para 33 anos ou mais

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
abrirá hoje, a partir das 8 
horas, dois agendamentos 
para a vacinação contra a 
Covid-19. As pessoas com 
33 anos ou mais poderão 
agendar a 1ª dose da Corona-
Vac/Butantan. Também será 
aberto o agendamento da 2ª 
dose para pessoas vacinadas 
até o dia 29 de junho, com 
o imunizante CoronaVac/
Butantan. Já na próxima 
segunda-feira, a partir das 
8 horas, ocorrerá a abertura 
do agendamento da 1ª dose 
para as pessoas com 30 anos 
ou mais, com a CoronaVac/
Butantan.

O agendamento online 
deve ser feito no www.cli-
quevacina.com.br. Pelo site, 
o cidadão consegue fazer 
o agendamento do local e 
do horário para a aplicação 
da vacina. Para quem for 
receber a complementação 
do imunizante, o cidadão 
deve apresentar, no local 
agendado, documento pessoal 

Vacina

com foto, comprovante de 
endereço e comprovante da 
primeira dose.

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

Até o momento, o mu-
nicípio já aplicou 257.687 
doses da vacina contra a 
Covid-19, das quais 194.876 
primeiras doses, 52.900 se-
gundas doses e 9.911 doses 
únicas. Outras informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 160. Onbtem, 
os leitos ocupados estavam 
em 43,7% (enfermaria) e em 
52,8% Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

Gripe
A Secretaria Municipal de 

Saúde fará um mutirão de 
vacinação contra a gripe neste 
final de semana. Hoje, das 8 
às 15 horas, será realizado o 

Dia D para qualquer pessoa 
em todos os postos de saúde 
e unidades do Programa 
Saúde da Família. Amanhã, 
o atendimento será exclusivo 
no drive-thru do Pró-Hiper, 
no bairro do Mogilar, também 
para todos os interessados, 
das 9 às 15 horas.

O atendimento foi planejado 
para evitar aglomerações e 
longas esperas, lembrando 
sempre que a vacina da gripe 
só pode ser aplicada depois 
de 14 dias da imunização 
contra a Covid-19 (e vice/
versa). Para receber a dose, 
basta apresentar documento 
de identificação com foto 
e caderneta de vacina, se 
houver. Para bebês acima 
de 6 meses até crianças com 
9 anos, a apresentação da 
carteirinha de vacinação é 
obrigatória.

 Qualquer pessoa que apre-
sentar sintomas de síndrome 
gripal suspeita de Covid e/
ou febre, é preciso aguardar 
término dos sintomas para 
receber a dose.

Preocupação é com as filas de espera das cirurgias após período de paralisação

Divulgação/Ministério da Saúde

Alto Tietê aguarda decisão do 
Estado para cirurgias eletivas

Procedimentos foram suspensos por conta das restrições provocadas pela pandemia, mas plano é retomar

SAÚDE 

O retorno das atividades 
pela Fase de Transição do 
Plano São Paulo de Retomada 
da economia, iniciada neste 
mês, pode também ter um 
novo sinal a médio e longo 
prazo no cenário da pandemia 
da Covid-19: a possibilidade 
de retomada das cirurgias 
não-emergenciais, as cirur-
gias eletivas, para pacientes 
da região.

As cirurgias eletivas foram 
interrompidas no início do ano 
com o aumento do número 
de casos e mortes, no que foi 
denominada segunda onda 
da pandemia. Em alguns 
Estados, como no Ceará, as 
secretarias da Saúde começam 
a realizar o planejamento das 
intervenções.

Procurada pela reportagem, 
a Secretaria de Estado da Saúde 
informou que segue com o 
monitoramento da pandemia. 

“Em virtude da necessidade 
de salvar vidas e priorizar 
atendimento aos casos de 

urgência e emergência em 
meio à pandemia, consultas, 
cirurgias e procedimentos 
eletivos podem ser agendados 
ou reprogramados com base 
em avaliação caso a caso, 
dependendo da orientação 
médica e do quadro do pa-
ciente”, informou em nota.

Sobre o número de pacientes 
que aguardam no Estado e na 
região, o Palácio dos Bandei-
rantes não informou o total. 

“Esta demanda é descentralizada 
na rede, considerando que 
há regulações municipais ou 
regionais, com os respectivos 
serviços de referência para 
sua área de abrangência. O 
encaminhamento de pacientes 
é de responsabilidade dos 
municípios”, concluiu.

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes informou 
que continua realizando o 
encaminhamento por meio 
da Central de Regulação da 
Oferta de Serviços de Saúde 
(Cross) em cada especialidade, 
cabendo ao profissional, a 
partir daí, decidir ou não 

pelo procedimento cirúrgico.
A Pasta informa que a cidade 

conta com dois meios para 
cirurgias eletivas: o sistema 
Cross e uma parceria mantida 
com o Sepaco. “Para o Hospital 
Municipal não há previsão, 
porque a unidade hospitalar 

funciona exclusivamente como 
referência para Covid-19. A 
Santa Casa de Mogi já retomou 
as cirurgias de oftalmologia, 
para catarata”, esclareceu. A 
Secretaria tem a expectativa 
de reabertura por parte do 
Estado para agosto.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano, por sua vez, infor-
mou que segue as diretrizes 
federais e estaduais, que es-
tabelecem a suspensão das 
cirurgias eletivas, mas que a 
cidade vem trabalhando para 
atender à demanda local, na 

qual foi realizado um mutirão 
de exames ginecológicos 
Papanicolau, com mais de 
mil mulheres atendidas.

Sobre a demanda reprimida 
da cidade, a Pasta informou 
que tem feito o acolhimen-
to e encaminhamento ao 
governo do Estado, e que a 
administração segue buscando 
parcerias com os governos 
estadual e federal para dar 
fluidez ao atendimento. “O 
município também tem feito 
procedimentos de média e alta 
complexidade, como cirurgias 
pequenas e de esterilização, 
com demanda de 52 e 179 
respectivamente”, informou.

A Prefeitura de Poá informou 
que o Hospital Municipal Dr. 
Guido Guida atende somente 
como pronto-socorro e para 
casos de emergência, e que 
os casos são encaminhados 
para outros hospitais de re-
ferência. As Prefeituras de 
Itaquaquecetuba e Ferraz 
de Vasconcelos informaram 
por nota que não possuem 
estrutura para cirurgias eletivas. 

André Diniz
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Suzano recebe emenda de 
R$ 3 milhões de deputados

O deputado estadual André 
do Prado (PL) e o deputado 
federal Marcio Alvino (PL) 
estiveram na quinta-feira, 
passada, com o prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), para anunciar a des-
tinação de R$ 3 milhões de 
investimentos.

Desse montante, R$ 2 milhões 
serão utilizados para compra 
de medicamentos, pagamento 
de exames, médicos e pro-
fissionais de saúde e para o 
enfrentamento ao coronavírus 
(Covid-19) e R$ 1 milhão 
para obras de pavimentação 
e recapeamento de ruas.

“Nos últimos anos Suzano 
cresceu muito, mas ainda 
há muitos desafios a serem 
vencidos, por isso, eu e o 
deputado federal Marcio Al-
vino priorizamos a destinação 
de investimentos para que 
o prefeito Rodrigo Ashiuchi 
possa ampliar suas ações”, 
comentou Prado.

Alvino também enfatizou 
a parceria e o apoio irrestrito 
a Suzano. “Nesse momento 

Repasse

de pandemia todo apoio é 
fundamental e continuaremos 
cada vez mais trabalhando 
por mais investimentos para 
melhorar a qualidade de vida 
dos susanenses”, comentou

Ashiuchi agradeceu aos 
parlamentares e ressaltou o 
trabalho deles. “Ambos têm 
colaborado demais para o 
desenvolvimento de Suzano. 
E sou muito grato por todo o 
apoio e parceria”, acrescentou 
o prefeito.

Ao longo dos últimos anos, 
os deputados trabalharam 
em diversas conquista para o 
município como investimentos 
para  os bairros Jardim Brasil, 
Parque Palmeiras, Jardim 
Dona Benta, Jardim Revista, 
Quaresmeira, Parque Casa 
Blanca, Jardim São José, Miguel 
Badra, Vila Figueira e outros, 
a conclusão da Arena Suzano 
e a abertura definitiva para 
Marginal do Una e da Avenida 
João Batista Fittipaldi.

Rodrigo Ashiuchi recebeu visita de Alvino e Prado

Divulgação

Parceria garante reciclagem 
de 30 toneladas de papel

Além da reciclagem do material, iniciativa vai garantir a digitalização de processos para ajudar na preservação

MEIO AMBIENTE

A Prefeitura de Suzano, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Administração, adotou 
diversas medidas para con-
tribuir com a preservação 
ambiental da cidade e seu 
desenvolvimento sustentável. 
Entre elas está a reciclagem 
dos documentos do arquivo 
central, que já soma mais 
de 30 toneladas de papel 
encaminhados à Central de 
Triagem do Jardim Colorado.   

A iniciativa foi realizada 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
que auxiliou nas etapas de 
curadoria, digitalização e 
logística dos documentos. 
Os materiais enviados para 
a triagem são prensados, 
reciclados e, posteriormen-
te, vendidos. Metade deste 
volume é convertida para 
a renda das famílias dos 
trabalhadores da coopera-
tiva responsável pelo local. 
Até o momento, já foram 
levantados R$ 13 mil.  

Segundo o secretário de 
Meio Ambiente, André Chiang, 

a parceria promoveu a cons-
cientização dos envolvidos 
e fortaleceu a atuação das 
Centrais de Triagem e dos 
Ecopontos na cidade. “Tive-
mos um saldo muito positivo 
com essa iniciativa. Acredito 
que todos saem ganhando, 
desde a prefeitura como um 
todo até os cooperados. E 
essa é nossa maior missão: 
a preservação ambiental de 
forma profissional e segura”, 
disse. 

Além de contribuir com 
a sustentabilidade e geração 
de renda, a reciclagem dos 
arquivos também otimiza o 
tempo de tramitação proces-
sual, conforme explicou a 
secretária de Administração, 
Cintia Renata Lira. “Antes, 
levava-se muito tempo pro-
curando um documento 
antigo. Com a digitalização 
dos processos, em questão 
de minutos conseguimos 
dar encaminhamento à so-
licitação”, informou.

Ela ainda afirmou que a 
medida adotada auxiliou 

nas finanças do município. 
“Por meio da reciclagem dos 
processos, nós conseguimos 
fazer uma economia de 50% 
nos cofres públicos com o 
aluguel de um imóvel me-
nor para o arquivo central”, 

explicou. A expectativa é de 
que até o fim de julho seja 
concluído todo o processo 
de digitalização e reciclagem 
dos documentos, que atual-
mente se encontra em 80%.  

A força-tarefa está alinhada 

com o projeto de modernização 
digital e desenvolvimento 
sustentável que a pasta vem 
seguindo constantemente por 
meio de ações paralelas, como 
as campanhas “Impressão 
Consciente” e “Amigo Caneca”. 

Elas buscam a redução do 
consumo de papel e copo 
plástico, respectivamente, 
por meio da conscientização 
dos servidores.  

A primeira ação promoveu 
a valorização do papel com 
a impressão da folha frente 
e verso e no modo econô-
mico. Diversos materiais 
informativos foram alocados 
próximos às impressoras 
do órgão municipal a fim 
de reduzir em 50% o uso. 
O mesmo foi feito com os 
copos plásticos na adoção 
de canecas.   

“Propostas que despertam 
o comprometimento e con-
tribuem com a solidariedade 
no município são as mais 
gratificantes. Ver o resultado 
desta iniciativa só demonstra 
o quanto estamos no cami-
nho certo. E tenho certeza 
que de agora em diante 
iremos vivenciar uma era de 
modernidade e tecnologia 
na gestão dos processos”, 
destacou o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL).

Material é reciclado e depois vendido; parte é revertido em renda a trabalhadores

Wanderley Costa/Secop Suzano

A Secretaria de Saúde de 
Ferraz de Vasconcelos irá 
promover na segunda-feira 
uma “repescagem” da vaci-
nação contra o coronavírus 
(Covid-19). Isso significa que 
todas as pessoas que têm 32 
anos ou mais e que ainda 
não tomaram a primeira dose 
podem ser imunizadas. Os 
locais de vacinação também 
atendem ao público que 
precisa retornar para tomar 
a segunda dose.

A cidade está à frente 
do calendário estadual de 
vacinação. O objetivo da 
ação é garantir que todas as 
faixas etárias liberadas até o 
momento sejam contempla-
das. Ao longo da próxima 
semana, a Secretaria de 
Saúde deve liberar outras 
idades.

Para agilizar o atendi-
mento as pessoas devem se 
cadastrar no site Vacinaja 
(www.vacinaja.sp.gov.br). 
Em Ferraz de Vasconcelos 
não é feito agendamento, 
basta se dirigir a um dos 
oito polos de vacinação. A 

Ferraz fará repescagem 
da vacinação na segunda

Coronavírus

cidade mantém de segunda 
a sexta-feira o Corujão da 
Vacinação na Igreja Nossa 
Senhora a Paz, no Centro, 
das 8 às 20 horas e nos 
seguintes postos de saúde 
com atendimento das 8 
às 15 horas: Jardim Rosa-
na, Jardim Bela Vista, Vila 
Margarida, Vila São Paulo, 
Cidade Kemel, Santo An-
tônio e Jardim Yone. Todos 
os locais atendem por meio 
do sistema drive-thru, bem 
como para quem chega a pé. 

A secretária de Saúde, 
Kelly Hungria, explicou que 
a “repescagem” vai auxiliar 
a abranger aqueles que não 
conseguiram ir no dia em 
que a faixa etária foi liberada. 

“É importante termos esse 
intervalo entre as faixas de 
idade para possibilitar que 
todos sejam contemplados. 
Aproveitamos também para 
reiterar que as pessoas re-
tornem para a segunda dose. 
Temos registrado uma falta 
de público e só o reforço 
vai garantir a imunização”, 
destacou.

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba, por meio da Secretaria 
Municipal da Receita, abre 
a partir do dia 23 de agosto, 
o Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis). Um projeto 
proposto pelo Executivo e 
que foi aprovado pela Câ-
mara Municipal, em sessão 
extraordinária realizada no 
dia 15 de julho. A iniciativa, 
que vai até o dia 26 de outu-
bro, permite que o cidadão 
pague suas dívidas com o 
município com até 100% de 
desconto nos juros e multas 
no pagamento em parcela 
única ou em até 12 vezes.

Pode participar do programa 
a pessoa física ou jurídica 
que deve impostos como 
IPTU, ISS, taxas ou multas 
administrativas que venceram 
até o dia 30 de julho de 2021. 
A primeira parcela deverá 
ser paga no ato da adesão 
ao programa ou no dia útil 
imediatamente subsequente 
à sua realização e as demais 
todo dia 15 do mês seguinte.

Refis começa a 
valer em 23 de 
agosto e vai até 
26 de outubro

Itaquá
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SBT, 21H00

Chiquititas

Vivi afi rmou que cansou das chantagens que Thiago está fazendo com ela 

em relação ao segredo que ele sabe. Chico instrui Thiago a não contar nada 

para ninguém. Thiago promete guardar segredo e não chantagear mais Vivi. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Nanda fi ca irritada ao saber que Francisco esta com Rodrigo, mas se 

emociona ao encontra-lo. Eva reclama da igreja que Ana e Lucio escolhem 

para o casamento. Sofi a e Cecilia vencem suas partidas no campeonato de 

tenis e vao se enfrentar novamente na fi nal.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Reprise do último capítulo

GLOBO, 21H00

Império

Cora consegue enganar os sobrinhos e se livrar de Jairo. Cláudio enfrenta 

Enrico. Enrico invade a cozinha e cumprimenta Vicente. Cora tenta falar com 

Cristina sobre Vicente. José Alfredo manda Josué providenciar a viagem 

de Espinoza para o Rio de Janeiro. Juliane acerta as contas com Carmem.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.
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BANCO 45

Localização
da praia
de Jeri-

coacoara

(?) mal:
não pro-
duzir boa
impressão

Figuras da
bandeira
olímpica

Princípio
de funcio-
namento
do sonar

Levantar
exemplos 
hipotéticos

Sobreme-
sa típica
de ban-
dejões

Cancro
(?), tipo 
de DST

Diz-se de
quem fica
"na aba" 

dos colegas
Boca

de (?),
modelo 
de calça

Árvore cuja
florada

anuncia a
primavera

Afecção
cutânea

comum na 
puberdade

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

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

São Cristó-
vão (Rio)

(?) de pele,
serviço de 
esteticistas

Cuidado;
desvelo

Público-alvo de campa-
nhas antitabagismoRedução

de (?), medida que
incentiva o consumo

Prática na bovino-
cultura de corte

Ministério chefiado por
Blairo Maggi (2017)

Nota
(abrev.)
Erro, em

inglês

Bolo
alemão

Embeveci-
do (fig.)

Belas-(?),
curso de 

graduação

Cauda,
em inglês

(?) de
cavalo,

penteado
Prejudicado

Enxerga
Fruta

ácida de
compotas

O número
como o 2
O "vc", no
WhatsApp

Flúor
(símbolo)
Tumulto,
em inglês

Diminuir

(?) Supply,
duo aus-
traliano

100 m2

(?) criativo,
conceito 

sociológico

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

por civis

Cercar
(Mil.)

"(?)
Neném",
cantiga
de ninar

Deus, em
italiano

Tão
numerosa

Rente ao
chão

Seres de
recifes

Envoltórios
de larvas

Acordos en-
tre países

Antonio
Calloni,

ator

Partícula
de carga
elétrica
positiva
(Quím.)
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DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

Uma das decisões 
mais corajosas que 
podemos tomar na 
vida é de sermos 
felizes! Muitas vezes, 
é dos piores finais 
que vêm os melhores 
recomeços.

Quando você achar 
que não é mais capaz 
de seguir caminhando, 
coloque-se de pé e 
siga em frente. É esta 
força e capacidade 
que fazem de você 
uma pessoa especial.

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: LAVIZE MANCIO KUS, OLGA MARIA 

MARTINS FERREIRA, VALERIA MIRANDA BATISTA, JORCELI 

B. DA SILVA CAVITTE E ALZIRA YUMI SATO OUCHI

A vida é um milhão de novos começos movidos pelo desa-

fio sempre novo de viver e fazer todo sonho brilhar. Feliz 

aniversário! 

Confie em quem te dá confiança, ame 
quem te dá amor, cuide de quem 
cuida de você.”

 cultura@jornaldat.com.br

Por maior que 
seja a tempestade, 
o sol, grande astro 
rei, sempre volta a 
brilhar! Deixe que 
todos os seus medos 
saiam de dentro do 
seu coração, assim 
você terá mais espaço 
para viver os seus 
sonhos.
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SALA COMERCIAL NO EDIFÍCIO IMPERIAL OFFICE. 
CENTRO - SUZANO. COM 01 VAGA NA GARA-

GEM - CONTATO 11 9 9969-5595

RECREIO INFANTIL ANJINHO TRAVESSO (MATER-
NAL, JARDIM I , JARDIM II E PRÉ MATRICULAS 
ABERTAS - RUA OTAVIO RODRIGUES BARBOSA 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021 - PROCESSO Nº 200.774/2021

OBJETO: Aquisição de conjuntos: Tripé, Guincho sobe e desce e Trava-quedas 
e; Monopé e Guincho resgatador 

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão dispo-
níveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 03 de agosto de 
2021, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmne-
tlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, em 16 de julho de 2021. JOÃO JORGE DA 

COSTA – Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÂO - Pregão Nº 042/2021 - PROCESSO Nº 200.724/2021
OBJETO: Aquisição de máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto

EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MA-
NUTENÇÃO EIRELI no valor Global de R$ 67.797,00. Mogi das Cruzes, em 15 

de julho de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral.

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 - PROCESSO Nº 200.712/2021

OBJETO: Registro de Preços para serviços de manutenção em motores elétri-
cos e fornecimento de peças

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, por intermédio do seu Diretor 
Geral, comunica que, devido a um erro na publicação dos itens na plataforma 
BBMNET, fica REDESIGNADA a data da sessão do PREGÃO para o dia 05 de 
agosto de 2021. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 05 de 
agosto de 2021, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://
www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A licitação passará a ser identificada por Pregão 
043-2/2021.Mogi das Cruzes, 16 de julho de 2021.JOÃO JORGE DA COSTA - 

Diretor Geral do SEMAE.
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Ocupação de UTI coronavírus 
em Mogi se mantém estável

Secretaria de Saúde de Mogi informou que são 127 leitos de UTI Covid-19 distribuídos pela rede hospitalar

PANDEMIA

As unidades hospitalares 
que têm tratado pacientes com 
o coronavírus (Covid-19) em 
Mogi das Cruzes continuam 
com os leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
operando com 52% da ca-
pacidade total. Há cerca de 
duas semanas, a ocupação 
tem oscilado entre 52% e 
54%, segundo os dados 
da Secretaria Municipal 
de Saúde.

A Pasta apontou por meio 
de seu site oficial que dos 
127 leitos de UTI dividi-
dos nos hospitais públicos 
e privados da cidade, de 
responsabilidade estadual 
ou municipal, 67 estão 
ocupados com pacientes 
em tratamento da doença 
respiratória e outros 60 
estão livres. Por outro lado, 
a Enfermaria atendia ontem 
com uma ocupação de 43%.

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

das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, localizado no bairro 
Vila Mogilar, há 46 leitos 
de Enfermaria, com 61% 
de ocupação, e 33 de UTI, 
com 30% de ocupação. 
No Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti, em Jundiapeba, 
estão em funcionamento 
30 leitos de Enfermaria, 
com ocupação de 63%, e 
30 leitos de UTI, com 92% 
de ocupação.

Já no município de Suzano, 
as taxas de ocupação dos 
leitos de UTI e de Enfer-
maria/semi-intensiva para 
tratamento contra o novo 
coronavírus ofertados pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de, eram de 40% e 15,3% 
, ontem, respectivamente.

As unidades onde a Secretaria 

Municipal de Saúde se re-
feriu são o Pronto-Socorro 
Municipal (PS), Santa Casa 
de Misericórdia, Hospital 
Santa Maria e Hospital Saint 
Nicholas. As duas últimas 

unidades são da rede par-
ticular, onde a Secretaria 
Municipal de Saúde oferta 
vagas de internação por 
meio de convênios firmados.

Segundo a Secretaria de 

Estado da Saúde, o Hospital 
Auxiliar de Suzano, que 
possui 20 leitos de Enfer-
maria, estava ontem com 
61% de ocupação.

Por outro lado, no Centro 

de Saúde, Unidade de Pronto 
Atendimento, Central de 
Atendimento Covid-19 e 
no Hospital de Campanha 
de Itaquaquecetuba, na 
Enfermaria e UTI as ocu-
pações eram de 50% e 0%. 
O Santa Marcelina operava 
ontem com 20 leitos de UTI, 
com 75% de ocupação, e 28 
de Enfermaria, com todos 
ocupados.

Em Poá, metade dos leitos 
de Emergência e Enfermaria 
não tinham nenhum paciente 
internado em tratamento. 
Por fim, o Doutor Osíris 
Florindo Coelho, de Ferraz 
de Vasconcelos, que possui 
26 leitos de UTI estava com 
73% deles ocupados e nos 
26 de Enfermaria, havia 
26% de ocupação.

Mortes
A semana fechou no Alto 

Tietê com mais 20 mortes 
causadas pelo coronavírus. 
Com a atualização a região 
chega a 4.925 óbitos pela 
Covid-19.

Thamires Marcelino

Hospital Arnaldo Pezzuti possui 30 leitos de UTI Covid e mais 30 de Enfermaria

Emanuel Aquilera 

Cine Autorama exibe Grease 
e O Rei Leão no domingo

Mogi das Cruzes recebe 
neste domingo o Cine Auto-
rama, um projeto pioneiro de 
cinema drive-in móvel, que 
pela primeira vez estacionará 
no município. Serão duas 
sessões, com dois clássicos 
do cinema mundial, que 
serão exibidos ao público, 
em instalações montadas 
ao lado do parque Botyra 
Camorim Gatti. Ontem, foi 
aberto o primeiro lote para 
a reserva de ingressos.

Serão 40 vagas por sessão, 
portanto, aos interessados, 
a recomendação é agendar 
o quanto antes, pelo site 
www.cineautorama.com.br. 
Os ingressos são gratuitos e, 
para garantir uma vaga, os 
organizadores pedem a doa-
ção de um quilo de alimento 
não perecível por carro, que 
deverá ser entregue no local 
do evento. As doações serão 
entregues ao Fundo Social de 
Mogi das Cruzes, que fará a 
destinação de tudo o que for 
arrecadado para famílias em 
situação de vulnerabilidade, a 

Entretenimento

partir das instituições sociais 
cadastradas.

Na primeira sessão, às 
18 horas, o público poderá 
conferir a animação O Rei 
Leão, um dos grandes suces-
sos da Disney, que levou os 
troféus de Melhor Canção e 
Trilha Sonora na cerimônia do 
Oscar de 1995. Em seguida, 
às 20 horas, será a vez do 

“Estamos super empolgados 
com esta primeira passagem 
do nosso projeto por Mogi das 
Cruzes. O público desta grande 
cidade poderá acompanhar 
esses dois filmes incríveis 
sem sair do carro, com todo 
o conforto e segurança que 
este momento tão delicado 
exige”, afirmou Marco Costa, 
sócio da Brazucah Produções e 
idealizador do Cine Autorama.

As sessões em Mogi das 
Cruzes seguirão todas as 
normas de segurança pre-
conizadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
pelas autoridades munici-
pais. A limitação será de até 
quatro pessoas por veículo, 
para que casais com filhos 
possam participar. Também 
será mantida uma distância 
mínima de dois metros entre 
os carros. É recomendado 
ainda que compareçam jun-
tas no mesmo carro apenas 
pessoas que estejam convi-
vendo durante o período de 
distanciamento social ou que 
residam na mesma casa.

empolgante musical Grease: 
Nos Tempos da Brilhantina, 
um dos maiores sucessos da 
década de 1970 e estrelado 
por John Travolta e Olivia 
Newton-John.

A atividade é realizada pela 
Brazucah Produções, com o 
patrocínio da Neo e Air Pro-
ducts e o apoio da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes.

Sessões serão ao 
lado do parque 
Botyra Camorim 
Gatti, com início às 
18 e 20 horas

Há cerca de 
duas semanas, 
a ocupação tem 
oscilado entre  
52% e 54%

Estado informa novas datas
para Fase 2 do programa

O governo do Estado de 
São Paulo, por meio da Se-
cretaria de Estado de Trans-
portes, divulgou na semana 
passada novas informações 
sobre as datas da Fase 2 do 
programa Novas Vicinais, 
que fará a revitalização de 
duas estradas na região do 
Alto Tietê.

Segundo a Pasta estadual, 
o edital da Fase 2 do pro-
grama deverá ser publicado 
até a semana que vem. “A 
data-limite para a assina-
tura dos contratos é 30 de 
setembro”, destacou em nota 
à reportagem.

O pacote, lançado no mês 
de abril pelo governo do 
Estado, contempla 58 vias 
em todo o Estado de São 
Paulo. Na região do Alto 
Tietê, serão duas vias a re-
ceber melhorias: a estrada 
vicinal Taboão do Parateí, 
conhecida como Estrada do 
Taboão, com investimentos 
de R$ 18,5 milhões, e a 

Novas Vicinais

estrada dos Fernandes, que 
liga Suzano a Ribeirão Pires, 
com investimentos de R$ 
13,9 milhões em um trecho 
de mais de 12 quilômetros.

Na primeira quinzena de 
junho, o governador João 
Doria (PSDB) realizou um 
evento de anúncio no Palácio 
dos Bandeirantes, sede do 
governo do Estado, para 
apresentar a terceira fase do 
programa de recuperação de 
estradas vicinais. Na Fase 3, 
que ainda será licitada, estão 

previstas a reforma da estrada 
dos Índios, entre Arujá e 
Itaquaquecetuba; a estrada 
do Rio Acima, entre Biritiba 
Mirim e Mogi das Cruzes; a 
estrada Hércules Campagnoli, 
entre Guararema e Santa 
Branca; a estrada do Campo 
Limpo, em Itaquaquecetuba; 
e a estrada do Pinheirinho, 
que liga Itaquá a Suzano.

O investimento previsto 
para a recuperação das vias 
no terceiro pacote é de apro-
ximadamente R$ 31 milhões.

André Diniz

Estrada do Taboão terá recursos de R$ 18,5 milhões

Emanuel Aquilera


