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Ranking do Estado deixa  
Alto Tietê entre os últimos 
na vacinação contra Covid

Prefeituras se defendem e informam que aplicação depende das doses enviadas pelo Estado

EM CAJAMAR

 Ashiuchi se encontra com vice-governador 
durante entrega de matrículas de imóveis 
no bairro Vila Fátima. Suzano, página 3

Seis meses após o início da cam-
panha de vacinação contra o coro-
navírus (Covid-19) junto ao público, 
as cidades mais populosas do Alto 
Tietê continuam na parte de baixo do 
ranking de vacinação proporcional 
à população, elaborado pelo gover-
no do Estado. Segundo a plataforma 

“VacinaJá”, da Secretaria de Estado 
da Saúde, à exceção de Guararema 
e Salesópolis, todas encontram-se 
abaixo da 500ª posição no levanta-
mento que compara o número de 
primeiras doses e de doses únicas 
da vacina contra a Covid-19. O le-
vantamento leva em conta os dados 
das cidades da região até domingo, 
quando foram atualizados pela úl-
tima vez, e comparam-se com o le-
vantamento feito há duas semanas.  
Cidades, página 4

Guararema, Ferraz de Vascon-
celos, Poá e Suzano definem novo 
cronograma de vacinação con-
tra o coronavírus nesta semana.  
Páginas 3 e 5

Mais vacinação

MUNICÍPIOS 
ABREM NOVA 
AGENDA

CULTURA

Itaquá realiza 
cadastro de 
artistas. p5

Para Prefeitura, número de ade-
são é considerado baixo e repre-
senta 65,1% do total a população. 
Cidades, página 5

Gripe

VACINAÇÃO 
CHEGA A 26 
MIL PESSOAS 
EM POÁ

Oito das dez cidades da região estão em uma colocação acima do 500º lugar, segundo o VacinaJá

EMANUEL AQUILERA
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Limpeza

Desassoreamento do córrego 
Itaim é finalizado em Poá

Intervenções terminaram na sexta-feira passada e 
visam evitar a formação de enchentes. Cidades, página 5
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 �Horário normal

A Prefeitura de Itaquaquecetuba reto-
ma as atividades e atendimentos em 
horário normal, das 8 às 17 horas, a 
partir de hoje. O retorno é permitido 
graças aos avanços do Plano São Pau-
lo, somado aos trabalhos realizados 
pelas Secretarias envolvidas no Plano 
de Contingência do Estado para moni-
torar e coordenar ações contra a pro-
pagação do novo coronavírus.

 �Xadrez Virtual

A cidade de Ferraz de Vasconcelos 
disputará a final da 1ª Taça de Xadrez 
Virtual do Consórcio dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). As equipes 
masculina e feminina jogarão contra 
Santa Isabel. A final será neste sá-
bado a partir das 9 horas no Ginásio 
Municipal Marcílio Guerra, de manei-
ra presencial. O torneio foi organizado 
pela Secretaria de Esporte de Ferraz 
de Vasconcelos. Devido a pandemia, as 
partidas aconteceram de maneira vir-
tual por meio da plataforma Lichess.

 �Novo técnico I

O Vôlei Mania Suzano/São Miguel Saú-

de reformula seu plantel e conta com 
um reforço de peso para esta tempo-
rada. Marcelo Negrão, campeão olím-
pico pela Seleção Brasileira nos jogos 
de 1992, assume o comando técnico da 
equipe masculina Sub-21. O anúncio 
da parceria aconteceu nesta segunda-
-feira, dia 19, na capital paulista. 

 �Novo técnico II

Além de anunciar Marcelo Negrão, o 
Volei Mania deve informar, no decor-
rer na semana, uma nova cidade-sede 
para atuar. De acordo com informações 
passadas à coluna, o novo município 
deve pertencer também ao Alto Tietê. 

 �Torneio de skate

A Secretaria de Cultura, Esporte e Tu-
rismo abriu ontem as inscrições para 
o 1º Torneio Online Open de Skate do 
município de Poá. Para participar do 
evento, aberto aos moradores de to-
das as idades, os interessados têm 
até o próximo dia 26 de julho para se 
inscrever pelo link https://forms.gle/
KdUwoDPaA2qU98x86. A taxa de ins-
crição é um quilo de alimento não pe-
recível e 20 unidades de embalagem 
de leite Longa Vida.

•••  editor@jornaldat.com.br
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CHARGE

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL
Eletiva hoje, urgente amanhã

A 
pandemia da Covid-19, inicia-
da no Brasil em março de 2020, 
mudou as prioridades dos muni-
cípios em investimentos na área 

da Saúde. O aumento do ritmo da campa-
nha de vacinação – mesmo que não ocorra 
com a velocidade que queríamos – gera a 
expectativa de imunizar toda a população 
adulta do Alto Tietê até o final de setembro.

Como preparação ao período pós-pande-
mia, as cidades da região começam a plane-
jar o futuro da rede municipal de Saúde. A 
Prefeitura de Mogi das Cruzes já informou 
que espera reaproveitar os equipamentos e 
mobiliário para outras unidades de saúde. 
Em Suzano, a Santa Casa começa a dispo-
nibilizar espaço para a realização das cirur-
gias eletivas, como é o caso da Ortopedia e 
catarata, que representam uma das maio-
res demandas.

A celeridade ou não desta retomada de-
pende de alguns fatores. O principal deles 
tem participação da população, afinal, as 
cirurgias dependem da autorização do go-
verno do Estado e serão retomadas com a 
queda constante das taxas de internação. 

Temos de ter sempre em mente que nossa 
colaboração e respeito às medidas sanitárias 
poderão, de forma indireta, salvar vidas e 
melhorar a situação de parentes e amigos, 
uma vez que milhares de pessoas aguardam 
autorização para realizar essas cirurgias que, 
por ora, não têm urgência, mas que, no fu-
turo, podem representar um maior risco 
clínico. A cirurgia eletiva de hoje, se não 
realizada, pode ser a urgência de amanhã.

Há cidades, como Ferraz de Vasconce-
los, que contam apenas com o Hospital 
Regional para o tratamento da Covid-19, 
de responsabilidade do governo estadual. 
A situação causa falta de informação por 
parte da Prefeitura, o que, consequente-
mente, acaba deixando o munícipe no es-
curo. A enorme fila para a realização de 
cirurgias eletivas sempre foi um gargalo 
no Alto Tietê. Vira e mexe são realizados 
mutirões de especialidades, com o objeti-
vo de desafogar a alta demanda. Desde a 
chegada da pandemia, porém, a prática foi 
cancelada e, quando retornar, será preciso 
trabalho dobrado. Não para zerar as filas, 
mas somente para diminuí-las.

A pandemia do coronaví-
rus trouxe muitas novidades 
para o nosso cotidiano. Isola-
mento social, uso de máscaras, 
distanciamento físico em rela-
ção a outras pessoas e por aí 
vai. Foi também, e continua 
sendo, um momento muito 
revelador dos perfis que com-
põem a sociedade brasileira.

O Covid-19 é um teste não 
apenas de nossos sistemas e 
mecanismos de assistência mé-
dica para responder a doenças 
infecciosas, mas também da 
capacidade da sociedade de 
agir coordenadamente para 
seu enfrentamento. Infeliz-
mente, nossa sociedade não 
foi bem nesse teste.

Nunca discursos e práticas 
odiosas ganharam tanta visi-
bilidade como nesses tempos. 
Notícias e denúncias de femi-
nicídio, homofobia, racismo e 
injúria racial acontecem com 

Quem irá nos redimir?

ARTIGO
Afonso Pola

frequência impressionante. É 
a nossa sociedade revelando 
o seu lado mais obscuro, es-
púrio e repugnante.

O negacionismo e a falta 
de empatia de parte da socie-
dade brasileira contribui de 
forma decisiva para a proli-
feração de situações que vão 
produzindo um caldo de cul-
tura que gera consequências 
negativas para os brasileiros 
no Brasil e no mundo. Nosso 
país permanece atolado em 
suas crises. Desemprego e in-
flação em alta e renda média 
dos trabalhadores em queda.

Em todas as ocorrências re-
lacionadas ao enfrentamento 
da pandemia e ao início do 
processo de vacinação, o Bra-
sil produziu fatos deploráveis 
por diversas vezes. A estratégia 
de provocar a contaminação 
de grande número de pes-
soas para buscar a chamada 

“imunização de rebanho”, a 
insistente defesa da utiliza-
ção de remédios sem eficá-
cia comprovada no combate 
à Covid-19, a demora para 
a aquisição das vacinas, são 
atos e omissões que envolvem 
diversas autoridades impor-
tantes do nosso país.

As autoridades que contri-
buíram para esses fatos de-
verão ser responsabilizadas 
pela Justiça, além de terem 
de prestar contas à história. 
Inexoravelmente a história 
as julgará para a vergonha 
de seus descendentes.

Já os anônimos que forma-
ram plateia para tais falas e 
atitudes e que freneticamente 
compartilharam desinforma-
ção e notícias falsas, também 
prestarão contas pelos seus 
atos. Perante suas consciên-
cias e perante os seus. É a 
memória que os condena-
rá. A história irá nos redimir.

 afonsopola@uol.com.br

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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Regularização na Vila Fátima 

segue com entrega de matrículas
O processo de regulari-

zação fundiária das famílias 
do bairro Vila Fátima terá 
continuidade em Suzano, 
conforme cerimônia de entrega 
simbólica de matrículas do 
programa estadual “Cidade 
Legal”. A solenidade, que 
ocorreu na última sexta-feira, 
foi liderada pelo governador 
em exercício Rodrigo Garcia 
(PSDB) e contou com a par-
ticipação do prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) e do secretário 
municipal de Planejamento 
Urbano e Habitação, Elvis 
Vieira, além do diretor de 
Habitação, Miguel Reis Afonso, 
e do deputado estadual André 
do Prado (PL).

A cerimônia, sediada na 
Câmara Municipal de Cajamar 
teve o objetivo de oficializar 
a contemplação de ambos 
os municípios no programa 

“Cidade Legal”. Na ocasião, o 
grupo efetuou a entrega de 
matrículas a quatro famílias 
suzanenses. De acordo com 
Vieira, a ação ocorre em etapas, 
conforme a liberação de lotes 

Habitação

por parte do cartório respon-
sável. “A efetiva regularização 
dos imóveis restantes agora 
é uma questão de tempo, 
de acordo com a liberação 
do cartório. A expectativa é 
de que, em breve, mais 68 
matrículas sejam expedidas 
na região contemplada. Se-
guimos avançando a cada 
ano”, explicou. 

Já Ashiuchi destacou a 
importância da documentação 
para as centenas de famílias 

do bairro. “Para mim, garantir 
mais tranquilidade a tantos 
pais e mães de família que por 
anos lutam para conseguir 
o título da propriedade em 
que vivem é motivo de muita 
alegria e satisfação. Mais do 
que um bem, nossa casa 
representa nossa história e 
nossa essência enquanto 
pessoa e família. A matrícula 
é a consolidação disso tudo 
que se constrói em torno de 
um lar”, disse.

Evento com vice-governador ocorreu em Cajamar

Irineu Junior/Secop Suzano

Público de 34 a 30 anos será 
vacinado durante a semana

Novo cronograma tem início hoje, com população de 34 anos tomando a primeira dose do imunizante em Suzano

CORONAVÍRUS

A Secretaria de Saúde de 
Suzano divulgou ontem o 
novo calendário semanal 
de vacinação contra o co-
ronavírus (Covid-19), que 
começa hoje contemplando o 
público de 34 anos ou mais. 
O atendimento se estende em 
quatro dias de ação, alcan-
çando o grupo prioritário de 
30 anos na sexta-feira, nos 
três polos de imunização. O 
cronograma completo pode 
ser acessado pelo link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano.

A semana de vacinação se 
inicia com o atendimento do 
público de 34 ou mais, con-
forme a ordem decrescente 
dos públicos prioritários. 
Amanhã será a vez das pes-
soas com 33 anos, seguindo 
para 32 na quinta-feira e 
finalizando com 30 e 31 anos 
na sexta-feira. Os grupos já 
contemplados anteriormente 
poderão se imunizar, assim 
como a segunda dose estará 
disponível.

A aplicação será nos três 
polos especiais de imunização, 

sendo no Centro de Artes e 
Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido 
(rua Teruo Nishikawa, 570 
– Jardim Gardênia Azul), na 
região norte, e na Escola Mu-
nicipal (EM) Odário Ferreira 
da Silva (rua Valdir Dicieri, 
305 – Jardim Belém), no 
distrito de Palmeiras, ambos 
no horário convencional, 
das 8 às 17 horas.  Já na 
Arena Suzano (avenida Se-
nador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), o 
atendimento será estendido 
até as 19 horas. Também 
haverá sistema drive-thru 
até as 17 horas no Parque 
Municipal Max Feffer, com 
entrada pela avenida Brasil.

Para receber a primeira 
aplicação, o beneficiado deve 
apresentar documento original 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano no 
nome do vacinado e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/

FichaCovidSuzano. Além 
disso, o pré-cadastro na pla-
taforma Vacina Já (https://
www.vacinaja.sp.gov.br/) é 
indispensável.

De acordo com o secretário 
Pedro Ishi, a operação será 

viabilizada mediante os recen-
tes repasses de doses. “Assim 
que os lotes são anunciados, 
já nos organizamos para mais 
uma semana de trabalho. A 
campanha tem evoluído de 
maneira organizada ao longo 

desses seis meses. Enxergo 
cada dia de imunização como 
uma verdadeira vitória que, 
aos poucos, temos observado 
o resultado na redução dos 
índices de leitos ocupados 
e vítimas fatais da doença”.

Os quatro dias devem be-
neficiar ainda todas as pessoas 
que fazem parte dos grupos 
prioritários já contemplados, 
mas que ainda não garantiram 
a vacinação. Aqueles que 
aguardam a segunda dose, 
com prazo do imunizante 
até 23 de julho, também 
deverão buscar o polo mais 
próximo de sua residência. 
Para completar a segunda fase, 
o cidadão deve apresentar o 
cartão de vacinação adquirido 
na primeira etapa, documento 
original com foto e CPF. 

Ontem o município con-
tabilizava 129.919 pessoas 
imunizadas, sendo 58,96% 
da população adulta estimada 
em 220.330 habitantes. Do 
total de vacinados, 33.578 
já completaram a segunda 
etapa e 5.363 receberam a 
imunização em dose única. O 
quadro com datas e orientações 
sobre a vacinação na cidade 
pode ser acessado pelo link bit.
ly/CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.br.

Campanha de imunização ocorre nos três polos de vacinação no município

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

O programa “Passe Livre 
Estudantil”, da Prefeitura de 
Suzano, encerrou seu período 
de inscrições na sexta-feira 
passada. Ao todo, foram re-
gistradas 1.741 inscrições, 
sendo 934 novos cadastros 
e 807 recadastramentos.

Em pouco mais de duas 
semanas de abertura para 
cadastros, entre os dias 1º 
e 16 de julho, o programa 
cadastrou 1,7 mil estudantes 
residentes de Suzano, sendo 
computadas 748 inscrições 
da região norte (43%), que 
compreende bairros como 
Miguel Badra, Jardim Varan e 
Jardim Revista; 677 da região 
central (39%), onde estão 
localizados os bairros de Vila 
Figueira, Vila Amorim, Jardim 
Imperador e proximidades; 
e 313 registros da região sul 
(18%), onde estão localizados 
os bairros de Palmeiras e 
Ipelândia.

Desses números, 934 novos 
cadastros foram feitos, enquanto 
outras 807 pessoas fizeram o 
processo de recadastramento. 

“Estão sendo contemplados os 

Passe Livre tem 1,7 mil 
inscrições em 2 semanas

Educação

alunos que vivem em Suzano 
e que se encaixam em um 
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 com-
provação pela folha resumo 
do Cadastro Único”, explicou 
o secretário municipal de 
Educação, Leandro Bassini.

O titular da Pasta informou 
ainda que todas as inscri-
ções seguem por avaliação 
e os solicitantes devem ficar 
atentos ao site www.suzano.
gov.br/web/passe-livre, para 
acompanhar o processo de 
análise e validação da solici-
tação, que terá duração entre 
20 e 30 dias.

“Sabemos que o ensino pre-
sencial é um dos aspectos mais 
importantes a serem tratados 
neste semestre, principalmente 
com o avanço da imunização 
da população. O Passe Livre 
será liberado com o retorno 
das aulas presenciais e virá para 
ajudar aqueles que moram 
longe de suas instituições 
de ensino.

A Unidade de Saúde da 
Família (USF) Maria Inês 
Pinto Santos, no Jardim 
Revista, recebeu no último 
sábado a quarta ação social 
voltada à avaliação nutricio-
nal das famílias da região. O 
trabalho da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, em parceria 
com o Instituto Nacional de 
Tecnologia e Saúde (INTS), 
garantiu atendimento a 530 
pessoas. O principal objetivo 
da atividade é assegurar mais 
saúde e qualidade de vida 
por meio de um acompanha-
mento nutricional adequado 
aos pacientes identificados.

O serviço faz parte do 
programa de seis meses 
proposto à unidade que 
mensalmente, desde abril, 
realiza o acolhimento con-
forme agendamento prévio. 
A expectativa é de que a ação 
ocorra no Jardim Revista 
ainda durante os meses de 
agosto e setembro para de-
pois seguir a outra unidade 
de saúde suzanense.

USF do Jardim 
Revista recebe 
avaliação 
nutricional

Sexta passada
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Alto Tietê está entre os últimos 
em vacinação contra Covid-19

Com exceção de Guararema e Salesópolis, cidades estão acima da 500ª colocação em ranking de imunização

NO ESTADO

Seis meses após o início 
da campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) junto ao público, 
as cidades mais populosas 
do Alto Tietê continuam na 
parte de baixo do ranking 
de vacinação proporcional 
à população, elaborado pelo 
governo do Estado.

Segundo a plataforma 
“VacinaJá”, da Secretaria de 
Estado da Saúde, à exceção 
das cidades de Guararema e 
Salesópolis, todas encontram-

-se abaixo da 500ª posição no 
levantamento que compara 
o número de primeiras doses 
e de doses únicas da vacina 
contra a Covid-19.

O levantamento leva em 
conta os dados dos municí-
pios da região até domingo, 
quando foram atualizados pela 
última vez, e comparam-se 
com o levantamento feito 
há duas semanas.-

Mogi conta com o maior 
número absoluto de doses 
aplicadas, está em 518º lugar, 
com 207,7 mil vacinados 
para uma população estimada 
de 450 mil habitantes, ou 
46,08% da população vaci-
nada. Entretanto, no último 
levantamento feito pelo Grupo 
Mogi News há duas semanas, 

Números levam em conta os dados regionais divulgados até o domingo passado

a cidade encontrava-se na 
posição 491 do ranking. O 
município de Santos, que tem 
433 mil habitantes, vacinou 
62,99% de sua população.

Itaquaquecetuba, com a 
segunda maior população do 
Alto Tietê, está na “lanterna” 
da classificação estadual, na 
posição 636 com 137,5 mil 
imunizações e 36,38% da 
população protegida. Franca 
tem 355 mil habitantes, com 
tamanho semelhante, mas 
imunizou 48,75% dos mo-
radores, no entanto, só caiu 

duas posições em relação há 
duas semanas.

Para o governo do Estado, 
Suzano tem uma popula-
ção estimada em 300 mil 
habitantes, e ocupa a 582ª 
colocação, com 43,23% de 
pessoas protegidas contra a 
Covid-19. Entretanto, per-
de na comparação com a 
cidade de Barueri, também 
na Grande São Paulo, que 
está em 533º lugar, com 
45,39% de imunizados, de 
uma população de 276 mil 
pessoas. Na última quinzena, 

a Cidade das Flores estava 
em 564º lugar.

Na classificação do VacinaJá, 
Ferraz de Vasconcelos figura 
entre as últimas em vacinação 
proporcional, com 76,8 mil 
doses e 39,1% de cobertura 
populacional, colocando-a no 
624º lugar (dez posições acima 
do último levantamento). 

A cidade de Poá subiu 
uma colocação em relação à 
última apuração, ficando em 
574º lugar com 43,68% dos 
seus 118,3 mil moradores 
vacinados. 

André Diniz
Emanuel Aquilera

Os mogianos que agen-
darem a vacinação contra a 
Covid-19 esta semana terão 
à disposição mais horários 
para a imunização. Até o 
próximo sábado, haverá 
horários disponíveis entre 
9 e 23 horas. Ontem, foi 
aberto o agendamento da 
1ª dose para as pessoas com 
30 anos ou mais.

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

Mogi das Cruzes está 

Saúde abre agendamento até as 23 horas nesta semana
Coronavírus

Cruzes, Poá e Suzano. 
De acordo com o Con-

demat, em Arujá registrou 
três mortes, já em Ferraz 
de Vasconcelos foram seis 
falecimentos confirmados, 

dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e pelas prefei-
turas da região. Os óbitos 
ocorreram nas cidades de 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 

seguindo 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, Mogi das 
Cruzes já aplicou 263.497 
doses da vacina contra a 
Covid-19, das quais 198.044 
primeiras doses, 55.538 se-
gundas doses e 9.915 doses 
únicas. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 160. Ontem os 
leitos ocupados estavam em 
33,5% (enfermaria) e em 
48% Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

Mortes
Trinta e duas mortes por 

coronavírus (Covid-19) foram 
confirmadas ontem pelo Con-
sórcio de Desenvolvimento 

Mogi das Cruzes e Itaqua-
quecetuba informaram cada 
uma dez vítimas pela doença, 
Poá notificou dois óbitos e 
Suzano uma morte.

Com a atualização, o Alto 

Tietê chegou ontem a 4.957 
falecimentos causados pelo 
coronavírus.

Estado
Em toda pandemia, o 

estado de São Paulo regis-
trou 3.942.776 casos de 
Covid-19 e 134.900 óbitos. 
Do total de casos, 3.608.391 
tiveram a doença e já estão 
recuperados, sendo que 
416.231 foram internados 
e receberam alta hospitalar. 
O Estado registra ontem 
menos de 7 mil pacientes 
internados em enfermaria 
pela Covid-19, depois de 
152 dias dias com balanços 
acima desta marca. Foram 
6.834 em leitos de enfermaria 
ontem. Balanço similar havia 
sido alcançado pela última 
vez no dia 17 de fevereiro, 
com 6.766 pacientes em 
leitos clínicos.

Aplicação da primeira dose deve contemplar pessoas com 30 anos ou mais

Divulgação/PMMC

A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes informou que 
recebeu, até o ontem, 292,2 
mil doses da vacina con-
tra a Covid, e que 296 
municípios receberam 
menos de 10 mil doses, 
493 municípios receberam 
menos de 100 mil doses e 
509 municípios receberam 
menos de 200 mil doses. 

“Apenas nove municípios 
receberam entre 200 e 300 
mil doses, que poderiam 
ser comparados a Mogi e 
ocupam posições semelhan-
tes ao nosso município”, 
justificou.

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba informou que 
está ciente do ranking de 
vacinação e que já adota 
medidas para ampliar sua 
cobertura com horário de 
funcionamento estendido 
em oito postos da cidade 
durante a semana, bem 
como o drive-thru aos sá-
bados. “Quem determina a 
quantidade e envia as doses 
é o Estado. O município 
recebe e segue todos os 

Ação depende do Estado, 

informam as prefeituras

cronogramas desde o início 
da campanha”, concluiu.

Suzano reiterou que 
a quantidade de doses 
destinadas é de respon-
sabilidade do governo do 
Estado, que prioriza as 
cidades com maior faixa 
etária a ser beneficiada 
com a vacina. A Pasta su-
zanense da Saúde explicou 
que, em alguns casos, o 
município chegou a ante-
cipar as datas de vacinação 
de públicos-alvo. “Nesta 
terça-feira começarão a 
ser aplicadas doses em 
pessoas com 34 anos ou 
mais, faixa etária ainda 
não atingida por muitas 
cidades”, informou.

O Departamento de 
Vigilância em Saúde de Poá 
esclareceu que o ranking do 
Estado está desatualizado, 
e que 71.984 doses foram 
aplicadas, sendo uma das 
mais adiantadas da região. 

“Isso só é possível graças ao 
envio de novas remessas 
de imunizantes feitos pelo 
governo”, apontou. (A.D.)
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Mais de 26 mil moradores 
de Poá são vacinados

O município de Poá já 
vacinou 26.431 mil poaenses 
contra a gripe, segundo os 
dados do Departamento de 
Vigilância em Saúde. Isso 
representa 65,1% do total da 
população. A campanha de 
imunização contra os vírus 
H1N1, H2N3 e Influenza B 
segue com baixa cobertura 
em virtude da pouca adesão.

“A vacinação contra a In-
fluenza é muito importante, 
porque assim se previne de 
diversos problemas decorren-
tes da gripe. Por meio dessa 
vacina, o munícipe pode 
evitar internações, óbito e 
a sobrecarga nos serviços 
de Saúde, além de reduzir 
os sintomas que podem ser 
confundidos com os do coro-
navírus (Covid-19)”, enfatizou 
o diretor do departamento, 
Leonardo Barbosa Garcia.

Em 12 de julho a campanha 
foi prorrogada no município 
e, atualmente está aberta para 
todos com idade mínima de 
seis meses. “A vacinação foi 
prorrogada em virtude da 

Contra a gripe

baixa cobertura vacinal, por 
isso o Ministério da Saúde 
resolveu ampliar para toda 
a população até durarem os 
estoques e Poá seguirá em 
consonância com todos os 
órgãos de Saúde a fim de 
melhorar a adesão à cam-
panha contra esta doença”, 
explicou o diretor.

Segundo Garcia, o mo-
rador deve ficar atento ao 
intervalo necessário entre as 
aplicações das vacinas contra 

a Covid-19 e da Influenza 
que é de, no mínimo, 14 dias 
entre as aplicações. “Isso é 
uma precaução e não uma 
contraindicação. Além disso, 
é bom frisar que mesmo re-
cebendo a vacinação contra a 
influenza, é necessário manter 
todos os procedimentos de 
prevenção relacionados à Co-
vid-19, como, por exemplo, o 
distanciamento e a utilização 
de máscara e álcool em gel”, 
finalizou.

Para Prefeitura, adesão ainda é baixa no município

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Guararema realiza novo 
cadastro para vacinação

Além de Guararema, outras duas cidades também informaram novas datas de imunização

CORONAVÍRUS

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Guararema liberou 
ontem o cadastramento para 
imunização contra o coro-
navírus (Covid-19) para 
moradores de 30 a 32 anos.

A Pasta recebeu na quinta-
-feira passada 1.810 doses 
da vacina CoronaVac, que 
estão sendo utilizadas em 
pessoas de 30 a 36 anos. 
Isso significa que parte dos 
imunizantes foi destinada 
para o grupo de 35 e 36 
anos e parte para pessoas 
de 30 a 34 anos.

Assim como foi feito an-
teriormente, a Secretaria 
Municipal de Saúde divi-
diu o cadastro do grupo de 
30 a 34 anos em setores, 
com o objetivo de dar mais 
celeridade ao processo de 
agendamento. A aplicação 
das doses nas pessoas de 33 
e 34 anos teve início ontem.

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

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

“Novamente, dividimos o 

grupo principal, que seria 
de 30 a 34 anos, para con-
seguirmos agendar com mais 
celeridade e não sobrecarregar 
o sistema. Começamos a 
vacinar a população de 33 
e 34 e liberamos o cadastro 

para o público de 30 a 32”, 
explica a secretária municipal 
de Saúde, Adriana Martins.

Para se vacinar, é preciso 
levar um documento com foto 
contendo o número do CPF 
(original e cópia), o Cartão 

Nacional de Saúde (original 
e cópia) e comprovante de 
residência atualizado (original 
e cópia).

Outras cidades
A Prefeitura de Ferraz 

de Vasconcelos estabeleceu 
novo calendário de vacinação 
contra a Covid-19. Hoje e 
amanhã será a vez das pes-
soas com 31 anos ou mais. 
Na quinta e sexta-feira serão 
imunizados quem tem 30 
anos ou mais. A Secretaria 
de Saúde ampliou o horário 
de atendimento dos postos 
de saúde em mais duas ho-
ras. A partir desta semana, 
o atendimento passa a ser 
das 8 às 15 horas.

Os adultos com idade a 
partir de 30 anos começam 
a ser imunizados contra a 
Covid-19, amanhã, em Poá. 
A campanha de vacinação é 
realizada na Praça da Bíblia e 
no Reino da Garotada, das 9 
às 15 horas, e continua sendo 
uma das mais adiantadas 
da região.

Durante essa semana será aberta a imunização para pessoas de 30 a 32 anos 

Vitoria Mikaelli/Guararema

A Secretaria de Cultura 
de Itaquaquecetuba realiza 
o cadastro de artistas. A ação 
faz parte de um mapeamento 
que a Pasta está desenvolvendo 
para gerar dados e informações 
capazes de pensar as políticas 
públicas culturais.

O cadastro aborda os diversos 
segmentos e linguagens como 
produtores culturais, artesãos, 
coletivos, grupos, companhias, 
espaços, instituições culturais, 
entre outros. 

Para participar, os artistas 
devem acessar o site oficial 
da Secretaria (https://www.
itaquaquecetuba.sp.gov.br/
noticias/itaqua/cultura/) e optar 
por uma das duas opções: Para 
artistas, profissionais de arte 
e cultura, artesãs e artesãos, 
individuais ou coletivos, basta 
acessar o link https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSeFV2JWFfdR9AufwX-
nObzEFqufwmDIhZVOdxe
ZTtZGW4Dctqw/viewform

Para responsáveis por es-
paços físicos de arte e cultura, 
instalados em Itaquá, o link 
é o  https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdotmCE-

-3gIzQPHoBb5Ntm69E63-
-2GYheGoS4WeKRmR-VAgJg/
viewform

Cultura de 
Itaquá realiza  
o cadastro  
de artistas

Arte

Desassoreamento do córrego 
Itaim é finalizado em Poá

Os serviços de desassorea-
mento do córrego Itaim, em 
Poá, realizados por meio de 
uma parceria entre a Prefeitura 
e o governo do Estado, foram 
concluídos na última sexta-feira. 
O custeio da obra realizada no 
trecho localizado ao lado da 
estrada Mário Covas, próximo 
ao limite com o município 
de Suzano, é proveniente do 
Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro).

“Esse período é o ideal para 
realizar serviços de desas-
soreamento de córrego, em 
virtude da estiagem. Agora 
que encerramos a limpeza 
das margens e do leito do 
córrego Itaim, vamos dar 
início ao trecho do Rio Guaió, 
localizado no limite com a 
cidade suzanense”, afirmou a 
secretária de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais e Serviços 
Urbanos, Claudete Canada.

O desassoreamento tem 
como objetivo melhorar a 
vazão das águas e reduzir o 
risco de enchentes. “É uma obra 
muito importante porque em 

Obras

dias de fortes chuvas, as águas 
podem acabar retornando à 
cidade porque o leito do rio 
está assoreado”, destacou 
Claudete.

O desassoreamento consiste 
na remoção de areia, lodo e 
outros sedimentos do fundo 
de rios e lagos que chegam 
aos corpos hídricos por meio 
de processos antrópicos ou 
naturais. O procedimento 
de remoção de sedimentos 
é geralmente executado de 
forma mecânica.

Rio Guaió
De acordo com a secretária 

de Meio Ambiente, ainda 
nesta semana o trecho do rio 
Guaió, também localizado no 
limite com  Suzano, irá receber 
serviços de desassoreamento. 

“Até o presente momento seis 
córregos foram desassorea-
dos este ano. Este serviço 
tem que ser realizado neste 
período mais seco, quando 
as chuvas não ocorrem com 
tanta frequência”, finalizou 
a secretária.

Medida visa impedir que alagamentos ocorram em Poá

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá
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SBT, 21H00

Chiquititas
Transmissão Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Lucrécia decide contar para seus alunos que está doente. Tomtom encontra 

a luvinha de Alan na praça e a entrega para Pedro. Simplício pede para Rute 

ajudá-lo a se reaproximar de Bete. King apressa Simplício a arrumar um lugar 

para guardar suas mercadorias. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Julia fala para Ana que Manuela nao ira a seu casamento. Lucio aconselha 

Ana a procurar Manuela. Lourenco chama Rodrigo para visitar Tiago. Alice 

questiona Suzana sobre sua conversa com Renato. Olivia pega o anel que 

Sofi a ganhou de Miguel para ir a uma festa. 

GLOBO, 19H15

Pega pega
Malagueta ajuda Sandra Helena a fazer o teste de gravidez e mente para 

a colega dizendo que o resultado foi positivo. Luiza e Eric tem sua primeira 

noite de amor. Maria Pia sente raiva ao constatar que Eric passou a noite 

com Luiza. Chega o dia da festa de Luiza no Carioca Palace.

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo manda Josué levá-lo à casa de Cora. Tuane sugere que Elivaldo 

se aproxime de José Alfredo. Cora encontra José Alfredo e cai desmaiada. 

Jurema e Reginaldo se surpreendem ao encontrar bolsas roubadas no 

armário de Jairo. Cora avisa a José Alfredo que está com os pedaços de 

seu diamante rosa. 

RECORD, 21H

Gênesis
Raquel mente para Jacó. Na noite de núpcias, Maalate surpreende Esáu. 

Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite. Esaú sente remorso. Yarin 

se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota a diferença entre Lia e 

Raquel. Beno desmascara Raquel. 
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CNE
FILMADORAS

RABARAP
CLIENTELA
USAEAS

ENFERMAGEM
FENOMODO
EMALEDM
RARRIOU

DEFENSIVOS
NITCAC
CANETABU
ISOANZOL

BACALHOADA
SORCSS

ER

Medida
da boca
de vul-

cões (pl.)

Os nativos
de EUA,

Canadá e
México

Reação 
involuntária
do corpo 

ao estresse

Câmeras
usadas na 
produção
de vídeos

Opção do
tabuleiro
da baiana

(Cul.)

"Predial",
em IPTU

Feminino
(abrev.)

Esteira (?):
agiliza a 
locomo-

ção

New (?),
plano 

econômico
dos EUA

Aviso
luminoso 
no estúdio
de rádios

Mineral
presente
no leite

(símbolo)

Caprinos
machos

Bilhete
Único

(abrev.)

Cada
gancho do
espinhel
(pesca)

Forma
sincopada 

de
"senhor"

Bate-papo
on-line

(Inform.)

(?) vivo,
objeto de
estudo da
Biologia

"A (?) é
mais pode-
rosa que
a espada"

(dito)

Rolo de (?):
compõe a
paisagem
de filmes
de velho

oeste

(?)-se: 
encoleri-
zam-se

Orelha,
em inglês
Lady (?),

lenda

Abaixou (a calça)

O pior resultado para
um espetáculo

(?)
agrícolas: 
combatem

pragas
em plan-
tações

Alvo dos
mimos de 
vendedores
Setor de
cuidados

com o
paciente, 
no hospital

Tecido de 
roupas das
discotecas
(anos 80)

(?) verbal:
indicativo

ou
subjuntivo

(?) Simpson, avô de
Bart, Lisa
e Maggie

(TV)

Prato
português

Estabelece
parâme-
tros de

qualidade
(sigla)

Linha
(abrev.)

Biscoito de (?), cama-
da crocante da palha

italiana
(Cul.)

3/abe — ear. 4/chat — deal — feno. 5/abará. 6/fiasco — godiva. 7/maisena.

Eu mudei sem 
que ninguém me 
pedisse. Mudei o que 
era e tive de deixar 
pessoas para trás, 
transformei minha 
personalidade e quis 
simplesmente ser 
alguém melhor. Não 
foi uma necessidade, 
mas ainda assim senti 
que podia dar mais de 
mim.

Temos de ter 
orgulho nas nossas 
mudanças. É preciso 
coragem para as 

MOMENTO
especial

Eu mudei

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARIO AUGUSTO DE SIQUEIRA, 

IVONE MANSO DOS SANTOS SOUSA  E CLAUDIO SATOSHI 

CHIMURA

Que este dia de festa e comemoração seja repleto de 

diversão e alegria, assim como os dias que virão.  Feliz 

aniversário!

Você nunca sabe que resultados virão 
da sua ação. Mas se você não fizer 
nada, não existirão resultados.” 

 cultura@jornaldat.com.br

fazermos e só se 
atreve a tentar 
quem tem ousadia e 
ambição de superar os 
seus próprios limites. 
Eu mudei e já não 
reconheço o que fui. 
Parti em uma viagem 
interior e ela me 
trouxe até aqui.
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Com a interrupção perma-
nente das revistas íntimas de 
familiares dos adolescentes 
nas unidades da Fundação 
Casa, o governo do Estado 
de São Paulo retomou as 
visitas na entidade na manhã 
de ontem. A revista íntima 
foi abolida por ser contra 
a dignidade dos visitantes. 
No Alto Tietê, existem três 
unidades em Itaquaquece-
tuba e Arujá, totalizando 
151 adolescentes atendidos.

Na unidade de Arujá, no 
Parque dos Arantes, há 58 
adolescentes para 64 vagas, 
segundo informações do Es-
tado. Já nas sedes de Itaquá, 
na avenida Pedro da Cunha 
Albuquerque Lopes e no 
Jardim Adriane, há 55 e 38 
adolescentes, respectivamente, 
para 64 e 40 vagas.

As visitas estavam suspensas 
desde março, quando houve 
o agravamento da pandemia 
do coronavírus (Covid-19). 

“Como seguimos os protocolos 
do Centro de Contingência, 

Fundação Casa retorna com visitas
Segurança

durante o período de visita.
As duas unidades da Fun-

dação Casa em Ferraz de 
Vasconcelos seguem fechadas 
desde abril de 2019, pois 
foram construídas sobre 
um antigo lixão e tiveram 
de ser desativadas por causa 
de vazamento de gás.

dia da semana, conforme 
agendamento da equipe 
técnica. Nos centros em 
funcionamento no Alto Tietê, 
a retomada começou ontem. 
Adolescentes, servidores e 
familiares utilizam máscaras 
de proteção facial e realizam 
a higienização das mãos 

à medida em que houve a 
reabertura das atividades e 
manutenção dos protocolos 
de higiene e distanciamen-
to, a Fundação retomou as 
visitas familiares”, explicou 
a entidade.

As visitas retornaram no 
sábado passado, em qualquer 

Thamires Marcelino

Primeiro gabinete de articulação 
municipal inicia suas atividades

Grupo apontou inicialmente a preocupação com a volta segura às aulas, além da vacinação de profissionais

GAEPE MOGI

Mogi das Cruzes realizou na 
manhã de ontem a primeira 
reunião do Gabinete de Arti-
culação para Enfrentamento 
da Pandemia na Educação 
(Gaepe), instituído pela Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
em parceria com o Instituto 
Articule. O município é o 
primeiro a instituir o gabinete 
municipal. O Gaepe já está em 
funcionamento no formato 
nacional com o Gaepe Brasil 
e nos estados de Goiás, Mato 
Grosso do Sul e Rondônia. 
Neste primeiro encontro online 
estiveram presentes cerca de 
50 representantes dos poderes 
executivo, judiciário, legislativo, 
além de órgãos de controle e 
organizações da sociedade civil.

Cada setor apresentou suas 
reflexões sobre os impactos 
da pandemia na Educação 
e os temas que podem ser 
tratados . As reuniões serão 
mensais. “O Gaepe Mogi une 
esforços entre as diversas 
frentes. É muito importante 
para suprir os desafios que já 
estão postos pela pandemia 
da Covid-19 e os que virão. 
Todas as ideias são muito 

bem-vindas e nosso foco é 
na formação da nova geração 
de mogianos”, destacou o 
prefeito Caio Cunha (Pode). 

Os temas foram a preo-
cupação com a volta segura 
às aulas, a vacinação dos 
profissionais, a articulação da 
rede de proteção de crianças 
e adolescentes, a comunica-
ção com as famílias e o uso 
da tecnologia na educação. 

“Mogi vai ser uma referência 

nesse formato de diálogo para 
todos os municípios. Vimos 
nesta primeira reunião que em 
Mogi a educação é prioridade. 
Temos um grande mosaico de 
temas para trabalhar”, disse 
Alessandra Gotti, presidente-
-executiva do Instituto Articule. 

O secretário de Educação, 
André Stábile, destacou a 
importância da união de todos 
para superação dos desafios. “A 
pandemia representa o maior 

desafio que a nossa geração 
está vivendo e vai viver nos 
próximos anos. Isoladamente 
não conseguiríamos superar 
este desafio. Com o Gaepe 
vamos trabalhar em um grupo 
organizado para termos con-
dições de dar uma resposta 
nesse nível”, disse. O secre-
tário adjunto da Pasta,Caio 
Callegari, também participou 
da reunião.

Participante dos Gaepes que 

já estão em funcionamento, 
Cezar Miola, vice-presidente e 
presidente do Comitê Técnico 
da Educação do Instituto Rui 
Barbosa (IRB), membro do 
Conselho Deliberativo da 
Associação dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) e 
conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do 
Sul parabenizou o município 
pela iniciativa e contou sobre 
sua experiência. “Os Gaepes 
fazem parte do processo de 
aproximação e diálogo. São 
frutos do comprometimento e 
da dedicação de pessoas. Esta 
reunião demonstrou a força 
transformadora que detemos 
no ambiente governamental 
e na sociedade pelo direito 
fundamental à educação”, disse. 

O poder judiciário esteve 
presente com representantes 
do Ministério Público e da 
Defensoria Pública. “Para nós 
é importante participar desse 
grupo, efetivamente, trazendo 
nossas contribuições. É um 
grupo horizontal, com uma 
discussão aberta, em que 
podemos ver cada ponto de 
vista e realidade”, disse Bruno 

Camargo Ferreira, promotor 
de Educação. Também esti-
veram presentes os membros 
do MPSP Reinaldo Iori Neto, 
Fernando Pascoal Lupo e a 
coordenadora da Defensoria, 
Roberta Marques Benazzi 
VillaVerde. 

A vereadora Malu Fernandes 
(Solidariedade), que preside 
a Comissão de Educação da 
Câmara Municipal, apontou 
a necessidade do trabalho 
coletivo. “A pandemia é um 
problema complexo e precisa 
da união de todos os atores 
para construir soluções em 
conjunto”, disse. 

A vice-prefeita Priscila Yama-
gami Kähler também ressaltou 
a importância do professor 
e a oportunidade de contar 
o Gaepe Mogi em benefício 
da educação. “Levantar essa 
bandeira da educação junto a 
esses atores, toda essa teia que 
forma o Gaepe é fundamental. 
Nosso propósito é envolver 
verdadeiramente os professores. 
Precisamos do professor pleno 
para renovarmos a educação 
e preparar nossos alunos para 
o futuro”, disse.

Divulgação/PMMC

Cada setor apresentou as reflexões sobre os impactos causados pela pandemia

Itaquaquecetuba possui duas unidades da Fundação Casa e Arujá possui uma

Mogi News/Arquivo



cidades Terça-feira, 20 de julho de 20218 portalnews.com.br DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

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

Ocupação por pacientes Covid é uma das mais baixas após o pico da pandemia

Daniel Carvalho/Mogi News
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Ocupação de leitos está
abaixo da metade em Mogi

Destinadas a tratar pacien-
tes com Covid-19, as oito 
unidades hospitalares de 
Mogi das Cruzes atingiram 
ontem uma ocupação de 
48% nos leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). O 
índice não era registrado há 
meses, já que as ocupações 
variavam entre 52% e 54%.

Os números atualizados 
em todas as manhãs pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
se referem ao Hospital Mu-
nicipal, Santa Casa, Luzia de 
Pinho Melo, Ipiranga, Biocor, 
Mogi Mater e Santana.

UTI Covid-19

Outra cidade onde a ocupação 
dos leitos de UTI está abaixo 
de 50% é Suzano. Os índices 
na emergência e nos leitos 
de Enfermaria/semi-intensiva 
para tratamento da Covid-19 
ofertados pela Secretaria de 
Saúde, ontem, eram de 30% 
(3 de 10) e 16,66% (7 de 
42), respectivamente.

De acordo com a Pasta, 
fazem parte do levantamento 
o Pronto-Socorro Munici-
pal (PS), Santa Casa, Santa 
Maria e Saint Nicholas. As 
duas últimas unidades são 
da rede particular, onde a 
Secretaria de Saúde oferece 
vagas de internação por meio 

de convênios firmados.
Em Itaquaquecetuba, no 

Centro de Saúde, Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), Central da Covid-19 
e Hospital de Campanha a 
ocupação na UTI também 
está estável. Nos leitos de 
Enfermaria e UTI, as ocu-
pações são de 0% e 56%.

Quando questionada, a 
Secretaria de Saúde de Poá 
afirmou que os 22 leitos 
de UTI estavam zerados 
na manhã de ontem. Em 
contrapartida, um dos dois 
leitos de Enfermaria estava 
ocupado, ou seja, um índice 
de 50%.

Thamires Marcelino


