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Alto Tietê ultrapassa as 
5 mil mortes por Covid

No total foram 5.013 vítimas fatais na região; em média, 10,6 mortes ocorreram por dia desde 24 de março de 2021

FERRAZ

  Espaço Nosso Recanto vai abrigar uma 
mini fazendinha. Cidades, página 4

O Alto Tietê chegou ontem a triste 
marca de 5.013 mortes causadas por 
coronavírus (Covid-19). O primeiro 
óbito ocorreu em 24 de março do 
ano passado, em Suzano. Em mé-
dia foram, 10,6 mortes por dia. A 
barreira das 5 mil mortes, e outros 
dados da pandemiano bloco regio-
nal, foram divulgados ontem pelo 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Condemat).  
Cidades, página 8

Ações ocorreram entre o domin-
go e a segunda-feira passada em 
dois bairros. Cidades, página 5

Tráfico

GCM DE 
SUZANO 
APREENDE 
422 PORÇÕES 
DE DROGAS

Em liberdade assistida

Poá entrega 
agasalhos para 
35 jovens
Cidades, página 4

JULHO AMARELO

Suzano reforça 
ações contra 
hepatite. p5
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Números do coronavírus no Alto Tietê
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1.568

Segurança

Vacinação prossegue hoje com 
público-alvo de 32 anos

Até ontem, Suzano havia registrado 171 mil aplicações 
contra o coronavírus. Cidades, página 5
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 �Plantão de vacinação

Santa Isabel vacinará hoje as pessoas 
com mais de 30 anos, puérperas e ges-
tantes contra a Covid-19 até as 21h, no 
Ginásio Municipal de Esportes Francis-
co Souza, localizado na rua Hyeróclyo 
Elói Pessoa Barros, Jardim Monte Ser-
rat. As Unidades Básicas de Saúde dos 
bairros também estarão aplicando os 
imunizantes até às 15 horas e os mo-
radores que estiverem dentro do prazo 
para receber a 2ª dose poderão se va-
cinar conforme agendamento.

 �Feira de Saúde

A Feira de Saúde de Itaquaquecetuba, 
ação que vai realizar atendimentos e 
exames gratuitos na Univeritas, das 9 
às 15 horas, promovida pela Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, em parceria com a universidade, 
ocorre sábado. A população poderá fa-
zer testes de IST (Infecção Sexualmen-
te Transmissível e de Covid-19.

 �Taxa do lixo

Com o objetivo de reduzir a inadimplên-
cia, mas elevando o custo mensal de 
impostos no bolso dos contribuintes, a 

Prefeitura de Poá enviou um projeto de 
lei que alterava a cobrança da Taxa do 
Lixo para a Câmara de Vereadores. O ve-
reador Edinho (Pode) votou contrário à 
medida e articulou a derrubada da pro-
posta junto aos demais vereadores. Se 
aprovada, a Taxa do Lixo seria transfe-
rida do Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU), para a conta de água.

 �Balanço

A vereadora Gerice Lione (PL) apresen-
tou o balanço do seu mandato referente 
ao 1º semestre deste ano. Assim como 
aconteceu na legislatura passada, a par-
lamentar segue no foco para conquistas 
referentes à segurança.

 �Capacitação

Estão abertas em Santa Isabel as ins-
crições para o curso presencial de ca-
pacitação empreendedora gratuita des-
complique. As aulas serão aplicadas 
entre os dias 10 e 16 de agosto, das 9 
às 13 horas. Os moradores interessa-
dos podem fazer a inscrição no site da 
Prefeitura (https://santaisabel.sp.gov.
br/portal/links-inscricoes/). Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefo-
ne 4656-2644.

•••  editor@jornaldat.com.br
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CHARGE

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL
Minimizando as consequências

A 
destruição de milhares de famílias 
do Estado de São Paulo por conta 
da Covid-19 é uma questão que 
afeta o presente e afetará também 

o futuro de muitos sobreviventes, uma vez 
que a ausência desses chefes de família – ho-
mens e mulheres – mudou o estilo de vida 
dos entes que dependiam dos parentes mor-
tos para se alimentar, morar e se locomover. 

Para minimizar essa situação, pelo me-
nos de forma emergencial, o governo de 
São Paulo vai pagar seis parcelas de R$ 300 
a quem perdeu parente para a Covid-19. O 
anúncio do programa de transferência de 
renda foi feito em entrevista coletiva na ter-
ça-feira passada. O programa vai beneficiar 
mais de 11 mil famílias em todo o Estado, 
segundo o governo, e terá o investimento 
de R$ 20,1 milhões. Ao todo, os beneficiá-
rios receberão R$ 1,8 mil, entre os meses 
de julho e dezembro de 2021. O benefício 
é cumulativo, ou seja, quem perdeu mais de 
um ente pode receber mais de um auxílio 
(somando os valores), desde que os óbitos 
tenham ocorrido dentro do núcleo familiar. 
O público-alvo da iniciativa são famílias ins-
critas no CadÚnico do governo federal, com 

renda mensal de até três salários-mínimos  
(R$ 3,3 mil) que tenham perdido pelo me-
nos um familiar vítima de Covid-19, como 
pai, mãe, avô, avó, filho ou filha.

Já são 135 mil mortes no Estado de São 
Paulo, o que deixa claro a quantidade imen-
sa de pessoas que têm a vida afetada e que 
passa por grande dificuldade neste momen-
to. Até porque não é a melhor hora de se 
posicionar no mercado de trabalho, muito 
menos de arriscar um investimento ou ne-
gócio empreendedor. A situação é muito sé-
ria e é papel do poder público buscar, des-
de já, minimizar as consequências que essa 
pandemia vai deixar em grande parcela do 
público brasileiro.

A consulta para o recebimento do bene-
fício pode ser feita pelo site Bolsa do Povo, 
do governo do Estado. A pessoa deve es-
tar com o Número de Identificação Social 
(NIS) em mãos para a conferência. O valor 
total para cada família não será a salvação, 
e o plano nem foi proposto com esse pro-
pósito. Mas que seja útil até que as pessoas 
consigam reorganizar suas vidas, a depender, 
também, das condições que o país oferecer 
nos próximos meses.

O atrito entre o governo 
federal e o Estado de São 
Paulo chega ao auge. O pon-
to mais sensível da disputa 
é no campo econômico. O 
Ministério da Fazenda se co-
loca na linha de frente para 
tentar asfixiar a economia do 
Estado, considerado o mais 
forte economicamente do 
país. O instrumento mais 
eficaz são as agências do 
Banco do Brasil espalhadas 
em todo território nacional 
e responsáveis pelo finan-
ciamento do agro business.

Sem crédito, os ruralistas 
paulistas vão quebrar, o Es-
tado vai cair no descrédito, 
as colheitas apodrecerão nos 
campos e os investidores in-
ternacionais vão parar ime-
diatamente o fornecimento 
de produtos manufaturados. 
A situação é grave, diz o go-

Governo federal contra São Paulo

ARTIGO
Heródoto Barbeiro

vernador, acusado de ser res-
ponsável pelos atritos com 
o governo federal, princi-
palmente com o presidente, 
carimbado pela imprensa lo-
cal como fascista e ditador.

O governo paulista recorre 
ao empresariado local e suas 
ligações internacionais para 
tentar afrouxar o que dizia 
ser um verdadeiro garrote 
espanhol na economia local. 
Todo o volume de crédito de 
operações que se processam 
através do Banco do Brasil 
é bloqueado e chega-se à 
conclusão que não há pa-
pel moeda na praça.

A saída para a asfixia eco-
nômica e financeira é im-
primir uma própria moeda. 
Isso não é novidade. Quan-
do da fundação da Repú-
blica, o ministro da Fazen-
da, Rui Barbosa, autorizou 

que os Estados tivessem a 
sua própria casa da moeda. 
Em menos de uma semana, 
as notas de papel moeda já 
circulam entre a população 
paulista.

O governador Pedro de 
Toledo e a liderança revo-
lucionária paulista insistem 
que só desistem do levante 
se Getúlio Vargas convocar 
imediatamente uma assem-
bleia nacional constituinte. 
Durante o período que du-
rou essa verdadeira guerra 
civil, o dinheiro paulista, 
impresso no bairro da Lapa, 
circulou e contribuiu para a 
resistência política e militar. 
Contudo, a imprensa divulga 
que as notas são falsificadas 
com facilidade. Fato ou fake 
news para apoiar o ditador?

 editor@moginews.com.br

Heródoto Barbeiro é âncora do jornal 
da Record News.
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Gorinchteyn diz que há 9 casos da variante Delta no Estado; destes, 7 na capital

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, disse ontem que foram identificados no Estado nove casos 

de transmissão comunitária da variante Delta do coronavírus, dos quais sete na capital e outras duas no Vale do Paraíba, nos 

municípios de Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Em entrevista coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o secretário 

informou que o governo está atento ao trabalho de monitorização e bloqueio do vírus. O diretor do Instituto Butantan, Dimas 

Covas, disse que a transmissão comunitária da variante preocupa não só o Estado de São Paulo, mas também o Brasil. (E.C.)

Bolsonaro diz que fará 
mudança ministerial

Em entrevista à Jovem Pan, o chefe do Executivo afirmou que os novos 
ministros foram escolhidos por critério técnico e não deu mais detalhes

ARTICULAÇÃO POLÍTICA

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) anunciou ontem 
que haverá uma “peque-
na” mudança ministerial na 
próxima segunda-feira. Em 
entrevista na manhã de ontem 
à Jovem Pan Itapetininga, o 
chefe do Executivo afirmou 
que os novos ministros foram 
escolhidos “com critério téc-
nico”, sem dar mais detalhes.

Como mostrou o Broadcast 
Político, sistema de notícias 
em tempo real do Grupo 
Estado. Bolsonaro tem sido 
pressionado pelo Centrão a 
mexer na articulação política 
do governo e a substituir 
os ministros da Casa Civil, 
Luiz Eduardo Ramos, e da 
Secretaria-Geral, Onyx Lo-
renzoni. Segundo apuração, 
um dos nomes cogitados para 
a cadeira de Ramos é o do 
senador Ciro Nogueira (PI), 
presidente do Progressistas. 
Aliados do governo avaliam 
que o presidente precisa 
contemplar o Senado, prin-
cipalmente agora quando 
está acuado pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito 

(CPI) da Covid.
“É para a gente continuar 

administrando o Brasil”, co-
mentou Bolsonaro sobre a 
nova mudança. O chefe do 
Executivo pontua que sabia 
que assumir a Presidência 

“não era fácil, mas realmente 
é muito difícil”. “Não reco-
mendo essa cadeira para 
os meus amigos”, declarou. 
Bolsonaro avaliou que seu 

estado de saúde está bom, 
após internação na semana 
passada por conta de uma 
obstrução intestinal - e disse 
que vem trabalhando na 
mudança que será anunciada 
na semana que vem.

Fundão eleitoral
O presidente disse que seria 

forçado a sancionar o fundão, 
caso o valor previsto para a 

medida na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) fosse 

“da ordem de R$ 3 bilhões”. 
“O que a lei manda fazer é 
corrigir o fundão pela inflação 
nos últimos dois anos. Então, 
se tivesse chegado na ordem 
de R$ 3 bilhões, eu seria 
obrigado a sancionar. Um 
deputado ou senador pode 
votar no que ele quiser”, disse 
em entrevista à rádio ontem.

Jair Bolsonaro tem sido pressionado a mexer na articulação política do governo

Mateus Bonomi/Agif - Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, defendeu em 
rede nacional de rádio e tele-
visão na noite de anteontem a 
volta às aulas presenciais em 
todo o país e culpou Estados 
e municípios pela adoção do 
ensino remoto, medida tomada 
para conter a disseminação 
do coronavírus.

“O Ministério da Educa-
ção não pode determinar o 
retorno presencial às aulas. 
Caso contrário, eu já teria 
determinado”, afirmou durante 
o pronunciamento. 

Segundo o ministro, “o 
Brasil não pode continuar com 
as escolas fechadas, gerando 
impactos negativos nesta e 
nas futuras gerações. Não 
devemos privar nossos filhos 
do aprendizado necessário 
para a formação acadêmica e 
profissional deles”. Entre os 
prejuízos, Ribeiro destacou 

Ministro defende volta 
às aulas presenciais

Educação

a perda de aprendizagem, 
progresso do conhecimento 
e qualificação para o trabalho, 
bem como do aumento do 
abandono escolar e implicações 
emocionais.

Ribeiro argumentou que 
outros países retornaram às 
aulas presenciais em 2020, 
quando sequer havia previsão 
de vacinação, como Portugal, 
Chile, França, Espanha, Áus-
tria e Rússia. Todos os países 
mencionados por Ribeiro, 
entretanto, apresentam índices 
de letalidade pela Covid-19 
inferiores aos do Brasil, segun-
do dados da Universidade de 
Oxford para julho deste ano. 
Do grupo, o Brasil é também 
o que apresenta o índice mais 
alto de casos em relação à 
população no período e o 
segundo pior em número 
relativo de pessoas comple-
tamente vacinadas. (E.C.)

Ribeiro disse que escolas não podem continuar fechadas

Reprodução

Jogos Olímpicos

Sem astros, e, por isso, 
menos favorita à conquista 
do ouro nos Jogos de Tóquio, 
a seleção brasileira masculina 
de futebol estreia hoje, às 
8h30 (horário de Brasília), 
diante da forte Alemanha. O 
técnico André Jardine espera 
uma partida equilibrada, com 
alternância no domínio.

Ele usou os poucos treinos 
com todo o elenco para tentar 
entrosar a sua remendada 
equipe, sem nomes como 
Neymar, Marquinhos, We-
verton, Rodrygo, Vinicius 
Junior e Pedro, vetados de 
representar o Brasil em Tóquio 
por seus clubes.

Brasil estreia hoje contra a Alemanha
Futebol masculino

e Claudinho; Richarlison, 
Antony e Matheus Cunha.

Brasil e Alemanha vão 
reeditar em Yokohama a final 
dos Jogos do Rio, quando a 
seleção conquistou o inédito 
ouro nos pênaltis. Foi em 
Yokohama, aliás, que a se-
leção brasileira, liderada por 
Rivaldo e Ronaldo, derrotou 
os alemães na Copa do Mundo 
de 2002, na última vez em 
que foi campeã mundial.

Atual campeão olímpico, o 
Brasil está no Grupo D, ainda 
com Costa do Marfim e Arábia 
Saudita. O torneio reúne 16 
times. Os dois melhores de 
cada chave avançam. (E.C.)

jogadores, segundo ele, com 
um “repertório muito bom”.

“Buscamos encontrar alterna-
tivas diferentes e as melhores 
estratégias durante o torneio. 
Para esse jogo, optamos por 
uma formação que vai nos 
dar bastante força na frente 
e um grande poder de mar-
cação”, resumiu o treinador, 
sem adiantar a equipe que 
mandará a campo.

Considerando a formação 
que participou dos últimos 
treinos, o Brasil deve enfren-
tar a Alemanha com: Santos, 
Daniel Alves, Diego Carlos, 
Nino e Guilherme Arana; 
Douglas Luiz, Bruno Guimarães 

“É uma equipe ainda em 
construção. Aproveitamos os 
poucos treinamentos com o 
grupo completo. A estratégia 
foi realmente tentar entrosar 
o máximo essa equipe que 
entendemos ser a ideal pro 
início dos Jogos. É muito 
comum as equipes que co-
meçam não terminarem a 
competição. Acredito que 
nosso time vai se modificar 
durante a competição”, ana-
lisou o treinador.

Apesar de não poder contar 
com Neymar e outros astros, 
Jardine está satisfeito com 
o nível técnico dos atletas 
que tem à disposição. São 

Depois da frustrante cam-
panha da seleção feminina de 
vôlei no Rio-2016, o técnico 
José Roberto Guimarães pre-
vê um caminho difícil para 
as brasileiras na busca por 
reaver nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio a medalha de ouro 
conquistada em Pequim-2008 
e Londres-2012. No Rio, 
o time nacional caiu nas 
quartas de final.

“Não há caminho fácil e 
temos que pensar jogo a jogo”, 
disse o experiente treinador, 
único brasileiro tricampeão 
olímpico da história. A es-
treia da seleção será no dia 

25 contra a Coreia do Sul.
Na sequência, o Brasil 

vai duelar com equipes que 
contam com treinadores 
brasileiros e jogadoras que 
passaram pela Superliga 
Feminina. “A República Do-
minicana é treinada pelo 
Marcos Kwiek, brasileiro, 
e que tem três atletas que 
jogaram a Superliga. Aí vem o 
Japão, donas da casa, carnes 
de pescoço. Depois a Sérvia, 
campeã mundial. Por último, 
o Quênia, teoricamente mais 
fácil, mas que é treinada 
pelo Luizomar (de Moura)”, 
disse. (E.C.)

Zé Roberto prevê caminho 
difícil na primeira fase

Vôlei feminino
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Prefeitura entrega 
agasalhos a jovens

Ação foi simbólica para levar roupas a 35 jovens que cumprem medidas 
socioeducativas em liberdade assistida; ação foi acompanhada pelo Creas

POÁ

A prefeita de Poá, Marcia 
Bin (PSDB), acompanhada 
pelo chefe de Gabinete e 
Secretário de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
Lucas Bertagnolli, visitou 
ontem o Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas), para realizar a 
entrega simbólica de agasalhos 
para jovens encaminhados 
pela unidade com medidas 
socioeducativas.

Ao todo, são 35 jovens 
atendidos pelo Creas em 
situação de Prestação de 
Serviços Comunitários ou em 
Liberdade Assistida que rece-
berão os agasalhos. “Estamos 
realizando a Campanha do 
Agasalho e essa distribuição 
já é uma extensão desta ação, 
assim como foi a entrega de 
cobertores que realizamos 
para os idosos atendidos 
pelos Cras (Centro de Refe-
rência a Assistência Social) e 
o Centro Dia do Idoso, logo 
no início da campanha”, 
afirmou o chefe de Gabinete 
e secretário da pasta, Lucas 

Bertagnolli.
“Na época em que eu fui 

secretária de Assistência e 
Desenvolvimento Social, já 
fazíamos a distribuição de 
agasalhos para os jovens com 
medidas socioeducativas, 
por isso fiz questão de vir 

pessoalmente realizar essa 
entrega simbólica. A admi-
nistração está à disposição de 
cada um de vocês, por meio 
da Secretaria de Assistência 
e demais pastas”, enfatizou 
a chefe do poder Executivo. 
Também esteve presente a 

assistente social e responsá-
vel pelo atendimento destes 
jovens no Creas.

A Prefeitura de Poá prorro-
gou a Campanha do Agasalho 

“Inverno Solidário –Um Ato 
Que Aquece”, para o próximo 
dia 6 de agosto.

Ação já ocorria quando Marcia Bin era secretária de Desenvolvimento Social

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

O Parque Nosso Recanto, 
em Ferraz de Vasconcelos, 
está passando por uma série 
de revitalizações e uma das 
novidades é a construção de 
espaços para acolhimento 
de animais no estilo de mini 
fazendinha. Atualmente, uma 
cocheira está sendo feita para 
abrigar um cavalo e um pônei 
que estão no local. As ações 
são da Secretaria de Verde, 
Meio Ambiente e Proteção 
Animal.

Vivem no parque saguis, um 
gavião, cabras, patos, galinhas 
e os cavalos. Com o vasto es-
paço, o objetivo de ter a mini 
fazendinha vai além de abrigar 
essas espécies. O secretário 
Claudio Squizato, explicou 
que o objetivo é promover a 
interação entre as crianças e os 

animais. “Temos projetos que 
são realizados aqui dentro e que 
envolvem crianças especiais 
e essa aproximação com os 
animais é muito importante 
para o desenvolvimento delas”.

Squizato esclarece ainda 
que todos os animais foram 
resgatados por maus tratos. 
O novo lar para o cavalo e o 
pônei está sendo preparado 
e ficará pronto em cerca de 
dois meses. É uma cocheira 
de 16 metros por 8 metros 
apropriada para recebê-los. O 
Nosso Recanto está parcialmente 
aberto para o público. Apenas 
a pista de caminhada está 
aberta, das 7 horas ao meio-

-dia, mas assim que os espaços 
públicos forem autorizados o 
parque estará apto a receber  
os moradores. 

Nosso Recanto abrigará 
uma mini fazendinha

Ferraz

Espaço está parcialmente aberto para visitação

Jonathan Andrade/Secom Ferraz



cidadesQuinta-feira, 22 de julho de 2021 5portalnews.com.brDIÁRIO DO ALTO TIETÊ

GCM apreende mais de 400 
porções de drogas na semana

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Suzano realizou 
nesta semana a apreensão 
de 422 porções de drogas. 
As ações aconteceram nos 
bairros Jardim Dora e Jardim 
Maitê, resultando na prisão 
de um homem em flagrante 
por tráfico de entorpecentes. 

Na terça-feira, uma equipe 
da GCM em uma viatura do 
Canil circulava pelo Jardim 
Dora, no distrito de Palmeiras, 
quando avistou um homem 
dentro de uma área de mata, 
em comportamento suspeito. 
O local era conhecido pelos 
agentes como um ponto re-
corrente de tráfico de drogas.

Ao notar a aproximação dos 
guardas, o indivíduo fugiu, 
adentrando na vegetação 
alta até que o grupamen-
to o perdeu de vista. Com 
o auxílio do cão farejador 
Hunter, os agentes realizaram 
varredura completa no local 
em busca de itens ilícitos, até 
que encontraram uma sacola 
plástica escondida dentro de 
um buraco no chão. Dentro 

Tráfico

dela, havia 140 microtubos 
de crack, 105 papelotes de 
cocaína e 51 de maconha.

Outra apreensão semelhante 
aconteceu no domingo, quando 
uma equipe da Ronda Ostensiva 
Motorizada (Romo) estava em 
ronda pelo Jardim Maitê às 
17h20. Em certo momento, 
notaram um indivíduo em 
comportamento suspeito na 
calçada. Quando a viatura se 
aproximou, ele abandonou 
uma sacola e tentou fugir, 

mas foi perseguido pelos 
guardas e detido.

Com o apoio de outra 
equipe, os agentes realizaram 
revista pessoal e retornaram 
com ele ao local onde a sacola 
havia sido deixada. Dentro do 
recipiente, foram encontradas 
77 porções de crack, 33 de 
maconha e 16 de cocaína. 
O dinheiro que estava com 
o suspeito, R$ 163,45, foi 
confirmado como sendo fruto 
da venda dos entorpecentes.

Apreensões ocorreram durante a terça e o domingo

Divulgação/Secop Suzano

Moradores de 32 anos serão 
vacinados hoje em Suzano

Ação dá continuidade hoje ao calendário programado no início da semana; até ontem foram 171 mil aplicações

CONTRA COVID

A campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Covid-19) 
segue em Suzano. Hoje, as 
pessoas com 32 anos ou mais 
poderão se imunizar nos três 
polos especiais, que atendem 
o centro, a região norte e o 
distrito de Palmeiras. A ação 
dá sequência ao trabalho 
de ontem, quando a cidade 
registrou a aplicação em 3,1 
mil suzanenses.

Para o penúltimo dia de 
vacinação desta semana, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde planejou imunizar 
os suzanenses com 32 anos 
ou mais, com ou sem co-
morbidades. Para tanto, o 
beneficiado deve apresentar 
documento original com 
foto, CPF e comprovante 
de endereço de Suzano no 
nome do vacinado.

O secretário Pedro Ishi, 
que segue acompanhando a 
vacinação na cidade, lembra 
que é preciso levar também 
uma filipeta oficial devi-
damente preenchida com 
letra legível, que pode ser 

encontrada no site oficial 
da prefeitura, no link bit.
ly/FichaCovidSuzano. Além 
disso, o pré-cadastro na 
plataforma Vacina Já (https://
www.vacinaja.sp.gov.br/) é 
indispensável.     

“Uma pessoa que leva a 
filipeta preenchida e que já 
tenha feito o pré-cadastro 
no site do ‘Vacina Já’ ganha 
pelo menos 20 minutos na 
fila, dependendo da quan-
tidade de pessoas no local. 
Pedimos que se atentem às 
documentações e nos ajudem 
a dar celeridade ao processo 
de vacinação”, destacou o 
secretário.

Assim como nos dias an-
teriores, a imunização desta 
quinta-feira acontece no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido e na Escola 
Municipal Odário Ferreira 
da Silva, ambos das 8 às 17 
horas. Já na Arena Suzano, os 
trabalhos seguem até as 19 
horas. O sistema drive-thru 
também estará disponível 

até as 17 horas no Parque 
Municipal Max Feffer, com 
entrada pela avenida Brasil.

Este será o terceiro dia 
consecutivo de vacinação. 
Na terça-feira, por exemplo, 
quando houve a imunização 

dos cidadãos de 34 anos, a 
prefeitura registrou a aplica-
ção de 3.402 doses, sendo 
3.195 da primeira e 207 da 
segunda. Por polo, foram 
registradas 1.411 na Arena, 
759 no drive-thru, 740 no 

CEU Gardênia e 492 na 
Escola Odário.

Já a prévia das 17 horas 
desta quarta-feira, divulgada 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde, somou 2.323 
pessoas contempladas no 

polo central, 473 na região 
norte e 362 no distrito de 
Palmeiras. Desta forma, a 
cidade contabilizou 3.158 
suzanenses vacinados, sendo 
2.855 de primeira dose e 
303 de segunda.

Até o momento, o mu-
nicípio realizou 171.599 
aplicações, sendo 130.835 
de primeira dose, 34.322 
de segunda e 6.442 de dose 
única. Com isso, a cidade já 
imunizou 62,30% da popu-
lação adulta – estimada em 
220.330 – com pelo menos 
a primeira dose.

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

Prefeitura informou que ontem foram registradas 3,1 mil aplicações da vacina

Wanderley Costa/Secop Suzano

Em alusão à campanha 
“Julho Amarelo”, voltada às 
ações de prevenção e controle 
das hepatites virais, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Suzano 
reforça a importância do tema 
na rede básica, que garante 
a testagem rápida e gratuita 
nas unidades de saúde, bem 
como o acompanhamento e 
tratamento dos casos.

O teste rápido para a hepatite 
viral tipo C ocorre por livre 
demanda na rede básica de 
Saúde e não requer qualquer 
encaminhamento prévio. O 
atendimento leva cerca de 30 
minutos, incluindo acolhimento, 
testagem e orientações perti-
nentes. A principal forma de 
transmissão da doença é por 
contato sanguíneo, incluindo 
relações sexuais desprotegidas, 
sendo a maior epidemia da 
humanidade hoje, cinco vezes 
superior à AIDS/HIV, conforme 
dados do Ministério da Saúde.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, o diagnóstico precoce 
aumenta as chances de êxito 
no tratamento da doença que, 

Suzano reforça ações 
contra a hepatite

Julho Amarelo

muitas vezes, não apresenta 
sintomas, mas pode evoluir 
para quadros agudos, causando 
cirrose ou câncer de fígado.

“Hoje, a hepatite C é a prin-
cipal causa de transplantes de 
fígado, então precisamos nos 
atentar à prevenção e ao diag-
nóstico, por meio da testagem 
rápida. Essa é uma doença 
silenciosa e mais comum do 
que imaginamos. A boa notícia 
é que tem tratamento, com os 
chamados antivirais de ação 
direta, oferecido gratuitamente 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS)”, explicou.

Já a hepatite B, que também 
é causada por vírus e pode 
ser transmitida por contato 
sanguíneo e via sexual, pos-
sui vacina disponível. Só no 
primeiro semestre de 2021, 
de janeiro a junho, Suzano 
aplicou 5.316 doses do imuni-
zante. Para receber a aplicação, 
basta também comparecer à 
unidade de Saúde mais pró-
xima e apresentar o Cartão 
SUS, documento com foto 
e, se possível, a caderneta de 
vacinação.

A Campanha do Agasalho 
de Suzano recebeu nesta terça-

-feira a doação de mais 50 
cobertores novos repassados 
pela Concessionária SPMar. 
As peças foram produzidas 
a partir da reciclagem de 
uniformes usados pela equipe 
de operação dos trechos Sul 
e Leste do Rodoanel Mário 
Covas (SP-21), os quais a 
concessionária é responsável.

A entrega foi recebida pela 
presidente do Fundo Social 
de Suzano, a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi, e contou 
com a presença do analista 
de comunicação da SPMar, 
Fábio Loiola. “As peças passam 
por higienização e posterior 
trituração. Os pedaços de 
tecidos são reutilizados na 
confecção de cobertores, que 
neste ano já foram doados 
aos municípios de Embu 
das Artes, Itaquaquecetuba, 
Itapecerica da Serra, Ribeirão 
Pires, São Bernardo e Santo 
André, além de Suzano”, 
explicou Loiola.

Cidade recebe 
doação de 50 
cobertores 
novos da SPMar

Campanha
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SBT, 21H00

Chiquititas
Duda pede para a mãe se desculpar com Pata. Mariana diz que o namoro 

dele com Pata não dará certo. Pata guarda todas as roupas que ganhou 

e fi ca decidida a devolver tudo. Mosca mostra as gorjetas que ganhou no 

novo trabalho para Pata. 

GLOBO, 17H55

Malhação
René beija Dandara. Vicki vê Pedro e Tomtom escondidos e fi ca furiosa. João 

conta para Vicki que Pedro recebeu dinheiro para fi car com Karina. Dandara e 

René consolam o fi lho. Tomtom aconselha Pedro a contar a verdade para Karina. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana pede para Rodrigo ir embora de sua casa. Ana observa Lucio em um 

cafe com Celina. Sofi a fl agra Olivia devolvendo o seu anel, e Marcos e Dora 

acabam entrando em uma grande discussao. Eva fi ca impactada ao ver o 

vestido de noiva da fi lha jogado no chao. 

GLOBO, 19H15

Pega pega
Antonia analisa as cameras do hotel e nota um risco na haste dos óculos 

do ladrão. Antonia revela a Luiza que Pedrinho pensava em deixar o pais 

levando o dinheiro. Eric pede que Bebeth se arrume para voltar para casa e, 

ao sair, pega os óculos que a fi lha achou no chão da festa.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta não aceita que João Lucas se case com Du. Danielle conta para 
Érika que Du caiu da escada e Téo divulga a informação em seu blog. José 
Alfredo fala para Maria Marta que corre risco de morte. Espinoza guarda no 
cofre um vidro com um líquido especial. 

RECORD, 21H

Gênesis
Raquel pressiona Jacó a seguirem para Canaã. Jasper se desespera com o 

sequestro de Bila. Maalate tem um novo impasse com Esaú. Raquel fi ca na 

saia justa diante de Yarin e Jasper. Lúcifer defende Jacó. Ismael fi ca furioso 

ao descobrir o destino de Jacó.
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Quando achar que 
já não é capaz de 
suportar e seguir 
em frente, faça uma 
pausa. Pare, respire 
fundo, e descanse 
antes de prosseguir. 
Cabeça cheia, 
coração confuso e pés 
cansados não vão lhe 
levar a lugar algum.

Não basta ter 
força, é preciso saber 
exatamente aonde 
se quer chegar, e ter 
a convicção de que o 
futuro realmente vale 

MOMENTO
especial

Ter força, saber cair e prosseguir

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: RONALDINHO FUKUGAVA

Parabéns! Que seu dia seja recheado de boas surpresas e 

que Deus ilumine seus caminhos. Feliz aniversário! 

A vida é como andar de bicicleta. Para 
ter equilíbrio você tem que se manter 
em movimento.”

 cultura@jornaldat.com.br

a pena. Muitas vezes, 
é preciso ter mais 
forças para desistir do 
que para continuar, 
pois mudar de 
caminho exige muita 
coragem!
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Prefeitura prepara licitação 
para criar o Cartão Mogiano

Objetivo do programa é dar apoio à população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou nesta se-
mana que está elaborando o 
pregão público para o início 
das operações do Cartão 
Mogiano, programa de as-
sistência social para famílias 
cadastradas no município.

Segundo a administração 
municipal, o objetivo do 
programa é complementar 
medidas de apoio à população 
em situação de vulnerabi-
lidade social e insegurança 
alimentar, bem como hu-
manizar o sistema dando 
a autonomia às famílias de 
escolherem o que querem 
ou necessitam adquirir.

A previsão é de que o 
processo licitatório venha 
a ser realizado a partir do 
próximo semestre, para sua 
implantação junto às famílias 
cadastradas no município.

O novo cartão funcionará 
em conjunto com o programa 

Mogi Contra Fome, que 
realiza a doação de cestas 
básicas para famílias em 
situação de insegurança 
alimentar no município. 

“Serão atendidas famílias 
em acompanhamento pelos 
serviços que ofertam proteção 
social, a partir do sistema 
da Secretaria Municipal de 

Assistência Social”, informou 
a municipalidade.

Desde o início de suas 
operações, o Mogi Contra 
Fome já distribuiu 31 mil 

cestas básicas e recebeu 
mais de 775 toneladas de 
alimentos não-perecíveis 
para as famílias integradas 
à iniciativa.

O programa também conta 
com um canal para doações 
(o e-mail querodoar@pmmc.
com.br) e o Chamamento 
Público 05/2021 para cap-
tação de doações de grande 
monta.

Auxílio Emergencial
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes também foi questio-
nada sobre o andamento 

dos estudos para a com-
plementação da renda dos 
munícipes em situação de 
vulnerabilidade, nos mol-
des do Auxílio Emergencial 
Mogiano implantado no 
primeiro semestre deste ano.

O programa, elaborado 
paralelamente ao Auxílio 
Empresarial pelo Poder 
Executivo, teve como meta 
socorrer as famílias afetadas 
pela crise econômica causa-
da pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

No final do semestre, 
membros da Câmara de 
Vereadores indicaram à Pre-
feitura a prorrogação do 
programa, que concedeu 
três parcelas de R$ 100 
mensais para quase 32 mil 
famílias referenciadas pela 
Assistência Social.

A administração munici-
pal informou em nota que 
continua estudando novas 
formas de complementar a 
renda da população.

André Diniz 

Famílias cadastradas no município receberão auxílio para completar alimentação

Governo do Estado de São Paulo

Período para inscrições 
em creches termina hoje

O prazo para inscrever as 
crianças com idade de zero a 
cinco anos na Educação Infantil 
de período integral em Mogi 
das Cruzes, que possui 113 
creches, se encerra hoje. Pais 
e responsáveis ainda podem 
preencher o formulário de 
inscrição de forma online 
no Portal da SME e também 
pelo aplicativo Educa + Mogi, 
disponível no site http://www.
se-pmmc.com.br/educamais-
mogi/app/ ou nas lojas de 
aplicativos.

O link para inscrição é htt-
ps://portal.sme-mogidascruzes.
sp.gov.br/pages/cmu-vagas-

-remanescentes. Em caso 
de dificuldades de acesso à 
internet, a inscrição pode ser 
feita mediante agendamento 
nas creches. As inscrições fazem 
parte do Cadastro Municipal 
Unificado (CMU), exclusivo 
para concorrer às vagas de 
Educação Infantil.

“Aqueles que já se inscreve-
ram em edições anteriores não 
precisam refazer o processo. 
Se for necessário atualizar os 

Último dia

dados do aluno, o contato 
pode ser feito com a Secre-
taria de Educação”, apontou 
a Prefeitura de Mogi.

Para fazer a inscrição online, 
o responsável ainda pode 
realizá-la e deve preencher 
o formulário online, além 
de inserir os documentos 
obrigatórios em formato de 
arquivo de imagem (Certidão 

de Nascimento, Caderneta de 
Vacinação, comprovante de 
residência e documento com 
foto dos pais ou responsáveis). 
O responsável pela inscrição 
também deve encaminhar uma 
selfie segurando documento 
com foto. Em caso de acesso 
ao formulário por meio de 
celular ou outro dispositivo 
móvel.

Thamires Marcelino

Cadastro é destinado a crianças de zero a cinco anos

Mogi News/Arquivo

Benefício deve 
funcionar como 
complemento do 
programa Mogi 
Contra Fome

Fundo Social recebe doação 
de 500 pares de meia

O Fundo Social de Mogi 
das Cruzes recebeu nesta 
semana a doação de 500 
pares de meias, que foram 
arrecadados pela campanha 
Meia Solidária, uma inicia-
tiva da banda mogiana Raiz 
Brasil e do vereador Milton 
Lins da Silva (Bi Gêmeos). A 
ação tem por objetivo atender 
pessoas vulneráveis e também 
a população em situação de 
rua neste período de baixas 
temperaturas.

Além dos 500 pares entre-
gues ao Fundo Social, eles 
arrecadaram outros 119 pares, 
que serão entregues a pessoas 
em situação de rua ao longo 
dos próximos dias.

 “Aqueça o pé e um coração 
com a sua doação” foi o slogan 
utilizado pela campanha, que 
teve início no dia 30 de junho 
e se encerrou no último dia 
10. A entrega oficial para a 
presidente do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha, ocorreu 
na sede do órgão, no prédio 
da Prefeitura e contou com 
a presença do vereador Bi 
Gêmeos,  do baterista Clayton 

Campanha

Melo e do produtor Érico 
Veríssimo, os dois últimos 
representando a banda.

O Fundo Social recebeu ainda 
as arrecadações provenientes 
de eventos realizados no último 
final de semana, em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo. Ao todo, 
foram 158 quilos de alimen-
tos e também 196 pacotes 
de absorventes, arrecadados 
durante o Cine Autorama, no 
domingo passado e também 
durante a apresentação da 

Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes, no último sábado.

Em ambos os eventos, foram 
pedidas doações em troca dos 
ingressos. 

Todos os itens serão doados 
a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, a partir das 
instituições sociais cadastradas 
junto ao Fundo Social de Mogi 
das Cruzes.

Mais informações sobre 
as campanhas podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-5143.

Outra ação arrecadou alimentos e pacotes de absorventes

Divulgação/PMMC
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Ocupação de leitos Covid em Arujá

Segundo dados do boletim Covid de ontem, a taxa de ocupação da UTI Covid é de 40% 

e de leitos ventilatórios 40% em Arujá. Desde o último boletim, foram registrados oito 

novos casos. Segundo a Secretaria de Saúde, 41.912 pessoas já receberam a primeira 

dose da vacina e 11.171 receberam a segunda dose, de acordo com as fases instituídas 

pelo Estado de São Paulo, somando 53.083 no total aplicadas.

Clique Vacina é ampliada e 
capacidade aumenta 320%

Lançado em abril deste ano 
para proporcionar o agenda-
mento online da vacinação 
contra a Covid-19 em Mogi 
das Cruzes, o Clique Vacina 
passou por um importante 
processo de ampliação, que 
está em funcionamento desde 
sexta-feira passada. A plata-
forma recebeu melhorias nos 
servidores, com ampliação 
da memória e de conexões, 
que garantiram um aumento 
de 320% em sua capacidade 
operacional.

Na prática, o sistema pas-
sou a ter maior capacidade 
de processamento, o que 
permitirá que mais pessoas 
façam o agendamento da 
vacinação ao mesmo tempo. 
No primeiro dia útil de fun-
cionamento, por exemplo, 
o sistema assegurou 1,5 mil 
agendamentos em 7 minutos, 
sem travamentos, resultado 
considerado satisfatório para 
os técnicos da Prefeitura. Foi 
incluído também um conta-
dor que informa o número 

Plataforma

de vacinas disponíveis em 
cada grupo.

O agendamento continua 
a ser feito do mesmo modo. 
No portal da Prefeitura (mo-
gidascruzes.sp.gov.br) há um 
banner do Clique Vacina. Ao 
clicar ali, o usuário é levado a 
uma página onde ele escolhe 
seu grupo de vacinação. É 
necessário preencher os dados 
pessoais, como o CPF, nome 
e endereço, além do e-mail e 
o número de celular.

A pessoa em seguida escolhe 
o local onde quer ser vacinada, 
seja uma unidade de saúde ou 
um ponto de drive-thru, e o 
horário. Um comprovante é 
enviado por e-mail e também 
pode ser recebido pelo What-
sApp. Quem tiver dificuldades 
pode solicitar o agendamento 
por meio telefone 160. No 
dia agendado, é importante 
que a pessoa chegue no local 
da vacinação com 10 ou 15 
minutos de antecedência

Sistema assegurou 1,5 mil agendamentos sem travar

Reprodução

Saúde abre agendamento 
para 30 anos ou mais 

A Secretaria Municipal 
de Saúde abre hoje novos 
agendamentos para a vaci-
nação contra a Covid-19. 
A partir das 9 horas, os 
cidadãos poderão agendar 
a 2ª dose para vacinados 
até o dia 3 de julho com 
o imunizante CoronaVac/
Butantan. Serão 400 doses, 
com data de vacinação para 
o próximo sábado. Já às 16 
horas, ocorrerá a abertura 
do agendamento da 1ª dose 
para pessoas com 30 anos 
ou mais, também para imu-
nização no sábado. Serão 
1,3 mil doses do imunizante 
CoronaVac/Butantan e 2.840 
da vacina Pfizer.

O agendamento online deve 
ser feito no www.cliquevacina.
com.br. Por meio do 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 

Covid-19

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

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 273.751 
doses da vacina contra a 
Covid-19, das quais 204.942 
primeiras doses, 58.894 
segundas doses e 9.915 
doses únicas. Ontem, os 
leitos ocupados estavam 
em 31,2,8% (enfermaria) 
e em 40,9% Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). 

Os mogianos que agen-
darem a vacinação contra 
a Covid-19 nesta semana 
têm à disposição horários 
disponiveis até as 22 horas.

Mogi das Cruzes segue o 
cronograma de imunização 
contra o coronavírus por 
faixas etárias divulgado 
pelo governo do Estado, 
com vagas disponibilizadas 
de acordo com os quanti-
tativos de doses enviadas 
ao município.

Cidadãos também poderão agendar a segunda dose

Divulgação/PMMC

Região chega a 5.013 mortos
Covid-19 matou mais de 10 pessoas por dia desde o início da pandemia; G5 responde por 84% das vítimas fatais

POR CORONAVÍRUS

O Alto Tietê chegou 
ontem a triste marca de 
5.013 mortes causadas por 
coronavírus (Covid-19). O 
primeiro óbito ocorreu em 
24 de março do ano passado, 
em Suzano, e desde, então, 
a região teve poucos dias em 
que não registrou nenhuma 
vítima fatal da doença. Em 
média foram, 10,6 mortes 
por coronavírus diariamente. 
A barreira das 5 mil mortes, 
e outros dados da pandemia 
no bloco regional, foram 
divulgados ontem pelo 
Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat).

Somente em Mogi das 
Cruzes, a cidade mais popu-
losa entre as dez, a Covid-19 
vitimou 1.568 moradores 
até a noite passada, o que 
corresponde a 31,2% de 
todos os falecimentos na 

região. Em contrapartida, 
31.476 se contaminaram 
com o vírus e se recupe-
raram da doença com os 
devidos cuidados clínicos. 
Para algumas pessoas, a 
internação, e até mesmo a 
intubação é necessária. No 
total, o Condemat apontou 
que um total de 34.655 
pessoas já contraíram o 
vírus ao longo desta pan-
demia. É possível que exis-
tam casos subnotificados 
que não entraram neste 
levantamento, como das 
pessoas que se infectaram 
com a Covid-19, mas não 
realizaram as testagens ou 
não apresentaram sintomas

Somente nas cinco ci-
dades mais populosas da 
região, ou seja, em Mogi, 
Itaquaquecetuba, Suzano, 
Ferraz de Vasconcelos e 
Poá, as 4.214 pessoas que 
não resistiram às compli-
cações da Covid-19. Esse 

volume correspondem a 
84% do total das mortes. 
Isto é, a maior parte dos 
óbitos ocorreram no G5 
do Alto Tietê.

Por cidades
De forma mais detalha-

da, as cidades onde mais 
ocorreram falecimentos 
pela Covid-19 deste grupo 
mais populoso, após Mogi 
está Itaquá, com 940 óbitos, 
ultrapassando a quantidade 
em Suzano (878), Ferraz 
(464) e Poá (364).

Além dos 5.013 morado-
res da região que foram a 
óbito pela doença em todo 
o Alto Tietê desde o dia 24 
de março do ano passado, 
118.260 receberam diagnós-
ticos positivos para o vírus 
e 98.935 se recuperaram. 
Outras 247.723 pessoas 
realizaram os testes para 
a Covid-19 e os resultados 
foram negativos.

Thamires Marcelino

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê
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