
SÁBADO, 24 DE JULHO DE 2021 EDIÇÃO 4615  |  ANO 11  |  R$ 1,25

Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes

RESPEIT
E A

QUARENTENA

Homicídios caem 1,96% no G5
Secretaria de Segurança Pública informou que, no primeiro semestre deste ano, foram 50 crimes, ante os 51 de 2020

POÁ

  Vila Lúcia e Jardim Itamarati recebem obras de drenagem para 
evitar a formação de alagamentos. Cidades, página 5

Os crimes de homicídio nas 
cinco cidades mais populosas 
do Alto Tietê, o G5, apresentou 
ligeira queda de 1,96% na com-
paração com o primeiro semestre 
deste ano com o mesmo período 
do ano passado. Os dados foram 
liberados ontem pela Secretaria 
de Estado da Segurança Públi-
ca (SSP) e revelam que, durante 
os seis primeiros meses de 2020, 
foram 51 assassinatos cometidos 
em Ferraz de Vasconcelos, Itaqua-
quecetuba, Mogi das Cruzes, Poá 
e Suzano, sendo que no mesmo 
período deste ano, esse número foi 
de 50 crimes. Em relação aos rou-
bos gerais, o G5 do bloco regional 
apresentou números estáveis, com 
uma pequena queda de 0,07%.  
Cidades, página 3

Suzano e Sabesp

Reunião debate 
ampliação do 
abastecimento
Cidades, página 4

MAIS VACINA

Guararema 
e Itaquá têm 
campanha 
hoje. p5
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Educação

Ferraz programa retorno das 
aulas presenciais para segunda

Prefeitura pretende desenvolver aulas hibridas,que 
podem ser remotas ou presenciais. Cidades, página 4
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A campanha promoveu quatro 
dias de atendimento, entre terça 
e sexta-feira para os públicos de 
34 a 30 anos, deixando um saldo 
de 18.185 doses aplicadas, sendo 
15.284 na primeira etapa e 2.901 
na segunda fase. Cidades, página 4

Suzano

MAIS DE 18 
MIL SÃO  
VACINADOS 
DURANTE A 
SEMANA

Para hoje, a Prefeitura está programando a vacinação para os moradores maiores de 28 anos

MAURÍCIO SORDILLI/SECOP SUZANO
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 �Repasse para Poá

A prefeita poaense Marcia Bin (PSDB) 
recebeu a visita do deputado federal, 
Orlando Silva (PCdoB), na tarde desta 
quinta-feira. Durante a reunião, o par-
lamentar divulgou que garantiu para o 
município poaense o repasse no valor 
de R$ 1 milhão para obras de infraes-
trutura. O recurso é proveniente da Se-
cretaria Nacional de Desenvolvimento 
Regional.

 �Acolhimento de servidores

A Secretaria de Administração de Su-
zano, por meio do Núcleo de Acompa-
nhamento aos Servidores (NAS), iniciou 
na quinta-feira passada um novo pro-
jeto voltado para acolher os servidores 
que atuam nos cemitérios municipais. 
A iniciativa, realizada no Viveiro Muni-
cipal Tome Uemura, deve contemplar 
45 pessoas e tem como objetivo pres-
tar auxílio aos agentes do setor, um 
dos mais impactados psicologicamen-
te pela pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19).

 �Atrações e melhorias

O Largo da Vila São Carlos, que já vi-

rou palco diário para a prática de exer-
cícios e lazer de muitos moradores de 
Itaquaquecetuba, não para de rece-
ber melhorias e atrações. O espaço já 
conta com dois playgrounds, ilumina-
ção de LED, pistas de caminhada e ci-
clismo, bancos e um medidor de velo-
cidade de pedestres. Nesta semana foi 
entregue um novo playground para as 
crianças, chamado de “Fazendinha” e 
bancos, construído com paletes, reta-
lhos de madeira e sobras de caixas de 
embalagem de madeira, doados por 
empresários da cidade.

 �Pássaros silvestres

A Força Azul de Itaquaquecetuba e Guarda 
Ambiental, ambas da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM), realizaram a soltura de 
oito pássaros silvestres, anteontem, no 
bairro do Aracaré, após denúncias anô-
nimas. As aves que estavam em gaio-
las seriam comercializadas no mercado 
que alimenta o contrabando de animais 
silvestres. Cada uma seria vendida ao 
valor de, aproximadamente, R$ 5 mil 
a R$ 10 mil. As espécies foram iden-
tificadas como duas Coleirinhas, dois 
Corrupiões, dois Galos de Campina e 
dois Trinca-ferros. Todos foram leva-
dos para o Parque Ecológico do Tietê
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Abismo social

O
s programas de auxílio financeiro 
desenvolvidos no país são, talvez, 
a maior evidência de que o Brasil 
acentuou a distância entre as pes-

soas de baixa renda (ou nenhuma) e aquelas 
mais abastadas. Nunca na história do povo 
brasileiro a situação crítica da classe em po-
breza absoluta foi tão escancarada como agora, 
com os reflexos mais nefastos da crise financei-
ra provocada pela pandemia do coronavírus. 
Muita gente precisou da ajuda econômica do 
governo, seja federal, estadual ou municipal, 
para sobreviver. Para essas pessoas, a opor-
tunidade de trabalho e renda se afastou por 
completo, e o dinheiro, que praticamente já 
não existia, simplesmente desapareceu.

Apenas para se ter um cálculo simples, o 
Auxílio Emergencial Mogiano, que pagou 
três parcelas de R$ 100 para 32 mil famílias, 
de acordo com dados da Prefeitura de Mogi, 
atendeu cerca de 128 mil pessoas, conside-
rando a estrutura média de quatro membros 
por família no Brasil. Isso representa quase 
um terço da população da cidade. Há ainda 
um contingente humano que sequer possui 
mecanismos para reivindicar os benefícios 

do governo. São aqueles que vivem abaixo 
da linha da pobreza, sem moradia e, muitas 
vezes, até sem documentos.

As classes mais ricas conseguiram sobre-
viver na pandemia com aplicações em ou-
tras fontes de renda, como ações e imóveis, 
chegando inclusive a aumentar suas fortu-
nas. Não há crítica nisso, afinal, desde que 
legalmente, todos têm direito a enriquecer. 
Mas o que preocupa é o abismo social criado 
durante a crise sanitária da Covid-19 e que 
deve durar ainda um longo tempo.

É preciso criar outras alternativas, princi-
palmente na geração de empregos que possam 
atender as famílias em situação vulnerável. 
Sem um trabalho, as pessoas deste grupo 
precisarão dos programas de auxílio oficiais 
para se manterem minimamente dentro de 
condições humanas. Não há, porém, meios 
concretos do governo prolongar os benefí-
cios e também não há perspectiva de que a 
economia se recupere em curto espaço de 
tempo. Devemos chegar até o final do ano 
na cobertura completa da população adulta 
vacinada. Daí para a frente, será necessário 
reduzir a distância entre as classes sociais.

É ótimo ter muito dinheiro 
desde que faça muitas carida-
des e saiba que nada nos per-
tence, nem o dinheiro. Caso 
você tenha muitos milhões, 
não seja ganancioso e utiliza 
a sua fortuna com maestria. 
Passe os olhos pela humani-
dade e analise quantos proble-
mas existem e quem poderá 
ajudar. Há pensamentos so-
bre o dinheiro que analisados 
sobre as condições atuais pa-
recem verdadeiros. “Dinheiro 
na mão é vendaval”; “dinheiro 
que vem fácil vai fácil”; “di-
nheiro originário de crime 
traz desgraça e quando se 
ganha ilegalmente só traz in-
felicidade”; “por trás de toda 
grande fortuna há um crime”. 
Exageros ou não, sempre há 
verdade nestas frases.

Destaque-se que no Brasil 
e no mundo existem grandes 

A maldição do dinheiro

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

empresários que ganham cada 
vez mais e geram milhares e 
milhares de empregos e este 
é o lado positivo. O dinheiro 
é sujo ou amaldiçoado? Não 
há dinheiro maldito, mas as 
condições de como se obteve 
grandes fortunas podem ser 

“sujas”. Há pessoas que não se 
contentam com o que já pos-
suem e querem mais e mais.

Certos empresários e polí-
ticos, por exemplo, que pas-
saram uma vida inteira acu-
mulando fortunas, através 
de atos ilegais, imorais e de 
forma corrupta, em um úni-
co deslize, acabam perdendo 
tudo e ainda responderão a 
processos, pois deixaram ras-
tros. É o caso de boa parte de 
prefeitos, vereadores, governa-
dores, deputados e senadores 
que foram acusados de atos 
imorais e corruptos e acaba-

ram processados e presos. Aí 
vem a desgraça, pois perderam 
todos os seus bens além dos 
cargos que ocupavam. Alguns 
tiveram enfartes e acabaram 
falecendo deixando as suas 
famílias desmoralizadas.

Então, vem a pergunta: vale 
a pena deixar a ganância to-
mar conta e querer acumular 
mais e mais? É sempre bom 
lembrar que numa fração de 
segundo, poderemos morrer 
e tudo ficará por aí para os 
herdeiros ou para o Estado. 
Não se deve esquecer: “tudo 
que existe é para o nosso uso, 
porém, nada nos pertence e 
não somos donos de nada”. 
Lembre-se: “Enquanto Atenas 
chora, Esparta ri”. Quando 
alguém acumula fortunas é 
porque o criador o preparou 
para bem administrar gran-
des negócios.

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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Manutenção da EDP afeta
funcionamento de semáforos

A EDP realizará serviços 
de melhoria na rede de dis-
tribuição de Mogi das Cruzes 
e, para isso, será necessário 
interromper temporariamente 
o fornecimento de energia 
elétrica em pontos da cidade 
hoje, amanhã e na próxi-
ma terça-feira, onde estão 
instalados equipamentos 
municipais.

Os motoristas que trafe-
garem por Mogi das Cruzes 
neste final de semana devem 
ficar atentos, uma vez que 
com os serviços da EDP 
alguns semáforos deixarão 
de funcionar. Agentes mu-
nicipais de trânsito farão o 
monitoramento dos locais 
afetados e atuarão para orientar 
os motoristas sempre que 
necessário.

Hoje, no período da manhã, 
o trabalho afetará o semáforo 
existente no encontro da 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho com a rua José Osório 
do Valle, em Cezar de Souza.

Já amanhã, haverá inter-
rupção de funcionamento 

Neste final de semana

em semáforos na avenida 
Fernando Costa (Vila Victoria), 
avenida João XXIII (Jardim 
São Pedro), avenida Japão 
(Conjunto Santo Ângelo e 
Alto do Ipiranga), rua Ipi-
ranga (Alto do Ipiranga) e 
avenida Capitão Joaquim de 
Mello Freire (Vila Victoria).

A orientação da Secretaria 
Municipal de Transportes é 
para que os motoristas redo-
brem a atenção ao passar por 
estes trechos nos dias em que 

os serviços serão realizados, 
observando uma cautela ainda 
maior nos períodos em que 
os equipamentos estiverem 
sem operação.

A programação da empresa 
EDP de manutenções terá 
continuidade na próxima 
terça-feira. Das 9 horas às 
11h30, a manutenção da 
EDP ocorrerá na estrada do 
Lambari, afetando a unidade 
do Programa de Saúde da 
Família (PSF) Taboão/Lambari.

Motorista deve redobrar atenção durante manutenção

Divulgação/PMMC

Agendamentos para 2ª 
dose serão abertos hoje

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
abrirá dois agendamentos 
hoje, às 9 horas: 2ª dose da 
vacina AstraZeneca/Fiocruz 
para vacinados até o dia 7 
de maio, com 6.730 doses 
disponíveis, e também a 2ª 
dose do imunizante CoronaVac/
Butantan para vacinados até 
o dia 6 de julho, com 1 mil 
doses. As vagas de 2ª dose são 
exclusivas para este tipo de 
imunização: as pessoas que 
estão marcando a 1ª dose 
não devem usar essas abas 
de agendamento.

O agendamento online deve 
ser feito no Clique Vacina. 
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 comple-
mentação do imunizante, o 
cidadão deve apresentar, no 
local agendado, documento 
pessoal com foto, comprovante 
de endereço e comprovante 
da primeira dose.

Mogi das Cruzes segue o 

AstraZeneca e Coronavac

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

Mogi já aplicou 283.667 doses 
da vacina contra a Covid-19, 
das quais 212.308 primeiras 
doses, 61.434 segundas doses 
e 9.925 doses únicas. Ontem 
os leitos ocupados estavam 
em 27,1% (enfermaria) e em 
40,2% Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou ontem 17 novos 
óbitos, totalizando 5.043 
vítimas fatais da pandemia. 
Já o número de casos chegou 
a 118.821, sendo que destes, 
99.372 já se recuperaram da 
doença.

As 17 vítimas fatais eram 
residentes nos municípios de 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Mogi das Cruzes, Poá e Suzano.

No total serão 7.730 doses das vacinas contra a Covid

Emanuel Aquilera

Assassinatos no G5 regional 
têm queda de 1,96% no ano

Cinco cidades mais populosas registraram 51 homicídios nos 6 primeiros meses de 2020 e 50 durante este ano

INDICADORES CRIMINAIS

Os crimes de homicídio 
nas cinco cidades mais po-
pulosas do Alto Tietê, o G5, 
apresentou ligeira queda de 
1,96% na comparação com 
o primeiro semestre deste 
ano com o mesmo período 
do ano passado. Os dados 
foram liberados ontem pela 
Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública (SSP) e revelam 
que, durante os seis primei-
ros meses de 2020, foram 
51 assassinatos cometidos 
em Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano, sen-
do que no mesmo período 
deste ano, esse número foi 
de 50 crimes. 

O destaque positivo vai para 
Mogi, que reduziu em 26,6% 
a quantidade de homicídios 
dolosos na comparação com 
os dois períodos, passando 
de 15 casos em 2020 para 
11 neste ano, por sua vez, 
Suzano apresentou um au-
mento de 44,4% entre os 

Por outro lado, os casos de roubo gerais se mantiveram estáveis durante o período

períodos, saindo de nove 
casos no primeiro semestre 
do ano passado para 13 
neste último. 

Em relação aos roubos 
gerais, modalidade criminal 
que envolve todos os deli-
tos cometido por meio de 

violência, com exceção dos 
roubos de veículos, o G5 do 
bloco regional apresentou 
números estáveis, com uma 
pequena queda de 0,07%. 
Isso significa que 4.080 
assaltos foram registrados 
no primeiro semestre do 

ano passado, ao passo que 
4.083 foram oficializados nas 
delegacias das cinco cidades. 

Diferente do que ocorreu 
com os casos de assassinato, 
Mogi apresentou alta nesta 
modalidade criminal, pas-
sando de 518 casos nos seis 

primeiros meses de 2020 para 
572 no primeiro semestre 
deste ano, no entanto, Itaquá, 
que possui o maio volume 
registrado desse indicador, 
foi a cidade que mais reduziu 
os roubos percentualmente, 
registrando 1.475 casos em 
2020 para 1.417 neste ano, 
uma queda de 3,93%. Suzano 

se aproximou do percentual 
regional, fechando o primei-
ro semestre desde ano na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado com 
um alta de 1,19%, passando 
dos 839 assaltos entre janeiro 
e junho do ano passado para 
849 nos primeiros seis meses 
deste ano. 

Fábio Miranda

Divulgação

Saiba mais

Homicídios

Cidade  Junho 2020      Junho 2021            %

Ferraz              7                    8                      14,2

Itaquá               19                  17                           -10,5

Mogi         15          11                    -26,6 

Poá      1            1            0

Suzano     9             13     44,4

Total      51            50                    -1,96

Roubos Gerais

Cidade  Junho 2020 Junho 2021  %

Ferraz      762             753       1,18

Itaquá       1.475      1.417        -3,93

Mogi        518           572         10,4

Poá           486            492         1,23

Suzano        839     849         1,19

Total        4.080        4.083        0,07
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Ferraz planeja retorno das 
aulas para segunda-feira

As aulas presenciais em 
Ferraz de Vasconcelos vol-
tarão na segunda-feira. A 
rede municipal desenvolverá 
suas atividades por meio do 
ensino híbrido, com aulas 
presenciais e remotas, cum-
prindo todos os protocolos 
para garantir a segurança 
e saúde não só dos alunos, 
mas também dos profes-
sores e funcionários. Cabe 
destacar que neste momento 
o envio da criança à escola 
não será obrigatório, apenas 
a manutenção do vínculo 
com a unidade por meio 
do ensino remoto.

Inicialmente, é importante 
frisar que a ocupação dos 
espaços das escolas não ex-
cederá 20%. Por isso, e para 
assegurar o distanciamento 
social, as turmas foram 
divididas em grupos. Isso 
significa que cada coletivo 
de crianças terá horários 
diferentes para comparecer 
às aulas. Sobre isso, os pais 
ou responsáveis devem se 
informar na própria escola.

Presencial

De acordo com a Secretaria 
de Educação, todas as escolas 
municipais estão preparadas 
e equipadas para atender 
esses estudantes. Isso inclui 
máscaras de proteção facial 
de tecido e descartáveis 
para distribuição, termô-
metros, totens de álcool 
em gel, demarcações para 
distanciamento, além de 
todas as rotinas necessárias 
para evitar o contágio pela 
doença e dar continuidade 

à aprendizagem.
A secretaria Adriane Al-

cantara, informa que mes-
mo com o ensino híbrido, 
a Educação ferrazense já 
planeja uma nova estra-
tégia para um retorno. “A 
volta às aulas garante um 
melhor desenvolvimento e 
aprendizagem para nossas 
crianças e entendemos que 
muitos pais ainda se sentem 
inseguros para esse retorno”, 
afirmou a secretária

Apesar da volta, envio de alunos não será obrigatório

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Mais de 18 mil moradores são 

vacinados durante a semana

Desde terça-feira, a Prefeitura vem promovendo a campanha contra a Covid para pessoas entre 30 e 34 anos 

SUZANO

A campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) promoveu quatro 
dias de atendimento, entre 
terça-feira e ontem para os 
públicos de 34 a 30 anos de 
idade, em ordem decrescente. 
A operação deixou um saldo 
de 18.185 doses aplicadas, 
sendo 15.284 na primeira 
etapa e 2.901 na segunda fase.

Durante a ação desta sexta-
-feira, que contemplou as 
pessoas de 31 e 30 anos, 5.040 
doses foram aplicadas, sendo 
4.720 na primeira etapa e 320 
na segunda. Só na Arena Su-
zano, foram 3.060 aplicações, 
incluindo o atendimento em 
drive-thru. No CEU Gardênia, 
outros 1.128 moradores foram 
atendidos. Já em Palmeiras, 
852 pessoas passaram pela 
EM Odário Ferreira da Silva.

Até o momento, o município 
contabiliza 145.770 pessoas 
imunizadas contra a Covid-19, 
o que representa 66,15% da 
população adulta estimada 
em 220.330 habitantes. Do 
total de vacinados, 36.245 

já completaram a segunda 
etapa e 6.869 receberam a 
imunização em dose única.

Para hoje
A campanha passa a con-

templar hoje os suzanenses 
maiores de 28 anos de idade. 
O novo público-alvo foi anun-
ciado pelo prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) e pelo secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi. A decisão amplia o foco 
do atendimento, que estará 
disponível das 8 às 17 horas, 
nos três polos de imunização 
na cidade. A operação também 
continua com a oferta da 
segunda dose a todos os que 
precisam completar a etapa, 
conforme aprazamento do 
imunizante.

De acordo com o prefeito, 
o trabalho desempenhado 
pelas equipes de Saúde neste 
sábado garante a oportunidade 
de ampliar o público-alvo em 
ao menos uma idade. “Graças 
a Deus seguimos com muito 
êxito na nossa campanha de 
imunização contra a Covid-19, 

que vem contemplando um 
grupo prioritário por dia du-
rante a semana, conforme a 
idade em ordem decrescente. 
Queremos aproveitar a opor-
tunidade de atendimento no 
sábado, que é um dia livre 

para a maioria das pessoas, 
para alcançar o maior número 
possível de doses aplicadas, 
mas com cautela”, afirmou.

Por sua vez, o chefe da 
pasta explicou que a deci-
são considera a avaliação 

técnica do Comitê Municipal 
de Enfrentamento à Covid-19. 

“Trabalhamos com muita segu-
rança em Suzano, a partir de 
estratégias realmente possíveis. 
No momento, conseguimos 
dar um passo adiante com o 

público de 28 anos. Vamos 
aos poucos, conforme os 
repasses novos lotes, sem 
esquecer da importantíssima 
segunda dose. O combate 
ao coronavírus depende do 
nosso compromisso enquanto 
administração pública, mas 
também requer empenho da 
comunidade. Por isso, peço 
para que todos continuem 
com os protocolos sanitá-
rios, acompanhando o nosso 
calendário de imunização 
e compartilhando somente 
informações qualificadas, de 
fontes oficiais da cidade”, 
alertou Pedro Ishi.     

O atendimento deste sábado 
ocorre das 8 às 17 horas no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido, localizado 
na região norte, e na Escola 
Municipal Odário Ferreira da 
Silva, no distrito de Palmeiras. 
Já na região central, a referência 
é a Arena Suzano, no mesmo 
horário. A unidade também 
oferece o sistema drive-thru, 
com entrada pela avenida Brasil.

Somente na Arena foram 3.060 doses aplicadas ontem, inclusive no drive-thru

Maurício Sordilli/Secop Suzano

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), e o 
secretário municipal de Meio 
Ambiente, André Chiang, 
participaram, anteontem, 
de uma reunião online com 
agentes da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp). O 
encontro teve como objetivo 
alinhar as políticas públicas 
de abastecimento de água e 
coleta de esgoto.

Na ocasião, o assunto prin-
cipal foi o Plano Municipal 
de Abastecimento de Água 
e Esgotamento Sanitário, 
atualmente em processo de 
reavaliação para se adaptar 
ao marco legal, que prevê 
novos prazos e revisão das 
responsabilidades de atuação. 
A medida altera as metas 
para o segmento e propõe 
a expansão da rede para 
atingir toda a população 
suzanense.

Os presentes ainda dis-
cutiram sobre o desenvol-
vimento do município, que 
tem apresentado bons índices 
relacionados ao assunto. De 

Sabesp e Suzano debatem 

ampliação do abastecimento

Água e esgoto

acordo com o Instituto Trata 
Brasil, Suzano ocupa o 10º 
lugar no “Ranking do Sanea-
mento 2021”. O estudo em 
escala nacional aponta que 
a cidade conta com 100% 
de fornecimento de água e 
98,41% de coleta de esgoto. 
Recentemente, o chefe do 
Executivo ainda recebeu a 
garantia da Sabesp de que 
o atendimento na região 
norte será ampliado, em 
específico nas imediações 
do Jardim Gardênia Azul. 
Os investimentos previstos 
seriam de R$ 7,2 milhões 
e as obras devem ter início 
neste semestre.

“Graças às ações conjuntas 
pudemos ampliar o forne-
cimento de água no distrito 
de Palmeiras e concluir as 
obras no sistema de esgoto 
da avenida Major Pinheiro 
Fróes (SP-66), que resultou 
no fechamento dos poços que 
prejudicavam o trânsito na via. 
Seguimos trabalhando para 
levar melhores condições de 
vida a todos os suzanenses”, 
informou Ashiuchi.

A partir da próxima semana, 
ainda no mês de julho, as 
Unidades de Saúde da Fa-
mília (USF) Jardim Europa 
e Maria Inês P. Santos, no 
Jardim Revista, passarão a 
contar com o projeto “Mo-
nitoramento do Cuidado”. 
O trabalho, que está em 
vigência desde abril em 
outras quatro unidades da 
região norte, visa fortalecer a 
prevenção à violência contra 
segmentos populacionais 
mais vulneráveis, por meio da 
análise e acompanhamento 
multidisciplinar de cada caso.

A ampliação da iniciativa 
decorre do êxito observado 
na implantação do projeto-

-piloto, que contemplou nos 
últimos três meses a USF 
Eduardo Nakamura, no 
bairro Miguel Badra Baixo, 
e as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) Dr. André Cano 
Garcia, no Boa Vista, Isaack 
Oguime, no Parque Maria 
Helena, e Stelina Maria Bar-
bosa, no Miguel Badra Alto.

Monitoramento 
contra violência 
é ampliado para 
o Jardim Revista

Em duas USFs
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Secretaria de Mogi visita 
Pasta de Itaquaquecetuba

A Secretaria de Meio Ambiente 
de Itaquaquecetuba recebeu 
ontem parte da equipe da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Patrulhas Rural e Ambiental 
de Mogi das Cruzes, para 
conhecer o trabalho desempe-
nhado pela Guarda Ambiental 
na cidade. Ela foi criada por 
meio do Decreto nº 7.898, 
de 20 de janeiro de 2021 e 
também já deu suporte para 
outros municípios da região 
em diversas ocorrências.  

Entre os grandes números 
apresentados por meio dos 
atendimentos estão autuações 
contra o descarte irregular de 
lixo, desarticulação de comercia-
lização clandestina de terrenos, 
supressão de mata e assuntos 
relacionados à fauna e flora 
na cidade.  A pauta contou 
ainda, com orientações sobre 
a parte administrativa prática, 
além de materiais utilizados 
em campo, importância de 
portaria e autonomia para 
autuações e aplicações de 
multas.

O secretário adjunto do Meio 

Meio Ambiente

Ambiente, Siclanei Castaldi, 
explicou durante o encontro 
que o trabalho preventivo gera 
um resultado muito positivo, 
uma vez que as ações são 
realizadas em conjunto à 
Secretaria de Serviços Urbanos. 

“A equipe de Serviços Urbanos 
relata quedas na quantidade 
de lixo retiradas mensalmente 
de pontos viciados de descar-
te, ou seja, a população está 
começando a ter consciência”.

Já o comandante da Guarda 
Civil Municipal, Elias Cunha, 

detalhou que essas ações têm 
sido muito importantes para 
outras cidades. “Nosso trabalho 
é importante para a população, 
pois servimos de referência 
para outros municípios, ou seja, 
dar o suporte para a criação 
de outras guardas reforça que 
aqui está dando certo. Isso 
ressalta a importância do 
apoio e autonomia confiada 
por nosso prefeito Eduardo 
Boigues (PP) e secretário de 
Segurança Urbana, Anderson 
Caldeira”.

Encontro ocorreu na tarde de ontem, em Itaquá

Divulgação/AIPMI

Guararema promove hoje 
3º Dia D contra Covid-19

Aplicações são para pessoas de 30 a 34 anos, além de moradores com mais de 37 anos

DOSES

A Prefeitura de Guarare-
ma, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, realiza 
hoje o 3º Dia D da Vacinação 
Contra a Covid-19, com pro-
jeção de imunizar cerca de 
mil pessoas. O público-alvo 
da ação são pessoas de 30 a 
34 anos e com mais de 37 
anos, faixas etárias nas quais 
a secretaria recebeu doses.

A Pasta recebeu na quinta-
-feira 2.031 novas doses de 
vacinas contra o coronavírus. 
São 450 unidades da Corona-
Vac, 1.485 da AstraZeneca e 
96 da Pfizer, em que mais de 
75% são destinadas a segunda 
aplicação em idosos de 60 
e 62 anos, trabalhadores da 
Saúde e pessoas com idade 
entre 30 e 34 anos, estes que 
receberão a primeira dose. 
Parte deste lote será utilizada 
na ação deste sábado.

Assim como nas outras duas 
edições, a ação especial de 
vacinação contra o coronavírus 
ocorrerá no estacionamento 
do Pau D’Alho, com a opção 
de imunização no sistema 

drive-thru e para pedestres 
agendados, e na Central de 
Vacinação Coronavírus (Ce-
vac), no bairro do Nogueira.

Importante ressaltar que 
todos os moradores que 
receberão a vacina neste dia 

estarão agendados e deve-
rão comparecer no horário 
determinado pela Secre-
taria Municipal de Saúde. 

“Já realizamos outras duas 
edições do Dia D da Vacina-
ção e analisamos que foram 

importantes para o avanço 
na imunização da nossa po-
pulação”, explica a secretária 
municipal de Saúde, Adriana 
Martins. “Com o 3º Dia D 
da Vacinação vamos acelerar 
o processo de imunização 

na nossa cidade e garantir 
que mais pessoas recebam 
a vacina”, completou.

A Secretaria Municipal 
de Saúde reforça que segue 
cobrando, junto ao governo 
do Estado o encaminhamento 
de novas doses da vacina 
para ampliar a imunização 
da cidade.

Cadastro
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.

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).

Iniciativa será possível graças a um novo lote recebido durante esta semana

Vitoria Mikaelli/Guararema

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba fará hoje a repes-
cagem de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) 
para a primeira dose de 
aos moradores sem comor-
bidades acima de 30 anos.

Pessoas com comorbida-
de, deficiência, gestantes e 
puérperas acima de 18 anos 
também poderão aproveitar 
a oportunidade, assim como 
aqueles que precisam com-
pletar o esquema vacinal. 

As 17 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) e Unidades 
Saúde da Família (USFs), 
assim como os drive-thrus 
na Univeritas, que fica na 
avenida Uberaba, 251 - 
Vila Virgínia, e na base da 
GCM do Piratininga, na 
rua Joaquim Caetano, 496, 
Parque Piratininga, estarão 
em operação das 8 às 16 
horas. 

É importante comparecer 
ao local de vacinação com o 
pré-cadastro do site Vacina 
Já preenchido (vacinaja.
sp.gov.br) para agilizar o 
tempo de atendimento, 
além de apresentar o RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço e laudo de acordo 
com o grupo.

Itaquá faz hoje 
repescagem para 
moradores com 
mais de 30 anos

Vacinação Covid

Vila Lúcia e Jd. Itamarati 
recebem obras de drenagem

As obras de drenagem nas 
ruas Lúcia Verônica Marchi-
ni e Benedito Estancial, na 
Vila Lúcia, e na avenida João 
Pekny, no Jardim Itamarati, 
atingiram esta semana 80% 
e 40% de conclusão da obra, 
respectivamente. Os serviços 
têm como objetivo combater 
as enchentes.

De acordo com o secretário 
Ricardo Leão, os serviços têm 
seguido um ritmo muito bom, 
principalmente, na Vila Lúcia. 

“Essa é uma obra que era muito 
esperada pelos moradores do 
bairro, já temos 80% da obra 
concluída e vai ao encontro 
dos anseios da população”, 
afirmou. A referida obra visa 
à implantação de tubulação 
de concreto, bocas de lobo 
e rede de captação de águas 
pluviais.

Os serviços na avenida João 
Pekny, no Jardim Itamarati, 
segundo Ricardo Leão, apesar 
de terem começado no início 
do ano, ainda estão com 40% 
da obra concluída, em vir-
tude de ser uma obra muito 

Poá

extensa. “Tivemos que fazer, 
aproximadamente, entre linhas 
de drenagens e ramais, cerca 
de 200 metros, além de poços 
de visitas e bocas de lobo. Já 
fechamos a área localizada 
entre as ruas Capitão Moura 
e Água Vermelha, onde está 
sendo instalada uma rede de 
tubulação para combater os 
alagamentos que ocorrem 
naquele setor, porém ainda 
tem outros pontos que de-
verão receber os serviços de 

implantação da rede para 
captação das águas pluviais 
como, por exemplo, na Rua 
Eugênio Rossini e na praça 
Itamarati”, explicou.

“É muito importante enfatizar 
que encerramos a implantação 
dos tubos e liberamos para a 
passagem de veículos. Para a 
conclusão da obra, a avenida 
receberá, posteriormente, os 
serviços de recapeamento 
asfáltico e recuperação das 
calçadas”, finalizou Leão.

Objetivo das obras e impedir enchentes nos bairros

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá
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SBT, 21H00

Chiquititas

Carol vai até o orfanato e diz que Carmen não pode colocar Cintia na direção 

do orfanato. Carmen pede para elas conversarem em outra direção e não 

exporem a discussão na frente das crianças. “Eu não entendo porque você 

quer ser diretora de um orfanato, se você não gosta de crianças”, alega 

Carol para Cintia.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Ana afi rma a Rodrigo que nao fi cara com ele. Cicero decide deixar Suzana. 

Jonas, Cris e Lourenço depõem para o Juiz sobre a vida de Tiago. Sofi a visita 

Ana na casa de Iná, e Ana diz que não pode mais treinar a amiga. Lucio diz 

a Celina que nao quer saber noticias de Ana. 

GLOBO, 19H15

Pega pega

Elza e Prazeres decidem abrir a mala de Júlio. Domenico avisa a Eric que 

ele sera transferido para uma casa de custodia. Antonia revela a Luiza que 

Eric tambem se envolveu com corrupcao. Antonia pede ajuda a Julio para 

encontrar Bebeth. Júlio consegue impedir que suas tias abram a mala. 

GLOBO, 21H00

Império
Irene afi rma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce fi nge dormir quando 

o marido chega em casa. Joyce comenta sobre o sinal na perna de Ruyzinho, 

e Ritinha fi ca nervosa. Caio consegue que Bibi visite Rubinho.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.
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BANCO 65

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.

Tudo na vida 
pode ser uma lição, 
aprendizado. Os erros 
e falhas também são 
aprendizados, pois 
descobrimos o que 
funciona e o que não 
funciona na nossa 
vida. Só não aprende 
quem fica parado. 
Para aprender é 
preciso movimentar-
se, inquietar-se.

Só aprendemos 
alguma coisa quando 
tentamos, e para 
tentar e aprender 

MOMENTO
especial

Nunca é tarde para perder

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes de hoje que todos os seus sonhos se-

jam realizados e todos os seus desejos sejam alcançados. 

Feliz aniversário!

Seja um incentivador. O mundo já tem 
críticos demais.”

 cultura@jornaldat.com.br

nunca é tarde. Não 
importa a idade, o que 
precisamos é manter 
sempre aquele 
espírito de curiosidade 
infantil, que não 
tem medo de errar e 
questionar, e que está 
sempre em busca de 
respostas. 
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