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Suzano terá terminal de ônibus 
em Palmeiras e novo acesso  
para o viaduto Leon Feffer

Rodrigo Ashiuchi também anunciou reforma do Terminal Norte, nova identidade dos ônibus e aplicativos para usuários

RIOS

  DAEE começa a desassorear o rio Guaió, em Suzano. Cidades, página 7

O prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi, anunciou ontem uma sé-
rie de melhorias para a mobilidade 
urbana. O pacote prevê a criação de 
uma alça de acesso ao viaduto Leon 
Feffer; a revitalização do Terminal 
Vereador Diniz José Dos Santos Fa-
ria; a construção de um novo ter-
minal no distrito de Palmeiras, com 
a oferta de mais serviços à região, 
além de uma nova identidade visual 
à frota de ônibus e aplicativos que 
facilitarão a rotina dos passageiros.  
Cidades, página 4

Em Mogi das Cruzes, por exem-
plo, ocupações caíram pela metade. 
Cidades, página 8

UTI Covid

INTERNAÇÕES 
MOSTRAM 
QUEDA NO 
ALTO TIETÊ

Lazer

Ferraz terá 
novos espaços 
esportivos
Cidades, página 5

SEU PERU

Morre, aos 101 

anos, Orlando 

Drummond. p3
Novidades foram reveladas na manhã de ontem, no Largo de Feira, na região central do município
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Guararema

Prefeito recebe segunda dose e 
cobra mais vacinas para cidade

José Luiz Freire tomou o reforço da AstraZeneca na 
Central de Vacinação de Guararema. Cidades, página 5
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 � Parceria com universidade

O prefeito de Arujá, Luiz Carmargo 
(PSD) assinou na quinta passada um 
Termo de intenção de Cooperação com 
a Universidade de Guarulhos  (UNG - 
unidade de Itaquaquecetuba), para a 
ampliação do projeto “Arujá Capacita 
Currículo”. A UNG foi representada 
pelo seu diretor e professor Heber 
de Godoi Carvalho, que declarou ter 
interesse em firmar parceria, me-
diante  disposições que serão opor-
tunamente ajustadas em contrato, 
cujo objetivo será auxiliar a Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico 
na execução e ampliação do projeto.

 � Audiência pública

A Prefeitura de Poá, por meio da Se-
cretaria de Fazenda, realiza a 2ª au-
diência pública de elaboração do Pla-
no Plurianual (PPA), para o exercício 
2022/2025. O evento será realizado 
hoje, às 10 horas no Teatro Munici-
pal Turíbio Ruiz e tem como objetivo 
estipular metas e despesas para as 
secretarias da administração munici-
pal para o próximo quadriênio. Após 
a conclusão da elaboração, a peça 
orçamentária será encaminhada à 

Câmara Municipal para avaliação e 
votação dos vereadores.

 � Cata-Treco

O cronograma da Operação Cata-Tre-
co de Suzano foi prorrogado e segui-
rá até o dia 4 de agosto contemplan-
do 15 bairros. O primeiro caminhão 
continua na região norte enquan-
to que o outro passa pelas ruas da 
zona sul recolhendo objetos inser-
víveis dos moradores. A programa-
ção completa está disponível no site 
oficial da prefeitura (bit.ly/Cata-Tre-
coSuzano).

 � Campanha contra gripe

A Prefeitura de Guararema, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
retoma amanhã a Campanha de Va-
cinação Contra a Gripe. As doses 
disponíveis serão utilizadas exclusi-
vamente das 9 às 15 horas no posto 
de vacinação do estacionamento do 
Pau D’Alho, com sistema drive-th-
ru e entrada para pedestres. Não é 
necessário realizar cadastro. A apli-
cação em dia único ocorre devido ao 
baixo número de doses encaminha-
das ao município.

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Sesc ainda mais esperado

A 
entrega da unidade provisória do 
Serviço Social do Comércio (Sesc) 
Mogi das Cruzes, prevista para o 
segundo semestre deste ano, será 

uma recompensa aos futuros usuários, após 
tanto tempo com essa dificuldade extra no 
dia a dia, chamada Covid-19. A implantação 
do espaço na cidade é desejada pelos mora-
dores há mais de 20 anos.

O funcionamento da unidade ainda de-
penderá, e muito, da estabilidade do quadro 
da pandemia, instalada no Brasil há quase 
um ano e meio. Após o término da obra, 
prevista para este mês, o Sesc São Paulo ga-
rantiu que serão instalados os mobiliários e 
equipamentos na unidade de Mogi das Cru-
zes, além da realização de testes operacio-
nais dos sistemas. Mais uma vitória, espera-
da desde março do ano passado, quando o 
então prefeito Marcus Melo (PSDB) assinou 
o documento de transferência do terreno do 
antigo Centro Esportivo do Socorro para a 
unidade do Sesc junto ao presidente da Fe-
deração do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (Fecomer-
cioSP), Abram Szajman.

Embora a unidade provisória venha a ofe-
recer o serviço de forma reduzida, a nova rea-
lidade poderá ajudar a transformar e revolu-
cionar, no futuro, a cultura, esporte e lazer 
de Mogi das Cruzes. A unidade permanen-
te, com toda a estrutura que o Sesc oferece 
nas demais cidades, ainda levará alguns anos 
– talvez mais cinco ou seis. Nesta primeira 
etapa, o Sesc vai aproveitar as estruturas que 
já existem no Centro Esportivo e fazer uma 
adequação e reforma dos prédios, campo de 
futebol, quadras, bosque e piscina. Até o ano 
anterior não estava prevista a construção de 
equipamentos ou outras obras.

Além da importante questão esportiva 
e de lazer, que ajudará a formar as futuras 
gerações da cidade e demais municípios do 
Alto Tietê, a unidade do Sesc tem o poten-
cial de gerar cerca de 500 empregos diretos 
e indiretos, o que será importante devido ao 
atual cenário de crise e crescimento do de-
semprego e até da miséria.

Uma obra que já era esperada, torna-se 
ainda mais importante em meio a este tris-
te cenário histórico que o país convive há 
mais de ano.

Estamos sempre com pres-
sa, correndo aqui e acolá, 
em tentativas desesperadas 
de encontrar um lugar para 
nos encaixar, de sermos mais 
amados, de prolongar os 
instantes de eternidade que 
escoam pelas nossas mãos.

A partir daí sempre me 
pego pensando sobre o sen-
tido da vida. Pergunto-me se 
cumprimos um destino ou se 
fazemos o nosso próprio des-
tino, se há um sentido maior 
para tudo que se faz ou se 
estamos apenas flutuando na 
brisa. Vida que sempre será 
dual: esquenta/esfria, aperta/
afrouxa, sossega/inquieta. O 
que ela quer da gente é co-
ragem. Com isso, adentro o 
campo que faz de mim can-
tor: Penso nisso!

A complexidade da vida 
não permite que se consiga 

Coragem, beleza, magia: é a vida!

ARTIGO
Raul Rodrigues

defini-la em um único sen-
tido, já que somos precários 
e finitos, de tal modo que 
nunca se conseguirá ter a 
totalidade do que a define. 
Assim como nunca estivemos 
do outro lado para saber o 
que de fato nos espera. Des-
sa maneira, a única certeza 
que possuímos é que estamos 
vivos e que, enquanto esta-
mos vivos, devemos impor à 
vida, que por ora possuímos, 
a grandeza que ela necessita.

Se devemos ter uma vida 
grandiosa, consequentemen-
te, algo, a meu ver, pode-se 
concluir: a vida jamais será 
causa perdida. Por mais que 
na maior parte do tempo se 
encontre um mundo duro 
e seco, que vai aos poucos 
minando nosso interesse e, 
sobretudo, a nossa capaci-
dade de sentir; a vida está 

plena de belezas, de magia. 
O grande problema é que se 
está sempre ocupado demais 
para perceber as alegrias que 
a vida nos proporciona.

Assim, nossas vidas bu-
rocráticas e automatizadas 
retiram a sensibilidade e a 
poesia que possibilitam o 
olhar lúdico sobre as coisas 
e que nos permite reparar 
nos pequenos prazeres da 
vida, os quais disfarçam a 
verdadeira beleza e felicida-
de que esta possui. Por que 
uma criança fica encantada 
com a chuva, com uma flor 
ou com um pássaro? Se di-
verte fazendo desenhos ou 
comendo um biscoito? Por-
que em tudo isso há beleza. 
Já que ela encara o mundo 
de forma poética.

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.
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Morre aos 101 anos Orlando Drummond, o Seu Peru da ‘Escolinha’

Orlando Drummond morreu ontem aos 101 anos de idade, no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Com quase 
seis décadas de carreira como dublador, emprestou sua voz a personagens marcantes como Scooby-Doo, Popeye e Alf, o Eteimoso. Como 
ator, ficou eternizado como o personagem Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo. Em 2015, o ator começou a apresentar alguns 
quadros de tontura. No mesmo ano, sofreu um acidente em sua casa, fraturando quatro costelas. No ano seguinte, sofreu uma queda de 
pressão e caiu da escada, fissurando o fêmur. Em abril deste ano, o ator foi internado com um quadro grave de infecção urinária. (E.C.)

Ciro Nogueira aceita 
assumir Casa Civil 

Escolha já havia sido sacramentada na semana passada, mas Bolsonaro 
afirmou que preferia conversar com o senador antes de confirmá-lo no cargo

NOVO MINISTRO

O senador Ciro Nogueira 
(PP-PI) afirmou ontem pelo 
Twitter que aceitou o convi-
te para ser o novo ministro 
da Casa Civil do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 
A informação foi dada por 
Nogueira após reunião entre 
ele e Bolsonaro na manhã de 
ontem no Palácio do Planalto.

“Acabo de aceitar o honroso 
convite para assumir a chefia 
da Casa Civil, feito pelo presi-
dente @jairbolsonaro. Peço a 
proteção de Deus para cumprir 
esse desafio da melhor forma 
que eu puder, com empenho 
e dedicação em busca do 
equilíbrio e dos avanços de 
que nosso país necessita”, 
escreveu Nogueira no Twitter.

A escolha já havia sido 
sacramentada na semana pas-
sada, mas Bolsonaro afirmou 
que preferia conversar com o 
senador antes de confirmá-lo 
no cargo. O presidente do 
Progressistas, principal partido 
da base governista, estava de 
férias no México e chegou a 
Brasília na madrugada desta 
terça.

A troca na Casa Civil provo-
cou um rearranjo em outros 

ministérios. Atual chefe da Pasta, 
o general Luiz Eduardo Ramos 
vai para a Secretaria-Geral da 
Presidência, comandada por 
Onyx Lorenzoni, que por sua 
vez irá para o futuro recriado 
Ministério do Trabalho, que se 
chamará Ministro do Emprego 
e Previdência.

As trocas ministeriais serão 
publicadas no Diário Oficial 
da União (DOU) e a criação da 
nova Pasta será feita por meio 

de uma medida provisória, 
que precisa ser confirmada 
o em até quatro meses.

Nogueira exerce influência 
no governo desde meados de 
2020 e tem um ex-assessor 
no comando de um órgão 
bilionário do Ministério da 
Educação, o Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE).

Agora, com Ciro Nogueira 
na Casa Civil, serão quatro os 

ministérios ocupados por par-
tidos que integram o Centrão 

- que também tem os deputados 
João Roma (Republicanos-BA) 
na Cidadania, Fábio Faria 
(PSD-RN) nas Comunicações 
e Flávia Arruda (PL-DF) na 
Secretaria de Governo .

Sem legenda desde 2019, 
Bolsonaro tem citado o Progres-
sistas como opção de partido 
para concorrer à reeleição 
em 2022. 

Informação foi dada pelo senador após reunião entre ele e Bolsonaro ontem

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

A Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
decidiu por unanimidade 
suspender cautelarmente a 
autorização excepcional e 
temporária para importação 
e distribuição da vacina russa 
Covaxin contra a Covid-19, 
solicitada pelo Ministério da 
Saúde. Em nota, a agência 
disse que a medida prevalece 

“até que sobrevenham novas 
informações que permitam 
concluir pela segurança jurídica 
e técnica da manutenção da 
deliberação que autorizou a 
importação”.

A decisão foi tomada após 
a Anvisa ser comunicada 
pela empresa indiana Bharat 
Biotech de que a Precisa Me-
dicamentos não possui mais 
autorização para representar 
a empresa. O relator da ma-
téria, o diretor Alex Machado 
Campos, considerou que a 
perda de legitimidade da 
Precisa para atuar perante 
a agência pode influenciar 
no cumprimento dos re-
quisitos e condicionantes 
da importação.

Segundo a Anvisa, a decisão 
levou em conta notícias de 
que documentos ilegítimos 
podem ter sido juntados ao 
processo de importação, o 
que pode impactar as con-
clusões quanto aos aspectos 
de qualidade, segurança 
e eficácia da vacina a ser 
utilizada na população na-
cional. No voto, o relator 
informou que acionou a 

Suspensa a autorização 
de importação de vacina

Covaxin

procuradoria jurídica da 
Anvisa e está promovendo 
diligências junto à Bharat e 
ao Ministério da Saúde.

CPI
Na sexta-feira passada, a 

Bharat Biotech anunciou o 
encerramento de seu contrato 
com a Precisa Medicamentos, 
que intermediava a venda 
do imunizante no Brasil. De 
acordo com o anúncio feito, 
a Bharat Biotech afirmou 
que continuaria a trabalhar 
com a Anvisa para concluir 
o processo de aprovação 
regulatória do imunizante.

A Precisa Medicamen-
tos intermediou a compra 
da vacina indiana Covaxin 
pelo Ministério da Saúde. 
O contrato, após denúncias, 
é alvo de investigação da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, 
que suspeita de um esquema 
de corrupção para a compra 
da vacina no governo do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). (E.C.)

Esportes

A goleada de 5 a 1 sofri-
da para o Flamengo pelo 
Campeonato Brasileiro já faz 
parte do passado. Assim, o 
São Paulo centra o foco na 
Copa do Brasil onde recebe 
hoje o Vasco, às 21h30, no 
Morumbi, disposto a dar um 
primeiro passo na sequência 
do torneio. A partida vale 
pelo jogo de ida das oitavas 
de final e a volta acontece 
na semana que vem, em São 
Januário.

O desafio maior de Crespo 
é manter a regularidade do 
grupo. Antes da derrota para 

São Paulo ‘vira a chave’ e mira o Vasco
Copa do Brasil

construção e o calendário 
não ajuda”, afirmou.

Para o confronto diante do 
Vasco, Crespo ainda depen-
de de uma conversa com o 
departamento médico para 
saber com quem vai poder 
contar. Luciano e William têm 
mais chances de reaparecer. 
O atacante se recupera de 
um estiramento muscular, 
mas está em fase adiantada 
de recuperação. O volante 
William, com pancada no 
joelho, também deve estar 
à disposição. Já Luan e Eder 
devem continuar fora. (E.C.)

os cariocas, o Tricolor havia 
obtido um resultado contun-
dente ao se classificar para 
as quartas da Libertadores 
diante do Racing, na Argen-
tina. O resultado do final de 
semana no Rio acabou sendo 
uma ducha de água fria no 
processo de estabilizar o 
emocional do grupo.

“O resultado não refletiu 
o que foi o jogo (contra o 
Flamengo). Queremos res-
peitar todas as competições 
e sabemos que temos elenco 
que pode fazer isso. Mas 
estamos com um time em 

A vitória por 2 a 1 sobre o 
Cuiabá na noite de segunda-

-feira serviu para trazer alívio 
aos torcedores do Corinthians, 
que esperam por tempos me-
lhores a partir do momento 
em que os reforços Giuliano 
e Renato Augusto estiverem 
liberados para estrear. O 
técnico Sylvinho, por outro 
lado, prefere adotar cautela 
ao comentar sobre o tema 
causador de tanta ansiedade 
entre os corintianos.

Durante coletiva, quando 

perguntaram se já existia 
algum plano para formar um 
esquema tático com a dupla, 
Sylvinho evitou projetar a 
entrada dos novos contrata-
dos no time titular. Segundo 
ele, o momento é de esperar 
que os jogadores estejam em 
condições de jogo.

Renato Augusto e Giuliano 
estarão regularizados a partir 
do próximo domingo, 1º de 
agosto, quando será aberta 
a janela internacional de 
transferências. (E.C.)

Técnico evita projetar time

com Giuliano e Renato

Corinthians

SÃO PAULO 
Tiago Volpi: 
Arboleda, 
Miranda e 
Léo; 
Igor Vinícius, 
Rodrigo Nestor, 
Liziero (William), 
Benítez e 
Wellington; 
Luciano e 
Rigoni (Marquinhos). 
Técnico: 
Hernán Crespo.

VASCO

Vanderlei; 
Léo Matos, 
Ernando, 
Leandro Castan e 
Zeca; 
Bruno Gomes, 
Juninho e 
Marquinhos Gabriel; 
Gabriel Pec, 
Cano e 
Léo Jabá. 
Técnico: 
Lisca.

SÃO PAULO  
VASCO 

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Estádio do Morumbi, São Paulo.

Anvisa tomou 
decisão após ser 
comunicada que a 
Precisa não possui 
autorização
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Estevam afirma que edital 
deve sair nos próximos dias

Está previsto para os pró-
ximos dias a publicação do 
edital para pavimentar as 
estradas vicinais Furuyama 
e Neves, pleitos do deputa-
do Estevam Galvão (DEM) 
junto ao governo do Estado. 
O pacote de obras inclui 
ainda a estrada da Volta 
Fria, localizada em Mogi 
das Cruzes e que beneficia 
também Suzano.

As informações foram 
confirmadas pelo superin-
tendente do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), Edson Caram, ao 
deputado Estevam, em au-
diência realizada ontem de 
manhã. As obras da Volta Fria 
e Furuyama serão realizadas 
por meio de um único con-
vênio, totalizando R$ 18,4 
milhões em investimentos, 
com mais de 11,5 km de 
extensão.

Já as obras da estrada dos 
Neves – que liga a estrada dos 
Fernandes com a Fazenda 
Viaduto, em Suzano, abrange 
2,9 km de extensão e está 

Vicinais de Suzano e Mogi

orçada em R$ 4,26 milhões. 
“Houve atraso na publicação 
dos editais, mas enfim as 
obras que solicitamos para 
o governo do Estado estão 
contempladas no próximo 
lote do Programa Novas 
Vicinais e representarão 
ganho em segurança e de-
senvolvimento para a nossa 
cidade e região”, considerou 
Estevam.

Outras demandas
Outra demanda do de-

putado – a recuperação da 
estrada do Caulim, em Suza-
no – também será atendida. 
As obras estão orçadas em 
R$ 8,9 milhões e atingem 
quase seis quilômetros de 
estrada. A previsão de aber-
tura da licitação é no último 
trimestre deste ano.

“Temos ainda a estrada dos 
Fernandes, cujo processo 
licitatório está em andamento 
e prevê investimentos em 
torno de R$ 13,2 milhões, 
recuperando toda a vicinal 
entre Suzano e Ribeirão 

Pires. “As obras atingirão 
os 12,860 km de via, be-
neficiando toda a estrada 
dos Fernandes até a estrada 
das Sete Cruzes. Uma obra 
importante não só para o 
escoamento da produção 
local, mas para garantir 
vias de acesso mais seguras 
para toda a população de 
Suzano e região”, lembrou 
o deputado. 

O democrata cobrou ainda 
os investimentos na estra-
da Estadual (SP-43), mais 
conhecida como Estrada 
da Quinta Divisão. Com 
aproximadamente 27,5 
km de extensão, a via está 
localizada em Suzano e ofe-
rece ligação com Mogi das 
Cruzes, representando uma 
opção para a rodovia Mogi-

-Bertioga (SP-98) e litoral, 
e fortalecendo o turismo 
regional e o escoamento da 
produção agrícola. A obra 
possui projeto executivo e 
tem compromisso de exe-
cução pelo governador João 
Dória (PSDB).

Suzano anuncia melhorias 
para o transporte público

Entre as ações estão reforma e criação de terminal, identidade visual, alça de acesso a viaduto e aplicativos

MOBILIDADE

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), anun-
ciou ontem uma série de 
melhorias para a mobilidade 
urbana. O pacote prevê a 
criação de uma alça de acesso 
ao viaduto Leon Feffer; a 
revitalização do Terminal 
Vereador Diniz José dos 
Santos Faria; a construção 
de um novo terminal no 
distrito de Palmeiras, além 
de uma nova identidade 
visual à frota de ônibus e 
aplicativos que facilitarão a 
rotina dos passageiros.

A apresentação ocorreu 
durante cerimônia no Lar-
go da Feira, e foi liderada 
pelo prefeito e o gerente 
administrativo da Radial 
Transportes, Murillo da Silva. 
A dupla detalhou o projeto 
de revitalização do terminal, 
aliada à criação da alça de 
acesso ao Leon Feffer em 
uma área vizinha ao terminal.

A ideia é de que o equi-
pamento passe a fomentar 
o comércio e área de lazer, 
com a implantação de um 

painel artístico executado 
em parceria com os artistas 
suzanenses, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura. A localidade ainda 
deverá abrigar as vans do 
transporte complementar 
em uma área exclusivamente 
planejada para os passageiros 
que optam pela modalidade.

“Os primeiros passos des-
sa revitalização devem ser 
dados no prazo de dez a 
12 dias, começando pela 
liberação do espaço das 
vans e a topografia da área 
para que possamos executar 
a alça de acesso ao viaduto 
Leon Feffer, que liga a região 
norte ao centro de Suzano”, 
explicou Ashiuchi.

A expectativa é de que a 
revitalização do terminal, 
administrado pela Radial 
Transportes, seja concluída 
no final do ano com um 
investimento estimado em 
R$ 400 mil. Já o projeto da 
alça está em tratativas com 
o Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), estimado 

em R$ 2,5 milhões.
De maneira semelhante, 

a administração estuda a 
implantação de um terminal 
em Palmeiras. O plano deve 
ser executado a partir de 
2022, com a previsão de 
investimento fixada em R$ 
3 milhões. Além de abri-
gar o transporte público, 
o espaço também sediará 
o terceiro Centro Unificado 
de Serviços (Centrus Sul) 
e uma área multiuso para 

feiras e eventos. 
Outra proposta foi a nova 

identidade visual dos ônibus 
suzanenses. Ao longo dos 
próximos três anos, a frota 
será gradualmente renovada 
com os novos modelos de 
veículos totalmente acessíveis. 
A previsão é de que 10% da 
frota seja progressivamente 
adesivada em campanhas 
temáticas, como “Outubro 
Rosa” e “Maio Amarelo”, por 
exemplo.

O modelo adotado, pa-
dronizado nas cores azul 
escuro e branco, ainda traz 
detalhes que remetem a 
elementos da história de 
Suzano. Na oportunidade, 
três novos ônibus foram 
apresentados e já deverão 
compor a frota de veículos. 

Tecnologia
Os passageiros também 

poderão baixar dois aplica-
tivos voltados à mobilidade 
urbana. O primeiro, “App 
Radial”, promete o acom-
panhamento por GPS dos 
ônibus.

A segunda ferramenta, 
“App Radial – Atendente 
Virtual”, garante acesso a 
diferentes serviços online, 
como solicitações, consulta 
ao saldo do bilhete e cance-
lamentos. Esse aplicativo já 
deve entrar em operação a 
partir de agosto, enquanto 
o primeiro será lançado em 
dezembro.

Para o prefeito, os anún-
cios representam um passo 

importante para o desen-
volvimento do município. 

“Suzano é uma cidade que 
cresceu demais nos últimos 
anos e o desenvolvimento 
precisa acompanhar essa 
lógica de expansão. Por isso 
apostamos na facilidade da 
tecnologia e na descentra-
lização dos serviços”, disse.

O secretário municipal de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana, Claudinei Galo, 
comemorou os projetos 
e reforçou a importância 
das conquistas. “A gran-
de questão do trânsito é a 
segurança. Tenho certeza 
de que as novidades vêm 
para melhorar a fluidez, 
reduzindo a concentração de 
veículos na avenida Jorge Bei 
Maluf em horários de pico, 
garantindo a integração entre 
os terminais e otimizando 
tempo. Em nome de toda 
a equipe da pasta, agrade-
ço a aposta nos projetos 
e parabenizo a gestão por 
esse grande passo rumo ao 
desenvolvimento”, afirmou.

Identidade dos ônibus será alterada gradativamente

Wanderley Costa/Secop Suzano 

A campanha social “Vaci-
nAção Solidária” continua 
vigente durante os dias de 
imunização contra o corona-
vírus (Covid-19) em Suzano. 
A iniciativa consiste na doação 
voluntária de um quilo de 
alimento não-perecível por 
parte do público contemplado 
pela dose do imunizante. As 
caixas de arrecadação estão 
disponíveis nos três polos 
de vacinação.

De acordo com a presi-
dente do órgão municipal, 
a primeira-dama Larissa 
Ashiuchi, a ação já arrecadou 
mais de 20 toneladas desde 
abril. Na ocasião, a campa-
nha de imunização tinha o 
público idoso como grupo 
prioritário. “Nossos idosos 
são pessoas extremamente 
caridosas e empáticas. Ti-
vemos uma adesão muito 
satisfatória nessas semanas, 
o que reflete positivamente 
em nosso estoque de ali-
mentos que ajuda muita 
gente. Agora precisamos 
manter essa colaboração 
voluntária também com o 

Suzano reforça vacinação 
contra o coronavírus

26 e 27 anos

público jovem que está se 
vacinando”, reforçou.

O cronograma de vacina-
ção desta semana contem-
pla os públicos de 27 e 26 
anos, amanhã e sexta-feira, 
respectivamente. O atendi-
mento ocorre no Centro de 
Artes e Esportes Unificado 
(CEU) Alberto de Souza 
Candido, na região norte, 
e na Escola Municipal (EM) 
Odário Ferreira da Silva, no 
distrito de Palmeiras, ambos 
no horário convencional, das 
8 às 17 horas. 

Já na Arena Suzano, o 
atendimento será estendido 
até as 19 horas. Também 
haverá sistema drive-thru 
até as 17 horas no Parque 
Municipal Max Feffer.

Em Poá, a campanha de 
vacinação inicia hoje a imuni-
zação dos poaenses com idade 
a partir dos 27 anos. A xepa 
da vacina segue direcionada 
para os trabalhadores de su-
permercados, lactantes 18+ 
e motoristas de transporte 
escolar. Até o momento, já 
foram aplicadas 83.125 doses. 

A Prefeitura de Poá iniciou 
as tratativas para readapta-
ção do Hospital Municipal 
Guido Guida para Pronto 
Atendimento 24 Horas. Em 
virtude da grave crise financeira 
pela qual a cidade passa, a 
alteração tem como objetivo 
reduzir os custos.

Segundo a responsável pela 
pasta, Claudia Cristina de Deus, 
os problemas financeiros e 
de Recursos Humanos (RH) 
dificultam a manutenção do 
hospital que não contam 
com recursos estaduais. “A 
administração municipal tem, 
desde o início do mandato, 
buscado meios de sanar as 
dívidas e equilibrar a saúde 
econômica da cidade. Em 
relação ao hospital, diversas 
reuniões e estudos foram 
realizados e optamos pela 
alteração”, afirmou.

A secretária enfatizou que 
as mudanças não afetarão a 
população, uma vez que os 
serviços prestados no local 
serão mantidos.

Guido Guida  
deve se 
tornar Pronto 
Atendimento 24h

Poá
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Levantamento topográfico 
será feito no Jd. do Carmo

A Secretaria de Habitação de 
Itaquaquecetuba está realizando 
o levantamento topográfico 
no Jardim do Carmo com 
área de 180.000,00 m². O 
objetivo é realizar todos os 
estudos necessários para a 
futura regularização fundiária 
do local.  O levantamento 
será realizado em parceria 
com o Programa Estadual 
de Regularização Fundiária 
Urbana, o Cidade Legal, e 
com emenda parlamentar.

O levantamento topográfico 
objetiva representar, fisica-
mente, por meio de plantas, a 
realidade existente no bairro, 
incluindo-se todos os lotes, 
as ruas de circulação, as 
áreas vazias, as quadras, as 
divisas, muros ou cercas e 
os equipamentos públicos.

Com estas informações 
precisas é possível que a 
secretaria possa seguir para 
o cadastro dos moradores, 
realizar o projeto urbanístico 
de regularização fundiária, 
que é necessário para pos-
sibilitar o planejamento das 

Itaquá

melhorias para o bairro e 
entregar aos moradores a 
segurança jurídica por meio 
do título de propriedade.

De acordo com a secretária 
de Habitação, Angela Qui-
rino, estes estudos auxiliam 
na tomada de decisão em 
diversas situações. “Após o 
levantamento topográfico 
vamos desenvolver com o 
Cidade Legal um plano de 
regularização fundiária que 
vem depois desse levantamento 

topográfico, que traz todas 
as situações em que o bairro 
se encontra no momento e 
ajuda a determinar o que deve 
ser feito no nosso próximo 
passo”.

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba realizou em maio, 
após mais de dez anos parado, 
a entrega de escrituras do 
processo de regularização 
fundiária na rua do Sol B. Na 
ocasião, houve o recebimento 
de 37 matrículas.

Ação está sendo feita pela Prefeitura de Itaquá

Mogi News/Arquivo

Prefeito recebe segunda 
dose e pede mais vacinas

José Luiz Freire recebeu a segunda aplicação da AstraZeneca na Central de Vacinação

GUARAREMA

O prefeito de Guararema, 
José Luiz Freire (PL), o Zé, 
recebeu na manhã de ontem a 
segunda dose da vacina contra 
o coronavírus (Covid-19). Na 
Central de Vacinação Contra 
o Coronavírus (Cevac), o 
chefe do Executivo guara-
remense recebeu o reforço 
do imunizante AstraZeneca 
e ressaltou o bom trabalho 
desempenhado pela Secretaria 
Municipal de Saúde durante 
a campanha de vacinação.

“Hoje recebo minha segunda 
dose assim como milhares 
de guararemenses já fizeram 
antes de mim. O trabalho 
desempenhado pela Secretaria 
Municipal de Saúde durante a 
vacinação contra a Covid-19 
é eficiente e demonstra que 
o planejamento é uma exce-
lente arma contra a  doença”, 
afirmou. “Para aqueles que 
ainda não tomaram a vacina, 
peço que se mantenham em 
segurança, para que a mesma 
felicidade que eu sinto hoje 
possam sentir em breve”, 
completa.

Aos 60 anos, o prefeito Zé 
recebeu a primeira dose da 
vacina em 4 de maio, também 
na Cevac.

O prefeito Zé entrou na 
Cevac pela entrada de pedestres. 
Ao chegar no local, o prefeito 

fez questão de cumprimentar 
os profissionais da Saúde 
que estavam trabalhando no 
momento da sua imunização 
e agradeceu o empenho de 
todos os colaboradores.

“É um orgulho ser vacinado 

em Guararema. Fico feliz 
por minha segunda dose e, 
principalmente, por saber 
que tantas outras pessoas 
também já foram imunizadas 
no nosso município”, reforçou 
Zé. “Aproveito a oportunidade 

para ressaltar a importância 
da vacinação e de tomar 
o reforço do imunizante”, 
completa.

Cobrança
A secretária municipal 

de Saúde, Adriana Martins, 
aproveitou a imunização do 
prefeito Zé para reforçar o 
posicionamento de Guararema 
quanto à frequente solicitação 
por novas doses, feita para 
o governo estadual e federal.

“Não vamos parar de co-
brar os governos do Estado 
federal por mais doses da 
vacina contra a Covid-19. 
Esse é um compromisso do 
prefeito Zé e da Secretaria 
Municipal de Saúde”, explica 
a secretária. “Hoje o prefeito 
está recebendo a segunda 
dose da vacina devido ao 
trabalho bem executado pela 
nossa Secretaria e por toda a 
Prefeitura. Guararema hoje 
está numa situação acima da 
média nacional no que diz 
respeito à vacinação contra 
a Covid-19”, completa.

Com 60 anos, prefeito tomou a primeira dose em 4 de maio, no mesmo local

Vitoria Mikaelli/Guararema

Empresários de Itaqua-
quecetuba podem aderir ao 
financiamento do Banco do 
Povo Paulista, por meio do 
espaço empreendedor, da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. O empréstimo 
pode ser feito para capital 
de giro, como conserto e 
manutenção, incluindo mão 
de obra e peças de máquinas, 
equipamentos, ferramentas, 
veículos, entre outros. 

Para participar é necessário 
ser maior de 18 anos e morar 
há pelo menos dois anos 
em Itaquá, além de possuir 
um faturamento bruto de 
R$ 360 mil por ano. Para 
pessoa física, o valor do 
primeiro crédito é de R$ 5 
mil, enquanto o segundo 
é de R$ 10 mil. Pessoa ju-
rídica, incluindo produtor 
rural, também podem fazer 
a adesão. Os valores variam 
entre R$10 mil e R$35 mil.

A relação de documentos 
podem ser encontrados no 
site (https://www.itaquaque-
cetuba.sp.gov.br/secretarias/
desenvolvimento-economico/), 
enquanto a entrega docu-
mental deve ser feita pelo 
e-mail itaquaquecetuba@
bancodopovo.sp.gov.br.

Empresários 
podem fazer 
empréstimos no 
Banco do Povo

Itaquá

Ferraz inicia construção 
de espaços esportivos

A Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos iniciou a 
construção de três espaços 
esportivos conhecidos como 

“areninhas” nos bairros Vila 
Santo Antônio, Vila Mar-
garida e Vila São Paulo, os 
locais terão um campo de 
futebol society e quadra de 
basquete 3×3, equipados 
com iluminação de LED e 
arquibancada.

O projeto é fruto de uma 
parceria da administração 
municipal com o governo do 
Estado custeado por emenda 
parlamentar no valor de R$ 
1 milhão.

Na Vila Santo Antônio os 
trabalhos já começaram na rua 
Tabajara com o as máquinas 
realizando a preparação do 
terreno, limpeza e nivelamento.

O secretário de Serviços 
Urbanos, Nicolas David, es-
teve no local acompanhando 
os serviços e disse que, em 
breve, a população terá mais 
opções de esporte e lazer. “Em 
Ferraz existe uma carência 
por espaços esportivos. Essas 

‘Areninhas’

areninhas serão importantes 
para a população”, disse David.

Com materiais modulares, 
a Secretaria de Estado de 
Esportes faz a implantação 
da “areninha”, fica a cargo da 
Prefeitura a disponibilização 
do terreno e a base com 
ligações de água e energia 
elétrica.

Além da costrução desses 
espaços, Ferraz lembrou 
que há locais para a prática 
de skate. 

Ao todo, a cidade conta 

com quatro locais para a mo-
dalidade, são duas pistas de 
skate completas e duas minis 
ramps. Os equipamentos da 
Vila São Paulo e do Jardim 
Castelo Branco, o Raspadão, 
contam com uma ampla área 
e diversos obstáculos de street, 
entre rampas de 45 graus, 
rampas ondulares, savana e 
uma extensão do vulcão bowl, 
conhecido pelo formato de 
piscina, além da variedade 
de cores dos grafites que 
celebram o esporte.

Locais estão construindo em parceria com o Estado

Jonathan Andrade/Secom Ferraz
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Mogi lança projeto em parceria
com Instituto Maurício de Sousa 

Proposta é usar o esporte como ferramenta de promoção de saúde, crescimento ético moral e socialização

VÔLEI MANIA

Mogi das Cruzes passará 
a contar com o projeto Vôlei 
Mania, em uma parceria 
entre a Prefeitura e o Ins-
tituto Maurício de Sousa. A 
apresentação ocorreu em um 
evento realizado ontem, no 
auditório do Cemforpe. O 
prefeito Caio Cunha (Pode)
participou da solenidade.

O projeto tem como prin-
cipal objetivo estimular a 
prática esportiva educacional 
e, com isso, usá-la como 
ferramenta de promoção 
de saúde, crescimento ético 
moral e participação social. 
Ele é voltado a crianças, 
adolescentes e jovens.

“O esporte não pode ser 
só entretenimento. Mais que 
alcançar medalhas, o esporte 
tem um papel de conexão 
com a questão social, com a 
saúde, a educação, o respeito 
e a disciplina. Fico muito 
feliz com este investimento 
na base e, quem sabe um 
dia, termos um time de alto 
rendimento para disputar 
as competições nacionais”, 

afirmou o prefeito, ao lado 
da presidente do Fundo 
Social, Simone Margenet.

Caio Cunha lembrou que 
conheceu o projeto Vôlei 
Mania após uma doação 

feita, em parceria com uma 
empresa, ao Fundo Social. 
Além disso, ele também 
destacou a parceria com 
o Instituto Maurício de 
Sousa. “Está mais que na 

hora de a gente reconhe-
cer o Maurício de Sousa, 
este grande personagem 
da história brasileira que 
ajudou muito na educação 
brasileira”, disse.

O diretor-executivo do 
Instituto Maurício de Sou-
sa, Amauri Sousa, também 
destacou a importância da 
iniciativa, com o esporte 
atuando como ferramenta 

de desenvolvimento social. 
“É um trabalho que faz a di-
ferença junto à criançada. É 
para isso que o Vôlei Mania 
se presta, a trabalhar com 
a base”, disse.

Durante o evento, também 
foi apresentado o novo time 
Sub-21 de Mogi das Cruzes, 
que irá atuar em conjunto 
com o projeto. O treinador 
da equipe será o campeão 
olímpico Marcelo Negrão, 
que também esteve presente 
na apresentação.

Ainda participaram do 
lançamento do projeto Vô-
lei Mania a vice-prefeita 
Priscila Yamagami (Pode), 
o secretário municipal de 
Esporte e Lazer, Ewerton 
Komatsubara, os vereadores 
Marcos Furlan (DEM), Mauro 
Mitsuro Yokoyama (PL), o 
Mauro do Salão, Eduardo 
Ota (Pode), Milton Lins da 
Silva (PSD), o Bi Gêmeos, e 
Malu Fernandes (SD), além 
de secretários municipais 
e representantes da área 
esportiva da cidade.

Apresentação do projeto Vôlei Mania, realizada ontem no Cemforpe, teve a presença do prefeito Caio Cunha

Divulgação/PMMC

Agricultura comemora 
Dia do Agricultor com live

A Secretaria de Agricul-
tura de Mogi das Cruzes 
fará amanhã, data em que 
é comemorado o Dia do 
Agricultor, uma live sobre 
os desafios do setor antes e 
pós-pandemia da Covid-19. 
O bate-papo será transmitido 
por meio do canal do Youtube 
(https://www.youtube.com/
watch?v=Pt1GwwdPuyA), 
às 19 horas e contará com 
representantes de diferentes 
gerações da agricultura mo-
giana. O encontro faz parte 
da programação pela Semana 
do Agricultor com foco nas 
atividades online devido ao 
cenário pandêmico.

A transmissão ao vivo con-
tará com a participação de 
Ercílio Hoçoya, fruticultor do 
bairro de Cocuera; Fernanda 
Vieira, presidente da Associa-
ção dos Produtores Rurais 
de Jundiapeba (Aprojur) e 
produtora de hortaliças e 
folhosas; Jaqueline Mognon, 
produtora de shimeji a mais 
de 15 anos e aluna do curso 
de Agronegócio da Fatec e 

Desafios da pandemia

Nelson Takeyoshi, produtor 
de flores há mais de 20 anos. 
A live terá a mediação do pro-
fessor da Fatec de Mogi das 
Cruzes, Douglas de Matteu. 

As ações da Semana do 
Agricultor foram definidas 
pela Secretaria de Agricultura 
a partir de um diálogo aberto 
da Pasta com os representantes 
do Conselho Municipal de De-
senvolvimento Rural (CMDR). 
A programação, ao longo da 
semana, terá a divulgação de 

vídeos com produtores que 
atuam no Mercado Municipal, 
na feira noturna do Mercado 
do Produtor Minor Harada 
e o Varejão da Cobal. 

A Semana tem como obje-
tivo valorizar e reconhecer os 
produtores e os responsáveis 
pelo abastecimento da cida-
de. No dia 7 será realizada a 
Feira Agroecológica, na Ilha 
Marabá, com o propósito de 
estimular o desenvolvimento 
sustentável.

Objetivo é valorizar profissionais pelo abastecimento

Mariana Acioli/Arquivo

Abordagem social e oferta de 
acolhimento são ampliadas

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social fará uma 
nova ampliação a partir de hoje 
nos serviços de abordagem 
e acolhimento a pessoas em 
situação de rua. Em comple-
mento ao que já vinha sendo 
feito pela Operação Inverno, 
haverá aumento na oferta de 
vagas em acolhimentos insti-
tucionais e também acréscimo 
no horário do Serviço de 
Abordagem Social.

Até então, as equipes de 
abordagem atuavam diaria-
mente, das 8 às 22 horas. A 
partir de agora, o horário se 
estenderá até as 23 horas. Nos 
acolhimentos, também serão 
25 vagas a mais destinadas ao 
atendimento dessa deman-
da, sendo 15 no Serviço de 
Acolhimento Complementar 
(SAC) e 10 na Casa de Pas-
sagem Abomoras.

As medidas são tomadas 
em função das previsões 
meteorológicas, que apontam 
a chegada de uma forte onda 
de frio, com possibilidade de 
geada em todo o estado de 

Pessoas em situação de rua

São Paulo.
“Sabemos que a população 

de rua é a mais vulnerável às 
oscilações do tempo, portan-
to já nos antecipamos com 
essas medidas de reforço 
no atendimento e oferta de 
acolhimento a esse público”, 
destacou o coordenador do 
Centro POP de Mogi das 
Cruzes, Osni Damásio.

Além do aumento no ho-
rário de abordagem e de 
vagas em abrigos, as equipes 
também oferecem cobertores 
àqueles que não aderem ao 
acolhimento institucional. Os 
trabalhos de abordagem não 
podem ter caráter coercitivo 

e/ou compulsório. Assim, a 
adesão aos serviços oferta-
dos deve ocorrer de forma 
espontânea por parte das 
pessoas que se encontram 
em situação de rua.

A unidade de referência 
para o atendimento de pessoas 
em situação de rua na cidade 
é o Centro POP, situado no 
Mogilar. Lá, as pessoas po-
dem tomar banho, trocar de 
roupa, receber atendimento 
psicossocial e há ainda a oferta 
do encaminhamento para 
acolhimento institucional. 

Mais informações sobre o 
serviço podem ser obtidas por 
meio do telefone 4796-3862 
ou 4790-1244. O telefone 
do Serviço de Abordagem 
Social à População de Rua é 
o 9-7096-0923. Passados os 
horários de atuação das equi-
pes, a Guarda Civil Municipal 
(GCM) deve ser acionada, 
por meio do telefone 156. 
A corporação está treinada 
para realizar abordagens e 
eventuais orientações a pessoas 
em situação de rua. 

Horário se 
estenderá até às 
23 horas e serão 25 
vagas a mais para o 
atendimento
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DAEE inicia limpeza no rio Guaió
e finaliza a do córrego Itaim

Trabalhos fazem parte das medidas preventivas do governo do Estado no combate às enchentes no Alto Tietê

PLANO VERÃO

O Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (DAEE) 
iniciou na última segunda-

-feira os serviços de limpeza 
e desassoreamento de 1,5 
mil metros do rio Guaió, 
no município de Suzano, 
no trecho de compreendido 
entre a foz do rio Tietê e a 
rodovia Mogi-Guararema 
(SP-66).

Os trabalhos visam a re-
moção de aproximadamente 
25 mil metros cúbicos de 
sedimentos como areia, terra, 
lodo e vegetação do fundo 
do rio – o equivalente a dez 
piscinas olímpicas, com 
o objetivo de revitalizar e 
aumentar a vazão do canal 
evitando extravasamentos 
em períodos chuvosos.

Segundo o superintendente 
do DAEE, Francisco Eduardo 
Loducca, “a ação faz parte 
do plano preventivo de com-
bate às enchentes na Bacia 
do Alto Tietê e representa 
um investimento de R$ 2,3 
milhões com recursos do 
Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (Fehidro). As obras 
devem ser concluídas em 
nove meses”, adiantou o 
dirigente.

Em outro empreendimento, 
o DAEE concluiu na sexta-

-feira passada, os serviços de 
limpeza e desassoreamento do 
córrego Itaim, no município 
de Poá. Os trabalhos foram 
realizados num trecho de um 
quilômetro entre a rotatória 
da avenida Marginal e a 
rodovia Mogi-Guararema, 
removendo mais de 13,5 
mil metros cúbicos de se-
dimentos do leito do canal. 
No total, foram investidos 
R$ 933,6 mil provenientes 
do Fehidro.

Desde 2020 o DAEE já 
investiu cerca de R$ 22,5 
milhões em ações de limpeza 
e desassoreamento em mu-
nicípios do Alto Tietê. Além 
do córrego Itaim, em Poá, 
outros cursos d´água tiveram 
suas vazões restabelecidas:

Em Mogi das Cruzes, foram 
limpos 3 mil metros do rio 
Jundiaí, entre a avenida das 

Orquídeas e a rua José Pereira, 
onde foram removidos mais 
de 38,6 mil metros cúbicos 
de sedimentos.

Já nas cidades de Suzano 
e Itaquaquecetuba, o de-
sassoreamento atendeu 1,3 

quilômetro do rio Jaguari, 
entre a foz do rio Tietê e a 
estrada do Preju, onde foram 
removidos 14,3 mil metros 
cúbicos de sedimentos e 
vegetação.

Na capital paulista, o 

DAEE limpou mil metros 
do ribeirão Lageado, entre 
a foz junto ao rio Tietê e a 
linha férrea da CPTM. Foram 
recolhidos deste trecho mais 
de 12 mil metros cúbicos de 
sedimentos.

Para completar, em Gua-
rulhos, entre o rio Tietê e a 
rodovia Ayrton Senna, foram 
retirados quase 10 mil metros 
cúbicos de sedimentos de 
uma extensão de mil metros 
do córrego das Pedrinhas.

Próximas etapas
O DAEE lançou o edital 

para contratação dos serviços 
de limpeza, desassoreamento 
e desobstrução de mais 13 
quilômetros do rio Tietê, 
no trecho compreendido 
entre a barragem da Penha 
e a ponte José Ermírio de 
Moraes (antiga ponte pênsil 
da empresa Nitroquímica). 
Neste trabalho, serão inves-
tidos R$ 143,2 milhões que 
beneficiarão diretamente os 
municípios de São Paulo e 
Guarulhos com a retirada 
de 900 mil metros cúbicos 
de sedimentos e mais 30 
mil metros cúbicos de ma-
terial rochoso do fundo do 
canal. Os serviços facilitarão 
a manutenção da eclusa da 
barragem da Penha.

Meta é retirar 25 mil metros cúbicos de sedimentos do rio Guaió, em Suzano
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Caravana realiza 357 testes
em Braz Cubas no 1º dia

A Caravana Mogi Con-
tra a Covid-19, atualmente 
instalada no distrito de Braz 
Cubas, em Mogi das Cruzes, 
efetuou ontem 357 testes da 
doença no primeiro dia de 
funcionamento. De acordo 
com a Secretaria de Saúde, 24 
foram diagnosticados como 
positivos. Já dos 27 comer-
ciantes testados, todos deram 
resultado negativo.

A caravana começou a aten-
der os moradores na manhã 
de ontem, das 8 às 17 horas, 
e deve encerrar os testes na 
próxima sexta-feira. Ela está 
localizada no estacionamento 
da loja Havan (avenida Fran-
cisco Ferreira Lopes, 3.300).

As senhas para as pessoas 
que desejam fazer o teste 
são distribuídas às 8 e às 
13 horas. Os interessados 
devem comparecer munidos 
de comprovante de endereço, 
RG ou documento com foto 
e Cartão Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Covid-19

Ontem, a reportagem visitou 
a caravana para verificar a 
atuação do serviço de testagem 
junto à população e todas as 
senhas já estavam esgotadas. 
Segundo os funcionários que 
atuam no local, são distribuí-
das 200 senhas pela manhã e 
outras 200 pela tarde.

No local, também há um 
espaço destinado para a 

testagem dos comerciantes 
e funcionários do comércio 
e dos supermercados. Neste 
caso, os interessados devem 
fazer um cadastro e, para 
isso, devem entrar em con-
tato com uma das entidades 
representativas do setor - As-
sociação Comercial de Mogi 
das Cruzes, Sincomércio ou 
Sincomerciários.

Thamires Marcelino

Jornalista da região lança 
livro sobre educação inclusiva

A jornalista, professora e 
educomunicadora Suéller 
Costa lança hoje, às 20 horas, 
o livro “Educação Inclusiva 
& A Parceria da Família”. A 
publicação é composta por 
25 profissionais de diferentes 
áreas, em especial a da saúde 
e educacional, que se uniram 
para destacar a inclusão com o 
olhar da ciência, baseando-se 
em experiências de especialistas 
e familiares que convivem com 
o segmento. Trata-se de um 
trabalho coletivo, coordenado 
pela professora e neuropsico-
pedagoga Elaine Miranda e 
publicado pela Editora Literare 
International Books. Em razão 
da pandemia da Covid-19, o 
lançamento será virtual, por 
meio do canal do Youtube da 
editora https://www.youtube.
com/watch?v=Oa2eTtZoE4Q.

Em seu capítulo, intitulado 
“A inclusão no processo de 
escolarização sob a perspec-
tiva da educomunicação”, 
Suéller Costa apresenta este 
campo, que atua na interface 
da comunicação e educação, 

Live

e o destaca como uma das 
possibilidades para tornar o 
ensino inclusivo, no sentido 
do direito à comunicação, à 
expressão e à participação 
dos educandos. Seu relato 
é inspirado em suas pesqui-
sas na área e nas experiên-
cias obtidas nos tempos de 
pandemia, em especial, no 
período em que o ensino foi 
realizado de forma remota. 
Além de jornalista, a autora 
atua como professora da 

educação básica, e, em meio 
às mudanças nos sistemas 
de ensino, tem encontrado 
na educomunicação um dos 
caminhos para inovar suas 
práticas, aliando as mídias 
e as tecnologias no processo 
de aprendizagem.

A publicação nasceu a 
partir de uma constatação: 
a urgência de proporcionar 
aos alunos e suas famílias 
uma educação inclusiva de 
qualidade, por meio da ca-
pacitação de professores e 
demais profissionais envolvi-
dos nesse processo. Pautados 
por evidências científicas, os 
autores, que são profissio-
nais de formações distintas, 
abordam nessa obra o tema 
educação inclusiva em seus 
diversos aspectos, relatan-
do experiências em clínicas, 
escolas e nos lares familia-
res. Há, também, relatos de 
famílias, que compartilham 
suas vivências e impressões, 
proporcionando ao leitor uma 
visão mais abrangente sobre 
o assunto.

Suéller Costa destaca 
as potencialidades da 
Educomunicação 

Divulgação
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Região registra 16 óbitos 
por Covid-19 em 24 horas

As cidades do Alto Tietê 
registraram ontem 16 mortes 
causadas por coronavírus 
(Covid-19), informou o 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). Com 
essa atualização, a região 
chegou ontem à marca de 
5.073 óbitos.

De acordo com a enti-
dade, as mortes ocorreram 
nos municípios de Arujá, 
Ferraz de Vasconcelos, Ita-
quaquecetuba, Santa Isabel 
e Suzano.

A atualização dos da-
dos traz ainda um total 
e 120.361 pessoas que já 
foram infectadas pelo vírus, 
sendo que destas, 100.688 
estão recuperadas.

Segunda dose
A Secretaria Municipal de 

Saúde de Mogi das Cruzes 
abre hoje, às 9 horas, novas 
vagas de agendamento para 
aplicação de segunda dose 
da AstraZeneca/Fiocruz 
contra a Covid-19 para 

Pandemia

quem tomou a primeira 
dose até o dia 7 de maio. 
No total, serão liberadas 
3,7 mil segundas doses do 
imunizante.

O agendamento online 
deve ser feito por meio do 
site www.cliquevacina.com.
br e é exclusivo para aplica-
ção da segunda dose. Para 
receber a complementação 
do imunizante, o munícipe 
deve apresentar, no local 

agendado, documento pessoal 
com foto, comprovante de 
endereço e o comprovante 
da primeira dose.

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 283.667 
doses da vacina contra 
o coronavírus,das quais 
212.308 primeiras doses, 
61.434 segundas doses e 
9.925 doses únicas. Mais 
informações podem ser obtidas 
por meio do telefone 160.

Municípios chegaram ontem à marca de 5.073 mortes

Divulgação

Suzano volta com as aulas presenciais

A Secretaria Municipal de Educação de Suzano anunciou a retomada das atividades 
presenciais na rede de ensino a partir do dia 2 de agosto, com ocupação limitada a 
até 35% da capacidade. A novidade foi divulgada na última sexta-feira pelo prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL) e pelo chefe da pasta, Leandro Bassini, durante transmissão ao 
vivo no Facebook oficial da Prefeitura de Suzano.

Três estabelecimentos são 
multados em razão da Covid

Três estabelecimentos co-
merciais foram multados em 
Mogi das Cruzes da última 
sexta-feira até anteontem por 
descumprirem as diretrizes 
do decreto municipal para o 
enfrentamento da pandemia 
do coronavírus (Covid-19). 
Ocorreram também outras 
duas autuações na cidade pela 
realização de pancadões nos 
bairros Mogilar, Jardim Santa 
Tereza e Jardim Armênia, neste 
mesmo período.

Os estabelecimentos multados 
pela segurança de Mogi estão 
localizados nos bairros Vila 
Nanci, Parque Monte Líbano 
e Jundiapeba. As informações 
foram divulgadas ontem pelo 
poder Executivo, que apontou 
também o registro de uma 
multa por descarte irregular 
de entulho, na Vila Caputera, 
e outra autuação por queimada 
na Vila Cintra.

Além disso, também ocorreram 
três multas por desrespeito à 
Lei do Silêncio, na Vila Joia, 

Desobediência

Braz Cubas e Jardim Santo 
Dumont. A Secretaria Municipal 
de Segurança informou que, 
entre a noite de sexta-feira 
passada e anteontem, foram 
registradas 298 chamadas 
junto à Central Integrada de 
Emergências Públicas (Ciemp).

“Durante o final de semana 
prolongado, a Guarda Munici-
pal evitou três ocorrências de 
aglomeração no Parque Monte 
Líbano e no Rodeio”, acres-
centou a Secretaria Municipal 

de Segurança. A população 
pode auxiliar neste trabalho 
com denúncias pelo telefone 
153, da Ciemp, que atende 
24 horas por dia.

O feriado de Nossa Senhora 
de Nossa Senhora de Sant’Ana, 
padroeira da cidade, afetou 
somente o funcionamento 
de alguns serviços públicos 
em Mogi. No entanto, os ser-
viços essenciais funcionaram 
normalmente e as atividades 
foram retomadas ontem.

Thamires Marcelino

Além das multas, Prefeitura fez outras autuações

Divulgação/PMMC

Ocupação de UTI segue em queda
Números mostram grande diferença entre um mês e outro não só em Mogi, mas em outras cidades da região

COMBATE À COVID

Municípios do Alto Tietê 
apresentaram uma tendência 
de redução na ocupação de 
leitos dedicados ao coronavírus 
(Covid-19) entre o final de 
junho e julho

Mogi das Cruzes foi uma 
das cidades que apresentou 
queda nas taxas de ocupação. 
De acordo com a Secretaria 
de Saúde, em 26 de junho, a 
cidade contava com 64,4% de 
ocupação dos leitos de UTI, 
com 76 pacientes de um total 
de 118 vagas; um mês depois, 
a taxa caiu para 32,9% nos 
leitos de alta complexidade: 
de 97 leitos ofertados, 32 
encontravam-se ocupados 
na última segunda-feira. As 
vagas entre um período e 
outro podem variar conforme 
a demanda.

Os leitos de Enfermaria, para 
casos moderados, também 
apresentaram redução nos 

Luzia possuía, ontem, a ocupação de uma vaga de UTI

últimos 30 dias. Em junho, 
a cidade tinha 105 pacientes 
de um total de 192 leitos 
(taxa de 54,6%); um mês 
depois, Mogi conta com 47 
internados em Enfermaria de 
um total de 169 vagas, um 
uso de 27,8%.

O Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo, se-
gundo a Secretaria de Estado 
da Saúde, operava no final 
de junho com 46 leitos de 
Enfermaria e 78% ocupados, 
e 33 leitos de UTI com 80% 
com pacientes. Atualmente, 
23 leitos foram remanejados 
de UTI e Enfermaria para 
outras enfermidades e para 
suporte aos usuários do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
Hoje, a unidade possui 43% 
de ocupação dos seus 23 
leitos de Enfermaria, e um 
dos dez leitos de UTI para 
Covid-19.

O Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti Cavalcanti, que foi 

uma das demandas da região 
no início do ano, também 
registrou queda na sua de-
manda no final de julho. 
Atualmente 48% dos 30 leitos 
de Enfermaria e 67% dos 
leitos de UTI contam com 
pacientes na unidade de re-
taguarda, enquanto que há 
um mês eram 80% e 88% 
respectivamente.

Outra cidade que registrou 
recuo nas taxas de ocupação 
nos hospitais é Suzano, que 

reduziu de quatro para dois 
leitos de UTI ocupados entre 
26 de junho e 26 de julho, 
ao mesmo tempo em que 
reduziu sua parceria com a 
iniciativa privada para reserva 
de leitos mensais de 20 para 
dez- com isso, manteve estável 
sua taxa de 20% para leitos 
de alta complexidade.

A cidade também registrou 
redução na ocupação de leitos 
de enfermaria entre junho e 
julho. A cidade, que tinha 

cinco pacientes internados de 
57 vagas disponíveis (8,77%), 
passou a ter no início desta 
semana três pacientes inter-
nados de 42 leitos disponíveis 
(taxa de 7,14%).

Uma das cidades que es-
tatisticamente apresentou 
aumento na taxa de pacientes 
foi Itaquaquecetuba, que 
passou de 11% para 14% 
nos leitos de Enfermaria nos 
últimos 30 dias. No entanto, 
a Prefeitura não informou 
quantos leitos eram ocupados, 
ou se ocorreu a diminuição na 
oferta de vagas nas unidades 
hospitalares do município.

Na Grande SP
A Secretaria de Estado da 

Saúde informou que a taxa 
de ocupação nos hospitais da 
Grande São Paulo é de 50% 
nos leitos de UTI e 34% nos 
leitos de Enfermaria. No entanto, 
os hospitais estaduais do Alto 
Tietê também apresentaram 

queda na ocupação entre o 
final de junho e o final de 
julho deste ano.

O Hospital Regional Dr. 
Osíris Florindo Coelho, de 
Ferraz de Vasconcelos, conta 
com 50% de ocupação de 
vagas de UTI e 26% de leitos 
de Enfermaria atualmente - em 
28 de junho, a unidade tinha 
61% de lotação de UTI e 38% 
em enfermaria.

O Hospital Santa Marcelina, 
de Itaquaquecetuba, neste final 
de julho, possui 20 leitos de 
UTI com 75% de ocupação, 
e 35% dos seus 20 leitos de 
Enfermaria com pacientes. Há 
30 dias, a taxa de ocupação era 
80% e 100%, respectivamente, 
segundo a pasta estadual.

Outra unidade regional de 
retaguarda que teve redução 
da demanda foi o Hospital 
Auxiliar de Suzano, que passou 
de 47% de ocupação de seus 
20 leitos para 43% depois de 
um mês.

André Diniz
Daniel Carvalho/Mogi News


