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Sol com nuvens durante o dia. 
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Vacinação contra Covid-19 
avança e 8 cidades imunizam 
mais da metade da população

Apesar do avanço, municípios das região ocupam os últimos lugares em vacinação contra o coronavírus em todo o Estado

JARDIM REVISTA

  Prefeitura pede apoio para pavimentar ruas do bairro. Suzano, página 3

Levantamento do Dat junto à 
plataforma VacinaJá, do governo 
do Estado de São Paulo, mostrou 
que a maioria absoluta das cidades 
do Alto Tietê já alcançou mais da 
metade de sua população em ge-
ral imunizada com a primeira dose 
ou a dose única da vacina contra 
o novo coronavírus (Covid-19). 
Os números incluem as doses da 
CoronaVac, AstraZeneca, Pfi zer e 
Janssen. No total, 681.518 pessoas 
já receberam o agente imunizante. 
Cidades, página 8

Crise fi nanceira

Câmara de Poá 
exonera 17 
assessores
Cidades, página 4Apenas Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba ainda não imunizaram a metade dos habitantes

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO
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Guararema

‘Cidade Natal’ é cancelado em 
razão da pandemia de Covid

Pelo segundo ano seguido a Prefeitura cancela evento 
para evitar contágio pelo coronavírus. Cidades, página 4
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 � Curso em Santa Isabel

A prefeitura de Santa Isabel está com 
inscrições abertas para o curso pre-
sencial de Monitoria na Propriedade 
de Turismo Rural. O curso vai durar 
entre os dias 11 e 14 de agosto. As 
vagas são limitadas e para se inscre-
ver entre no site (https://santaisabel.
sp.gov.br/portal/links-inscricoes/) ou 
ligue para a Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico pelo nú-
mero 4656-2644.

 � Curso em Poá

Equipes da Secretaria de Meio Am-
biente, Recursos Ambientais e Servi-
ços Urbanos e da Guarda Civil Munici-
pal (GCM) de Poá iniciaram na manhã 
de anteontem um curso online de ca-
pacitação sobre Descarte de Resíduos 
da Construção Civil (RCC), promovido 
pela Coordenadoria de Fiscalização e 
Biodiversidade da Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), 
do Governo do Estado de São Paulo.

 � Feira do Livro

A Prefeitura de Arujá, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, apresenta a 1ª Edição da 
Feira Popular do Livro, que está pro-
gramada para ocorrer na praça Be-
nedito Ferreira Franco (Praça do Co-
reto), entre os dias 8 a 15 de agosto, 
das 8 às 20 horas. A Feira do Livro 
é um dos maiores e mais relevantes 
eventos do mercado editorial bra-
sileiro e a sua primeira edição em 
Arujá tem, entre seus objetivos, a 
efetivação do evento no calendário 
oficial de atrações da cidade, ocor-
rendo anualmente.  A organização do 
evento atenderá a todos os protoco-
los de controle e combate à pande-
mia do novo coronavírus.

 � 30 mil vacinados

Santa Isabel, que tem uma popula-
ção de aproximadamente 58 mil ha-
bitantes, já vacinou mais de 30 mil 
pessoas com pelo menos a primeira 
dose do imunizante contra o novo co-
ronavírus. Esse resultado expressivo 
é consequência de um intenso traba-
lho realizado pela Prefeitura de Santa 
Isabel, que criou campanhas de imu-
nização como o drive-thru e o plan-
tão da vacinação. O número de pes-
soas vacinadas corresponde a mais 
de 50% da população do município.
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EDITORIAL

Comércio se anima

D
epois de atravessar um período crí-
tico de quase um ano e meio en-
frentando as rigorosas medidas de 
restrição ocasionadas pela pande-

mia do coronavírus, o comércio vive um mo-
mento de puro otimismo. Na quarta-feira, o 
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou que, a partir de amanhã, a flexi-
bilização das regras restritivas chega ao seu 
ponto mais tênue, permitindo a abertura dos 
estabelecimentos até a meia-noite e a ocupa-
ção de 80% da capacidade. Melhor que isso 
é a possibilidade aventada de que no dia 17 
de agosto, ao menos nas questões de tempo 
e presença de público, o normal estará de 
volta e o fim das restrições será decretado.

Se essa liberação for confirmada, os co-
merciantes terão tempo hábil para plane-
jar as ações mercadológicas voltadas para 
o principal período de vendas, que inclui 
as comemorações do Natal e Ano Novo. O 
vento favorável permite sonhar com uma 
parcial recuperação do comércio, já que os 
prejuízos acumulados durante a pandemia 
foram elevados. Da mesma forma, por rea-
ção, o mercado trabalhista deve aquecer e 

novas oportunidades de emprego irão surgir. 
A retomada da normalidade deve ter efeito 
cascata, carregando na correnteza diversos 
setores da produção e consumo.

De acordo com avaliação das entidades 
representativas do comércio, 60 novas em-
presas se estabeleceram após o início da fle-
xibilização, como prova de que a recupera-
ção empresarial é realidade. A estimativa é 
de que os índices de crescimento do setor, 
comparados com o cenário de dois anos 
atrás, possam estar concretizados num pe-
ríodo entre 18 e 24 meses.

No entanto, há ainda a combinação de 
outros fatores para que isso possa ocorrer. 
Um deles é o avanço da vacinação contra 
a Covid-19, cuja perspectiva de cobertura 
total da população adulta está prevista para 
meados de setembro. A partir da imuniza-
ção, poderemos ter o controle da doença e 
a manutenção em baixa no surgimento de 
novos casos e mortes. Mesmo que a situa-
ção aparente estar normalizada, as pessoas 
ainda precisarão manter as regras de segu-
rança, com o uso de máscaras e de álcool em 
gel, e, acima de tudo, evitar aglomerações.

Ao abordar este tema es-
tamos nos referindo mais a 
perspectiva escolar. Em outras 
instituições, como nas comu-
nidades, igrejas, organizações 
da sociedade civil, famílias, 
movimentos sociais, políti-
cos, enfim, nas associações 
dos mais variados segmen-
tos, também se pode educar 
e estimular a consciência para 
a cidadania. A constituição 
federal da República diz que 
todos são iguais perante a lei. 
Mas, destaque-se que é so-
mente perante a lei. Para que 
houvesse igualdade real, seria 
necessário implantar definiti-
vamente o comunismo que, 
aliás, não deu certo nem em 
Cuba, nem na China ou na 
antiga União Soviética. Edu-
car para quê? O que se pode 
entender por cidadania?

“Cidadão”, no passado, “era 

Cidadãos, busquem o patriotismo

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

sinônimo de membro respeitá-
vel” ou com poderes ou prer-
rogativas especiais dentro da 
comunidade com possibilida-
des de participação e direito 
político, tendo influência, vez 
e voto. Hoje, o entendimento 
do termo cidadão, expandiu-se. 
Pode-se entender como todo 
membro da comunidade hu-
mana, com direitos e deveres 
pessoais universais, indisponí-
veis, inalienáveis, transcultu-
rais, trans-históricos e trans-
geográficos (conforme o dizer 
de Ricardo Brisolla Balestreri).

A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948 
sintetizou os direitos dos ci-
dadãos, quando afirma: “Ci-
dadão é o sujeito da história, 
de sua própria história e, com 
outros cidadãos, da história 
da sua comunidade, da sua 
cidade, da sua nação e do seu 

mundo”. A igualdade maior 
se dá pela condição humana, 
seja homem ou mulher, sem 
qualquer discriminação. Os 
governantes devem dar exem-
plo de cidadania, sem dema-
gogia, e, estimular o civismo 
e comemorar publicamente 
as datas cívicas. O respeito à 
Pátria e à humanidade edu-
ca e traz grandes benefícios 
para a sociedade. Educar para 
a cidadania é estimular os 
direitos e deveres, respeitar 
as diferenças, educar cada 
ser humano para que tenha 
fé em seu potencial. Ame a 
sua Pátria e seja exemplo para 
seus descendentes. Pensar em 
patriotismo neste momento 
é uma utopia. Mas devemos 
seguir em frente.

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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Quase 3 mil empregos são 
gerados no 1º semestre

A última série ajustada do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
referente à geração de empre-
gos no período de janeiro a 
junho, destaca Suzano como a 
cidade do Alto Tietê que mais 
abriu postos de trabalho no 
primeiro semestre de 2021. De 
acordo com o levantamento 
do Ministério da Economia, o 
saldo foi de 2.963 empregos, o 
que representa 27,2% do total 
de oportunidades oferecidas 
nas dez cidades.

O melhor desempenho 
do município foi registrado 
no mês de maio, com 1.054 
empregos gerados, sendo mais 
da metade do total de postos 
de trabalho abertos no Alto 
Tietê naquele período. Ao 
longo dos últimos seis meses, 
Suzano também foi o único 
município que se manteve 
mensalmente entre as três 
cidades da região que mais 
ofereceram oportunidade de 
trabalho formal.

De acordo com o secretário 
municipal de Desenvolvimento 

Trabalho

Econômico e Geração de 
Emprego, André Loducca, o 
desempenho positivo reflete a 
gradual retomada das atividades 
impactadas pela pandemia 
do coronavírus (Covid-19) 
no último ano. Além disso, 
datas sazonais importantes 
para o período, como o Dia 
das Mães e o Dia dos Namo-
rados, contribuíram para o 
aquecimento do comércio, 
além do setor secundário, 
incluindo a construção civil 
e as atividades industriais.

“A Pasta faz o acompanhamento 
mensal dos indicadores e está 
empenhada em fomentar cada 
vez mais a empregabilidade em 
Suzano. Enfrentamos uma alta 
do desemprego nos últimos 
meses, muito em decorrência 
da pandemia. Agora observa-
mos uma ligeira melhora dos 
índices que, mesmo ainda que 
tímida, é um indicativo para 
a expectativa de evolução do 
cenário”, disse.

Loducca também destacou 
a importância da soma de 
esforços da municipalidade 

para o enfrentamento da 
Covid-19 em um momento 
decisivo. “Estamos prestes 
a concluir a vacinação dos 
adultos com a primeira dose 
em Suzano. Isso nos traz uma 
ponta de segurança, visto que 
o município se movimenta 
para a retomada gradual das 
atividades presenciais nas 
escolas, por exemplo. Esse 
avanço representa um impacto 
positivo para diferentes áreas 
relacionadas à prestação de 
serviços na Educação e tudo 
aquilo que está no entorno 
do setor terciário”, explicou.  

Para o segundo semestre, 
outros fatores tendem a con-
tribuir para a melhora, como 
a Black Friday, o Natal e o 
Ano Novo. “Esse período do 
fim de ano sempre gera uma 
grande expectativa. Porém, 
ainda vivemos um contexto 
atípico e muito volátil. Então, 
os cuidados com a pandemia 
nos próximos meses conti-
nuam sendo decisivos para o 
quadro traçado até dezembro”, 
finalizou o secretário.

Vacinação contra Covid-19 
atinge pessoas com 23 anos

A Secretaria Municipal 
de Saúde confirmou a vaci-
nação contra o coronavírus 
(Covid-19) para o público 
maior de 23 anos. O aten-
dimento deve ocorrer hoje, 
das 8 às 17 horas, em três 
polos de imunização. Em 
Palmeiras, o local de refe-
rência será especialmente 
remanejado para o Centro 
Cultural do distrito, loca-
lizado na travessa Crispim 
Adelino Cardoso, 42, na 
Vila Júlia. Nesta sexta, a 
ação contemplou o grupo 
de 26 anos, alcançando 
2.736 com a primeira dose.

A campanha de imuniza-
ção contra a Covid-19 em 
Suzano segue evoluindo, 
alcançando novos públicos 
de maneira decrescente. 
Hoje, o trabalho tem pros-
seguimento com os jovens 
de 25, 24 e 23 anos. O 
atendimento continua nos 
mesmos endereços, com 
exceção da alteração em 
Palmeiras.

“A Educação suzanense 

Público

está prestes a retomar o 
acolhimento presencial nas 
escolas. Sendo assim, no 
sábado, a EM Odário Ferreira 
da Silva deve se preparar 
para o atendimento dos 
alunos já na segunda-feira. 
Por isso, a vacinação de 
sábado será remanejada 
para o Centro Cultural do 
distrito”, explicou o secre-
tário municipal de Saúde, 
Pedro Ishi.

Na região norte, a referência 

é o Centro de Artes e Es-
portes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido 
(rua Teruo Nishikawa, 570 – 
Jardim Gardênia Azul) e na 
região central o atendimento 
acontece na Arena Suzano 
(avenida Senador Roberto 
Simonsen, 90 – Jardim Im-
perador). Também haverá 
sistema drive-thru até as 17 
horas no Parque Municipal 
Max Feffer, com entrada 
pela avenida Brasil.

Campanha de hoje vai ocorrer entre as 8 e 17 horas

Wanderley Costa/Secop Suzano

Suzano solicita a deputados 
apoio para pavimentar bairro

De acordo com projeto apresentando, custo para asfaltamento das ruas deve ficar em torno de R$ 8 milhões

JARDIM REVISTA

O prefeito Rodrigo Ashiu-
chi  (PL) se reuniu ontem 
com os deputados estadual 
André do Prado (PL) e fede-
ral Marcio Alvino (PL). Na 
oportunidade, o chefe do 
Executivo apresentou um 
projeto técnico para pavi-
mentação de todo o bairro 
do Jardim Revista, com um 
custo estimado em R$ 8 
milhões. A expectativa é que 
os parlamentares destinem 
o recurso ao município.

Realizado no Gabinete 
Principal do Paço Munici-
pal Firmino José da Costa, 
o encontro também con-
tou com a participação 
do presidente da Câmara, 
Leandro Alves de Faria 
(PL), o Leandrinho, e dos 
vereadores André Marcos 
de Abreu (PSC), o Pacola, e 
Nelson dos Santos (PL), o 
Nelson do Fadul. Na opor-
tunidade, os representantes 
do Legislativo reforçaram o 
pedido de melhorias.

De acordo com Ashiuchi, a 
Prefeitura já buscava maneiras 

de conseguir a revitalização 
do Jardim revista. “Com 
as demandas, realizamos 
um projeto técnico junto à 
Unidade de Planejamento 
e Assuntos Estratégicos 
(Upae), e a Secretaria Mu-
nicipal de Manutenção e 
Serviços Urbanos. O custo 
para pavimentação de mais 
de 30 ruas do bairro ficou 
em R$ 8 milhões. Por isso, 
hoje estamos solicitando 
diretamente aos deputa-
dos apoio para mais esse 
trabalho”, explicou.

Na ocasião, os parla-
mentares disseram que já 

vão pleitear a verba para 
que destinem a Suzano 
o valor necessário para 
manutenção do bairro. “O 
deputado federal Marcio 

Alvino e eu assumimos o 
compromisso de conquistar 
os investimentos nos go-
vernos Estadual e Federal 
para realizar essa obra, que 

vai melhorar a qualidade 
de vida e mobilidade dos 
moradores do bairro e da 
região norte da cidade”, 
disse.

Alvino, por sua vez, re-
forçou seu trabalho em prol 
do município e do Alto 
Tietê. “Quando encaminha-
mos emenda para Suzano, 
sabemos que ela será bem 
utilizada e vai beneficiar 
as famílias. Isso porque o 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
tem um trabalho sério e 
busca sempre o melhor 
para sua cidade”, destacou.

Por fim, Ashiuchi agrade-
ceu o apoio de todos. “Os 
deputados já vão trabalhar 
para conquistar os recursos. 
Tenho certeza que com 
empenho, união e amor à 
cidade, vamos realizar mais 
essa benfeitoria aos mora-
dores do Jardim Revista e 
da região norte”, concluiu.

Também participaram 
do encontro o secretário 
municipal de Governo, Alex 
Santos; a assessora da Upae, 
Carol Umebayashi; o presi-
dente do Conselho Fiscal, 
José Renato da Silva; e o 
líder comunitário Oswaldo 
dos Santos, o Fadul.

Reunião ocorreu na Prefeitura de Suzano; 30 ruas devem ser pavimentadas

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Na ocasião, os 
parlamentares 
disseram que  
já vão pleitear 
a verba
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Câmara de Poá exonera 17 
assessores parlamentares

Poder Legislativo informou que medida ocorreu em razão do corte de verbas do Executivo

CRISE FINANCEIRA

A Presidência da Câmara de 
Vereadores de Poá exonerou, 
ontem, 17 assessores de 
apoio parlamentar. A decisão 
foi oficializada e todos os 
ex-integrantes do quadro de 
funcionários comissionados 
foram desligados, segundo 
a Assessoria de Imprensa 
do Legislativo poaense, por 
falta de recursos financeiros.

Cada integrante dos gabi-
netes dos vereadores contava 
com uma remuneração 
mensal de R$ 3.897,79 
por mês. O impacto no 
orçamento da Casa de Leis 
destes funcionários é de 
R$ 66.262,43 por mês, e 
aproximadamente R$ 463,8 
mil desde janeiro deste 
ano, com o início da nova 
legislatura.

Segundo a Câmara de 
Vereadores, o repasse da 
Prefeitura para o poder 
Legislativo neste ano foi 
de R$ 12.058.558,43 para 
o desempenho de suas 

funções. O valor foi aproxi-
madamente R$ 5,2 milhões 
a menos do que foi enviado 
no ano passado; em 2019, 
o orçamento do Parlamento 
foi de quase R$ 20 milhões.

Procurado pela reportagem, 

o presidente da Câmara de 
Vereadores de Poá, vereador 
Diogo Reis da Costa (PTB), 
o Diogo Pernoca, optou por 
não se manifestar. Atual-
mente, a Câmara de Poá 
conta com 17 vereadores. 

Crise
Este é o novo episódio da 

crise financeira pela qual a 
cidade de Poá vem passando 
desde o início da nova gestão 
municipal. Em janeiro deste 
ano, a prefeita Márcia Bin 

(PSDB) decretou estado de 
calamidade pública financeira.

Segundo o decreto, a pre-
visão de despesas do poder 
Executivo para este ao é da 
ordem de R$ 280 milhões, 
com um gasto total de R$ 
358 milhões em 2020, e 
caso os custos se repitam 
o déficit pode ser de R$ 77 
milhões nas contas públicas 
municipais.

A Prefeitura de Poá desde 
então estabeleceu a redu-
ção de gastos com pessoal, 
funções com gratificações 
e servidores contratados 
temporariamente. O decreto 
terá vigência até o dia 31 
de dezembro, podendo ser 
renovado.

André Diniz

Salário dos assessores impactava em R$ 66,2 mil na receita mensal da Câmara

Mogi News/Arquivo

Por meio do decreto 
6.430/2021, a cidade de Ferraz 
de Vasconcelos flexibiliza o 
funcionamento de atividades 
comerciais no município, 
com a prorrogação da Fase 
de Transição do Plano São 
Paulo. De acordo com as 
novas regras, os estabeleci-
mentos podem atender das 
6 horas a meia-noite, com 
capacidade limitada a 80% 
de ocupação. A medida terá 
início neste domingo, e fica 
em vigor até dia 16.

A ação foi tomada após 
decisão do governo do Estado 
no mesmo sentido, com base 
na redução do número de 
internações, de novos casos 
e mortes por coronavírus 
(Covid-19), além do avanço 
da vacinação. 

Segundo a Secretaria de 
Saúde, a campanha de vaci-
nação no município já ultra-
passou a marca de 50% da 
população adulta imunizada 
com a primeira dose ou dose 
única. Foram 87.387 doses 
aplicadas, praticamente a 
metade da população adulta, 

Por conta das medidas de 
prevenção ao coronavírus 
(Covid-19), a Prefeitura de 
Guararema anunciou o can-
celamento do evento Cidade 
Natal 2021. Após ser validada 
entre diferentes setores da ad-
ministração municipal, como 
as Secretarias de Emprego, 
Desenvolvimento Econômi-
co e da Saúde, a decisão foi 
anunciada nesta semana pelo 
prefeito José Luiz Freire (PL), 
o Zé. 

Assim como ocorreu em 
2020, a administração muni-
cipal informou que o evento, 
importante para a economia 
local, acarretará em uma grande 
circulação de pessoas, especial-
mente de outros municípios, 
que certamente aumentaria 
consideravelmente o número 
de casos, internações e óbitos 
provenientes da Covid-19. 

Em anos anteriores, como 
em 2019, o evento chegou 
a gerar um movimento de 
cerca de 500 mil pessoas, 
de acordo com dados da ad-
ministração municipal. Por 
conta desse intenso fluxo de 

O Procon de Itaquaque-
cetuba notificou os Correios 
na terça-feira passada após 
receber denúncias de que 
a fila de atendimento da 
unidade, localizada na pra-
ça Padre João Álvares, no 
centro, estaria concentrando 
pessoas na área externa e 
até invadindo o espaço dos 
imóveis vizinhos.

No local, o órgão consta-
tou que não havia qualquer 
funcionário para orientar 
a população a manter o 
distanciamento social, em 
respeito às medidas sanitárias 
de contenção do coronavírus 
(Covid-19). Havia apenas 
um funcionário no caixa 
convencional e outro no 
atendimento preferencial. 
Foi enviado um ofício à 
empresa cobrando um po-
sicionamento e adequação 
em até 48 horas.

Em resposta, enviada 
anteontem, os Correios elen-
caram as medidas adotadas 
para conter a disseminação 
do vírus, como a instalação 
de barreiras de proteção, 

Ferraz flexibiliza regras 
ao comércio municipal

Guararema cancela  
o ‘Cidade Natal 2021’

Procon notifica Correios 
por filas irregulares

Controle da pandemiaPor CovidItaquá

considerando a estimativa de 
169 mil pessoas.

Dessa forma, fica permitido 
com as novas flexibilizações 
o funcionamento ampliado 
para 18 horas diárias em 
atividades comerciais, res-
taurantes e similares, igrejas 
e atividades religiosas, salões 
de beleza e barbearias, aca-
demias e atividades culturais. 
Cabe destacar que o acesso 
de clientes a galerias, lojas 
de rua, bares e restaurantes 
deverá ser interrompido às 
23 horas, com atendimento 
permitido até meia-noite.

De acordo com a prefeita 
Priscila Gambale (PSD), as 
novas regras serão estabele-
cidas de forma segura. “Aos 
poucos nossa cidade está 
voltando ao normal, e essa 
decisão é baseada na queda do 
número de casos da doença 
no município, como também, 
no avanço da vacinação. Por 
isso, as fiscalizações continua-
rão ocorrendo para que logo 
possamos vencer de vez essa 
pandemia”, afirmou a chefe 
do Executivo.

pessoas, inclusive de caravanas 
de todo o Brasil, a Prefeitura 
decretou o cancelamento das 
festividades.

“Sabemos da importância 
do evento para os empreen-
dedores, para o comércio do 
município e para a Prefeitura 
de Guararema. Mas, neste 
momento de pandemia em que 
ainda não temos  a totalidade 
da nossa população vacinada, 
decidimos em não realizar o 
evento em 2021”, explicou o 
prefeito Zé. “É uma decisão 
difícil, mas é uma decisão 
pensando na vida dos guara-
remenses. A vacinação contra 
a Covid-19 está evoluindo em 
nossa cidade e esperamos que, 
em breve, possamos retomar 
com o calendários de eventos”, 
completou.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
a administração municipal 
já começou a comunicar os 
comerciantes sobre a decisão 
e se mantém aberta para que 
o tema seja tratado entre o 
poder público e privado.

reforço na higienização, con-
trole no acesso às unidades 
e distância delimitada entre 
o atendente e os clientes.

A empresa contou, ainda, 
que os empregados do grupo 
de risco não estão traba-
lhando presencialmente e 
isso afetou a capacidade de 
atendimento. Além disso, 
relatou que o fluxo de pos-
tagens e clientes aumentou 
com o isolamento social.

Durante o horário de 
funcionamento regular, a 
agência em questão disse 
que mantém três guichês 
ativos e que a situação 
apontada pelo Procon de 
Itaquá ocorreu no horá-
rio de almoço, em que os 
empregados se revezam no 
atendimento.

Por fim, alegou que 
“está trabalhando com o 
compromisso de minimi-
zar possíveis transtornos 
no menor prazo e reduzir 
os impactos da pandemia 
em suas atividades” e que 
as “normalizações virão 
gradativamente”.

Segundo a Câmara 
de Vereadores, 
o repasse da 
Prefeitura para o 
poder Legislativo 
neste ano foi de  
R$ 12.058.558,43

A prefeita de Poá, Marcia Bin 
(PSDB), esteve reunida ontem 
com o diretor do Departamento 
de Habitação e de Interesse 
Social da Prefeitura, Antonio 
Carlos Pereira Santos, e com 
os vereadores Fabio Camilo 
Batista e Welson Lopes da 
Silva, para discutir a situação 
da regularização do bairro 
Jardim Santa Helena.

Os vereadores foram ques-
tionados pelos moradores do 
bairro sobre um boato de que 
a regularização havia sido 
cancelada. “Fiz questão de 
receber os dois vereadores e 
esclarecer que essa informação 
é totalmente falsa. Todos os 
processos estão em pleno 
andamento, inclusive o do 
bairro Jardim Santa Helena”, 
ressaltou.

O diretor de Habitação 
esclareceu que o processo é 
realizado pelo programa “Cidade 
Legal” do referido bairro foi 
dividido em dois núcleos, sendo 
que o primeiro, com 24 lotes, 
já se encontra com o Projeto 
e Memorial em andamento 
no Cartório de Registro de 
Imóveis de Poá. O segundo, 
com 1.276 lotes, está com o 
levantamento planimétrico 
da área em andamento

Prefeita se reúne 
com vereadores 
para discutir 
regularização

Bairro de Poá
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3ª Feira de Adoção de cães
e gatos ocorre hoje no CCZ

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes realiza hoje, a 3ª Fei-
ra de Adoção do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) 
e do Centro de Bem Estar 
Animal (CBEA). Das 9 às 
13 horas, o público poderá 
conhecer e adotar cães e gatos 
com entrada controlada e 
supervisionada para evitar 
aglomerações. 

Para adotar, é necessário 
comparecer ao local portando 
documento oficial com foto 
e comprovante de endereço. 
Não será permitida a presen-
ça de menores de 18 anos 
desacompanhados.

As primeiras edições do 
evento foram realizadas em 
maio e junho, respectivamente, 
quando 33 animais ganharam 
novos lares. A adoção é um ato 
de responsabilidade e, assim 
como ocorreu na primeira edição, 
a equipe e os voluntários do 
Passeio Animal estarão no local 
para orientar os interessados 
sobre as principais dúvidas e 
cuidados. 

Todos os animais doados 

Ato de responsabilidade

estarão devidamente chipados, 
vacinados e castrados. Para 
aqueles que eventualmente 
ainda não tenham recebido 
todas as doses da vacina ou 
não tenham sido castrados, os 
responsáveis serão orientados 
sobre como fazer.

Entre os pets para adoção 
estão machos e fêmeas de 
várias idades e portes, cães e 
gatos. Há também opções de 
filhotes. Atualmente o CCZ e 
o CBEA, contam com mais de 

100 animais, entre cães e gatos. 
Em caso de adoção de ga-

tos, sendo possível, a pessoa 
interessada deve levar uma 
caixa para transporte, o que 
garante mais segurança no 
trajeto com o animal. 

Interessados podem com-
parecer no CCZ, que fica na 
estrada de Santa Catarina, 
2540, em Cezar de Souza. 
Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4792-8585.

Entre os pets para adoção estão machos e fêmeas

Divulgação

G5 do Alto Tietê tem elevação 
de 35,9% nos crimes de furto

Aumento nos casos é em comparação deste primeiro semestre com o mesmo período do ano passado pela SSP

SEGURANÇA

Os crimes de furtos nas 
cinco cidades mais populosas 
do Alto Tietê denunciados 
neste 1º semestre sofreram 
um aumento de 35,9% no 
comparativo com as ocor-
rências do 1º semestre do 
ano passado. O último le-
vantamento da Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública (SSP) apontou que 
os casos passaram de 4.001 
para 5.421 entre estes dois 
períodos.

Em Suzano, por exemplo, 
os furtos aumentaram de 
932 para 1.309 entre os 
dois períodos analisados, 
um acréscimo de 40,4%. Os 
estupros também ocorreram 
com mais frequência e apre-
sentaram um acréscimo de 
15,3%, passando de 39 para 
45. Apesar dos roubos de 
carga também terem cres-
cido, em 105%, os roubos 
de veículos caíram em 23% 
na cidade.

Em Mogi das Cruzes, a 

elevação nos casos de furtos 
foi de 28,3%, passando 
de 1.272 para 1.632 e, em 
relação aos roubos de veí-
culo, estes passaram de 82 
para 135 do 1° semestre de 
2020 para o mesmo período 
deste ano, nos últimos seis 
meses. Ou seja, somente nos 
roubos de veículos houve 
um crescimento de 64,6% 
entre as duas temporadas.

Os estupros em geral 
também cresceram e, os 
números do Estado de São 
Paulo mostram um aumento 
de 51,1% de um período 
para o outro. Isso porque, 
no 1º semestre de 2020 e 

no 1º semestre deste ano as 
ocorrências desta violência 
sexual passou de 45 para 68.

Os dados registrados nas 

delegacias do município 
apontaram ainda que neste 
ano ocorreram 17 roubos de 
carga em Mogi, enquanto nos 

seis primeiros meses do ano 
anterior foram registrados 
nove destes crimes. Esta 
foi uma elevação de 88,8%

Nas cidades de Itaquaquece-
tuba e Ferraz de Vasconcelos, 
foram denunciados no 1º 
semestre deste ano 885 e 
513 furtos, respectivamente. 
No mesmo período de 2020 
houve 1.280 e 633 casos em 
ambas as cidades, sucessi-
vamente, um aumento de 
44,6% e 23,3%.

Os estupros também ocor-
reram com mais frequência 
e apresentaram um acrés-
cimo de 11,7% em Itaquá, 
passando de 51 para 57, e 
83,3% em Ferraz, elevação 
de 12 para 22 casos. Apesar 
dos roubos de carga terem 
diminuído, em 11% e 47% 
em Itaquá e Ferraz , roubos 
de veículos caíram em 23% 
na cidade.

Percentualmente, os 
furtos em Poá cresceram 
em 42,1%, passando de 
399 para 567 e os roubos 
a veículos cresceram em 
20%. Em contrapartida, os 
estupros e roubo a cargas 
diminuíram em 50% e 53%, 
respectivamente.

Thamires Marcelino

Em Mogi, o roubo de carga aumentou 88,8% em comparação com o ano passado

Mogi News/Arquivo

Movimento contra o pedágio
tem ação na Mogi-Dutra

O movimento Pedágio Não, 
que articula ações e apoio 
contra o projeto do governo 
do Estado em instalar uma 
praça de cobrança na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88) realiza 
hoje, a partir das 10 horas, 
uma nova manifestação em 
Mogi das Cruzes.

O ato foi anunciado nas 
redes sociais do movimento, 
conclamando a população a 
participar do ato, que será 
realizado no Posto Itamara-
thy, localizado na saída da 
rodovia municipal.

Segundo mencionado pela 
organização em ocasiões 
anteriores, não será realizada 
uma carreata como na mani-
festação promovida no final 
de maio contra a retomada 
do projeto de concessão à 
iniciativa privada, mas um 
encontro de moradores da 
cidade “para ouvirem e serem 
ouvidos, com a participa-
ção de políticos de Mogi 
e da região do Alto Tietê”, 

Protesto e doação

como foi mencionado pelo 
coordenador do movimento, 
Paulo Bocuzzi.

Os organizadores também 
realizarão uma arrecadação 
de alimentos não-perecíveis, 
que serão encaminhados 
para entidades assistenciais 
de Mogi das Cruzes que 
apoiam o ato. A doação 
será voluntária, e todos os 
produtos arrecadados serão 
distribuídos às organiza-
ções não-governamentais 

e entidades pelo Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomercio).

A realização do ato, se-
gundo Bocuzzi, acontecerá 
sob todas as regras sanitárias 
e com orientações contra 
aglomerações, com o intuito 
de evitar a propagação do 
coronavírus. “Sempre orien-
tamos que todos compareçam 
com máscara, que façam 
uso de álcool em gel e que 
mantenham uma distância 
segura. Vamos fazer este 
protesto de forma ampla, 
porém consciente”, pontuou.

O protesto conta com o 
apoio do prefeito de Mogi 
das Cruzes, Caio Cunha 
(Pode), que anunciou sua 
participação na sexta-feira 
passada em uma transmissão 
ao vivo nas redes sociais. 

“Esta é a hora do mogiano 
fazer sua voz ser ouvida pelo 
governo do Estado contra este 
absurdo que é o pedágio em 
Mogi das Cruzes”, convocou 
o prefeito na ocasião.

André Diniz

Grupo também pretende 
arrecadar alimentos

Divulgação

Em Suzano, por 
exemplo, os furtos 
aumentaram de 932 
para 1.309 entre os 
dois períodos
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SBT, 21H00

Chiquititas

Na escola, Mili, Vivi, Pata e Bia conversam sobre a postura arrogante de 

Marian, que nem parecia estar com depressão. “Vocês nunca foram minhas 

amigas e nunca irão ser. Afi nal, eu sou uma Almeida Campos e vocês não 

passam de quatro órfãs patéticas”, alega Marian.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Eva se faz de vitima na frente de Ana, depois que a fi lha descobre sobre a 

campanha de Júlia. Nanda fi ca satisfeita com o sucesso de seu brecho. Dora 

se irrita com a resistencia de Marcos a arrumar um emprego. Celina examina 

Julia e deixa Manuela e Rodrigo apreensivos.

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Antonia avisa a Douglas que o delegado Siqueira intimará Eric. Cássio conta 

a Pedrinho e Luiza que Eric e inocente e oferece provas em troca de dinheiro. 

Sabine quer provar que Eric fez um mau negocio ao comprar o hotel. Madalena 

culpa Cristovao por ter perdido seu fi lho.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta e João Lucas vão a um coquetel em homenagem a Maria Clara. 

Beatriz vê Leonardo pedindo dinheiro na rua. Vicente convida Cristina para ir 

a seu restaurante. Antoninho pede que Arnoldão convença Juliane a aceitar 

seus serviços de personal training. 

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 54

Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

Mantenha-se firme 
no seu caminho 
mesmo que as 
dificuldades surjam 
sem aviso. Não tema 
os obstáculos e 
permaneça otimista 
perante qualquer 
problema.

A vida deve ser 
encarada com 
esperança e muita 
positividade. Na 
verdade, viver é uma 
arte que merece ser 
trabalhada desde 
logo. Não desista! 

MOMENTO
especial

Não desista de continuar

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: MINEKO NAKASATO MORI

Feliz aniversário! Que a vida seja melhor a cada dia, que 

você encontre a felicidade em cada esquina e jamais perca 

a fé.

Quando é pra dar certo, até os ventos 
sopram a favor...”

 cultura@jornaldat.com.br

Continue!
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Ginásio municipal de esportes 
serve como abrigo emergencial

Por conta dos dias com frio intenso, Prefeitura de Mogi abriu o espaço para abrigar pessoas em situação de rua

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em função das baixas 
temperaturas que vêm sendo 
registradas ao longo dos 
últimos dias, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes decidiu 
providenciar mais uma medida 
de acolhimento para pessoas 
em situação de rua: desde 
ontem, o Ginásio Municipal 
Professor Hugo Ramos está 
aberto durante a noite e a 
madrugada, para receber 
e abrigar a população em 
situação de rua.

A acolhida no ginásio 
tem início às 19 horas e 
o serviço será encerrado 
na manhã do dia seguinte, 
após a oferta do café da 
manhã. O foco é atender 
uma eventual demanda 
reprimida, que não possa 
ser contemplada pelas cinco 
unidades de acolhimento 
institucional já existentes 
na cidade. O atendimento é 
espontâneo, portanto, para 
quem busca o abrigo, basta 
ir direto ao local. Munícipes 
que queiram ajudar também 
podem encaminhar ao local 
pessoas em situação de rua, 
bem como doar lanches e 
roupas.

“Se você conhece ou se 
deparar com alguém em 
situação de rua, oriente e 
ajude essa pessoa a ir para 
o acolhimento. A abertura 
do ginásio é uma medida 
adicional que tomamos, para 
reforçar o atendimento a 
esse público, que é o mais 
vulnerável e mais exposto 
realmente às condições do 
tempo”, destacou o prefeito 
Caio Cunha (Pode).

Além de camas, colchões 
e cobertores, para garantir a 
pernoite, a Prefeitura também 
providenciou estrutura para 
a higienização e alimentação 
dos abrigados. A preparação 

foi feita a partir de uma grande 
mobilização, que envolveu 
diversas secretarias muni-
cipais. Tudo obedece ainda 
aos protocolos sanitários, 
para evitar a contaminação 
pela Covid-19.

O acolhimento é de caráter 

excepcional, portanto fun-
cionará apenas no período 
da noite e madrugada, que 
são os momentos mais crí-
ticos de frio e somente nos 
dias com temperaturas mais 
baixas.

A abertura do espaço é 

uma alternativa ao serviço 
já ofertado diariamente pela 
Secretaria de Assistência 
Social, que faz as aborda-
gens, das 8 às 23 horas, 
distribui cobertores àqueles 
que não aceitam a oferta do 
acolhimento institucional e 

encaminha os que aceitam 
para as cinco unidades já 
existentes na cidade. Não 
há registro de superlotação 
nessas unidades.

Após as 23 horas, o serviço 
é feito pela Guarda Muni-
cipal, que está treinada e 

orientada para tal e deve ser 
acionada pelo telefone 153. 
Nos últimos dias, em função 
do frio, a GCM também tem 
atuado de forma reforçada, 
tanto com a abordagem 
quanto com a distribuição 
de cobertores.

PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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Região recebe novo lote com 214.060 imunizantes

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tie-
tê (Condemat) recebe na 
próxima segunda-feira um 
novo lote de imunizantes, 
com 115.890 doses de As-
traZeneca e 98.170 de Co-
ronaVac. Os imunizantes são 

direcionados para primeira 
dose em jovens de 25 a 27 
anos e para segunda dose de 
pessoas com comorbidades 
de 50 a 59 anos.

O Condemat também 
informou que a região che-
gou ontem a 5.111 óbitos 
pela Covid-19. Nas últimas 

24 horas os municípios de 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba e Suzano 
registraram 14 óbitos. 

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica de Suzano, 
dos 11 óbitos registrados no 
município, apenas quatro 
ocorreram no mês de julho. 

Mais uma remessa

Vacinação contra a gripe será realizada hoje

Mogi das Cruzes reali-
za hoje, das 8 às 15 horas, 
uma ação de repescagem 
para aplicação da vacina 
contra a gripe em quatro 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs): Vila Suíssa, Nova 
Jundiapeba, Braz Cubas e 
Vila Natal. Os interessados 

devem comparecer munidos 
de documento pessoal e 
comprovante de endereço. 
Para crianças, é obrigatória 
apresentação da caderneta 
de vacinação. 

As doses disponibilizadas 
neste final de semana são 
remanescentes do estoque 

destinado à Campanha Na-
cional de Vacinação contra 
a Gripe na cidade. No total, 
Mogi das Cruzes alcançou, em 
média, de 60% de cobertura 
vacinal entre os públicos-

-alvo, compostos por idosos, 
gestantes, puérperas, crianças 
e trabalhadores da saúde. 

Em quatro UBSs

Tiro de Guerra de Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou ontem da formatura do Tiro de 
Guerra (TG 02-081) da cidade. A solenidade aconteceu na sede da unidade militar, na 
estrada dos Fernandes, para recepcionar o chefe da seção de Tiros de Guerra da 2ª 
região militar, o Major Mario Henrique Madureira, que visitou a unidade para realizar 
inspeção técnica de rotina.

8 cidades da região já vacinaram
mais da metade dos habitantes

Apesar do avanço, números da plataforma VacinaJá mostram os municípios nas últimas posições do Estado

COVID-19

Um novo levantamento 
do grupo MogiNews/DAT 
junto à plataforma VacinaJá, 
do governo do Estado de São 
Paulo, mostrou que a maioria 
absoluta das cidades do Alto 
Tietê já alcançou mais da 
metade de sua população 
em geral imunizada com 
a primeira dose ou a dose 
única da vacina contra o 
novo coronavírus (Covid-19).

O ranking de vacinação 
leva em conta os relató-
rios diários das Secretarias 
Municipais de Saúde das 
dez cidades da região, com 
base nos trabalhos do Plano 
Nacional de Imunização 
(PNI) e do Plano Estadual 
de Imunização (PEI). Os 

Ritmo da imunização ainda é lento no Alto Tietê

números incluem as doses 
da CoronaVac, AstraZeneca, 
Pfizer e Janssen. No total, 
681.518 pessoas já receberam 
o agente imunizante.

A cidade com o maior 
número de pessoas imuniza-
das é Mogi das Cruzes, que 
contabilizou 238.449 pessoas, 
ou 52,9% da população. No 
ranking estadual, Mogi está 
na posição 558 entre as 645 
cidades do Estado.

Entretanto, outros três 
municípios estão à frente 
na proporção entre vacina-
dos e a população geral. A 
cidade melhor posicionada 
é Guararema, que possui 
18.856 pessoas protegidas, 
o equivalente a 62,6% da 
população, com a 186ª po-
sição estadual.

A segunda melhor posi-
cionada entre as dez cidades 
do Alto Tietê é Salesópolis 
que, com 10.258 pessoas e 
uma população de 17.252 

habitantes, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), tem 
59,5% de cobertura vacinal. 
Santa Isabel está em terceiro 

lugar, com 31.214 habitantes 
imunizados, o que equivale a 
53,8% de pessoas protegidas.

Dentre os municípios mais 
populosos do Alto Tietê, 
Poá figura na colocação de 
número 577, com 61.142 

munícipes protegidos, e 
51,7% dos moradores com 
a proteção vacinal. Suzano, 
por sua vez, chegou à marca 
de 51,2% de vacinados, com 
153.736 pessoas cobertas.

Embora ainda conste 
como entre as últimas no 
ranking estadual de vacina-
ção no 640º lugar, a cidade 
de Itaquaquecetuba conta 
com 168.568 pessoas com 
a primeira ou a dose única 
da vacina contra a Covid-19, 
o que corresponde a 45% da 
população geral do município. 
A outra cidade que ainda não 
chegou à marca da metade 
de moradores imunizados é 
Ferraz de Vasconcelos que, 
com 88.969 imunizados, 
possui 45,3% no coeficiente 
estadual e a 638ª posição.

André Diniz
Wanderley Costa/Secop Suzano

Ranking das cidades
por ordem de cobertura
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Fonte: VacinaJá / Secretaria de 
Estado da Saúde.


