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Estado pode abrir HC de Suzano 
para atendimento geral na região

Pedido foi feito ontem ao secretário de Estado da Saúde, que prometeu estudar a solicitação feita por Suzano

EDUCAÇÃO

  Prefeitura começou ontem o acolhimento na cidade. Suzano, página 4

O Hospital Auxiliar das Clínicas 
(HC) de Suzano poderá abrir seu 
atendimento à população do mu-
nicípio e do Alto Tietê. Isso porque, 
após solicitação do prefeito Rodrigo 
Ashiuchi, o secretário de Estado da 
Saúde, Jean Gorinchteyn, anunciou 
que vai estudar a possibilidade de 
dar continuidade ao atendimento 
na ala que hoje abriga os pacientes 
diagnosticados com o coronavírus 
(Covid-19). A novidade foi com-
partilhada ontem, durante cele-
bração de 93 anos do Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, em 
Jundiapeba,em Mogi das Cruzes.  
Suzano, página 4

O atendimento será segmentado 
até dia 7 de agosto, contando com 
uma nova “Virada da Vacina” entre 
sexta-feira e sábado, chegando a 36 
horas ininterruptas de atendimen-
to. Cidades, página 7

Suzano

MAIORES DE 
18 ANOS VÃO 
RECEBER  
A VACINA

Bilhete Único

GCM apreende  
1,7 mil cartões 
falsos em Itaquá
Cidades, página 5

ELEIÇÕES

TSE diz que voto 
impresso não é 
adequado. p3

Anúncio ocorreu ontem, durante aniversário de 93 do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, em Jundiapeba

PAULO PAVIONE/SECOP SUZANO
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Ferraz

Sabesp investe R$ 8,8 milhões 
em obras de saneamento

Obras começaram ontem no município e devem 
demorar 18 meses para acabar. Cidades, página 5
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 �Ferraz recebe espetáculo

O projeto “Mamulengarte”, com a tur-
nê Gira Mala 2021, chegou ao municí-
pio de Ferraz de Vasconcelos com duas 
apresentações. A ação foi gerenciada 
pela Secretaria de Cultura e Turismo, 
e os artistas Christian Mathias (campi-
neiro) e Eduardo Santiago (ferrazense) 
comandaram o espetáculo. Eles já fize-
ram apresentação no Distrito Federal, 
Goiás e em diversas cidades do interior 
de São Paulo.

 �Vacinação I

Santa Isabel vacinará hoje as pessoas 
com 25 anos ou mais, puérperas e ges-
tantes contra a Covid-19 das 8 às 16 ho-
ras, no Ginásio Municipal de Esportes 
Francisco Souza, localizado na rua Hye-
róclyo Elói Pessoa Barros, Jardim Monte 
Serrat. As Unidades Básicas de Saúde 
dos bairros também estarão aplicando 
os imunizantes das 8 às 15h30 e os mo-
radores que estiverem dentro do prazo 
para receber a 2ª dose poderão se va-
cinar conforme agendamento. 

 �Vacinação II

No momento da vacinação é preciso 

apresentar RG, CPF, comprovante de 
endereço e cartão do SUS. O Fundo 
Social de Solidariedade também esta-
rá arrecadando alimentos que serão 
destinados às famílias em situação de 
vulnerabilidade.

 �Sessão da Câmara

A Câmara Municipal de Itaquaquecetuba 
retoma, a partir de hoje, as sessões de 
forma presencial, realizadas no Plená-
rio Vereador Maurício Alves Braz, mas 
ainda sem público para evitar aglome-
rações e possíveis contágios pelo coro-
navírus. No entanto, o poder Legislativo 
dará toda transparência aos trabalhos, 
transmitindo a reunião pela internet.

 �Arte pública

O Projeto Arte Pública, da Secretaria de 
Cultura de Suzano, realizou na última 
semana a entrega de um novo mural 
na cidade, desta vez no Templo Honpa 
Hongwanji, em trecho da rua Arman-
do Salles de Oliveira, no centro. A pin-
tura, de 36 metros quadrados, foi feita 
pelo artista plástico Fabiano Galdino. 
A iniciativa tem como objetivo revitali-
zar pontos da cidade e valorizar os ar-
tistas locais.

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Avanço da vacinação

A 
morosidade da vacinação contra 
a Covid-19 no Brasil pode com-
prometer a eficiência da campa-
nha quando se pensa na redução 

do número de mortes pela doença no atual 
pico epidêmico. A conclusão, do professor 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FM-USP), Eduardo Massad, 
ainda leva em conta que cerca de 127 mil 
vidas seriam poupadas até o fim de 2021 se 
o Brasil tivesse começado em 21 de janei-
ro a vacinar em massa – algo em torno de 2 
milhões de doses aplicadas ao dia.

Olhando para frente e deixando os erros 
para trás, após aprender com os mesmos, 
anima o levantamento feito pela reportagem 
do grupo MogiNews/DAT, junto à platafor-
ma VacinaJá, do governo do Estado de São 
Paulo, mostrando que a maioria das cidades 
do Alto Tietê já alcançou mais da metade 
de sua população em geral imunizada com 
a primeira dose contra a Covid-19. Os nú-
meros incluem as doses da CoronaVac, As-
traZeneca, Pfizer e Janssen. Mais de 682 mil 
pessoas já receberam o agente imunizante.

A cidade com o maior número de pessoas 

imunizadas é Mogi das Cruzes, que conta-
bilizou 238.449 pessoas, ou 52,9% da po-
pulação. No ranking estadual, Mogi está na 
posição 558 entre as 645 cidades do Esta-
do. Entretanto, outros três municípios es-
tão à frente na proporção entre vacinados 
e a população geral. A cidade melhor po-
sicionada é Guararema, que possui 18.856 
pessoas protegidas, o equivalente a 62,6% 
da população, com a 186ª posição estadual. 
A segunda melhor posicionada entre as dez 
cidades do Alto Tietê é Salesópolis que, com 
10.258 pessoas e uma população de 17.252 
habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), tem 59,5% 
de cobertura vacinal. Santa Isabel está em 
terceiro lugar, com 31.214 habitantes imu-
nizados, o que equivale a 53,8% de pessoas 
protegidas.

É sabido que o número de vacinados pode-
ria estar mais avançado, caso o planejamen-
to do governo federal fosse diferente desde 
o início e, hoje, poderíamos estar mais pró-
ximo de um controle seguro contra o coro-
navírus. Não foi o que ocorreu. Resta olhar 
daqui para frente.

Mesmo com as eleições de 
2022 ainda um tanto distan-
tes e com uma expectativa de 
polarização entre as candida-
turas de Lula e Bolsonaro, o 
debate sobre o surgimento 
de uma chamada terceira via 
permanece no radar de parti-
dos que não se inclinam por 
nenhum dos dois candidatos. 
Existe um esforço tremendo 
de algumas “lideranças” polí-
ticas para encontrar um nome 
que possa se mostrar viável.

Tarefa árdua para um ex-
tenso aglomerado de pessoas 
e interesses. Principalmen-
te pela inexistência de uma 
liderança que canalize os 
apoios necessários para sua 
viabilização. Além de lide-
ranças políticas, sempre se 
cogita nomes de pessoas fa-
mosas, mas que não orbitam 
o universo da política. São 

A terceira via

ARTIGO
Afonso Pola

os chamados outsiders, indi-
víduos que não pertencem a 
um grupo determinado, no 
caso grupo político.

É importante ressaltar que 
uma eleição não é feita de 
vias. Ela se realiza a partir 
de candidatos que, em tese, 
devem representar as dife-
rentes visões presentes na 
sociedade. Em todas as pes-
quisas divulgadas até agora, 
Lula está em primeiro lugar 
e Bolsonaro em segundo, 
mesmo existindo um cardá-
pio extenso de postulantes 
ao cargo. Na última pesqui-
sa Datafolha, Lula aparece 
com 46% enquanto Bolso-
naro tem 25%. Em terceiro 
lugar aparece Ciro Gomes 
com apenas 8%.

Essa radiografia momentâ-
nea é expressão da intenção 
do eleitorado e isso precisa 

ser respeitado. Discutir a pos-
sibilidade de buscar um ou-
tro nome que seja fortalecido 
pelo apoio de um grupo de 
partidos é legítimo. Mas isso 
tem de acontecer no campo 
das ideias e propostas.

Temos um desafio imediato 
que é a defesa da democra-
cia, pois ela está sob ataque. 
Nossas instituições ainda per-
manecem omissas diante de 
falas e ações de membros de 
um dos poderes que usual-
mente flertam com o golpis-
mo. Creio ser esse o único 
divisor de águas existente 
hoje no âmbito da política.

Que as inúmeras candida-
turas futuras se apresentem 
manifestando seu compro-
misso com a manutenção 
da democracia.

Creio ser esse o desejo da 
maioria da sociedade. E vença 
aquele que tiver mais votos.

 afonsopola@uol.com.br

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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Redução de usuários de ônibus é irreversível e torna subsídio necessário

A drástica redução no número de usuários de transporte público no Brasil torna necessária e irreversível a discussão de subsídios diretos ao 
setor, indica um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O modelo econômico adotado por grande parte das prefeituras 
joga todos os custos sobre a tarifa cobrada para os passageiros, o que tende a afastar ainda mais os usuários e criar uma bola de neve rumo ao 
colapso. O risco é comprometer cada vez mais a qualidade dos serviços prestados à população. O grande debate não é se tem que ter subsídio 
ou não, mas qual o nível de subsídio. É 10%, 20%, 30%, disse o pesquisador Rafael Pereira, que é especialista em mobilidade urbana. (E.C.)

A Confederação Brasileira 
de Tênis (CBT) anunciou 
o cancelamento do Jogos 
Pan-Americanos de Beach 
Tennis, evento que seria 
realizado nesta semana em 
Florianópolis (SC) na praia de 
Canasvieiras. A justificativa 
foram as dificuldades relata-
das por diversos países para 
confirmarem a participação 
com suas equipes principais 
devido aos desafios logís-
ticos e financeiros, dada a 
proximidade do evento no 
calendário.

A jovem atleta associa-
da ao Clube de Campo de 
Mogi das Cruzes (CCMC), 
Viviane Kobo Arruda, de 
12 anos, estava convocada 
para representar o Brasil na 
categoria Sub-12. Viviane 

CBT decide cancelar 
Jogos Pan-Americanos

Beach Tennis

treina semanalmente com 
a equipe da Raquete Alta, 
liderada pelo técnico André 
Chaguri.

Ela teve sua formação inicial 
no CCMC com a professora 
Patricia Cupello, ingressando 
na equipe de Chaguri em 
2020. O técnico conta que o 
capitão da seleção brasileira 
de beach tennis, Plácido 
Russo, o Juca, reconheceu o 
talento de Viviane no torneio 
New Generation, realizado 
no último mês de junho em 
Mogi das Cruzes e organizado 
pela CBT. Apesar do cance-
lamento dos Jogos, a atleta 
continuará se dedicando aos 
treinos para a disputa dos 
próximos torneios regionais 
e estaduais do calendário 
de 2021.

‘Voto impresso não é 
adequado’, diz TSE

Mecanismo amplamente defendido por Bolsonaro e por aliados é 
classificado como inadequado para garantir a segurança das eleições

SISTEMA ELEITORAL

Os ex-presidentes do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
assim como o atual presidente, 
Luís Roberto Barroso, e o 
vice-presidente, Edson Fachin, 
divulgaram uma nota ontem 
em que defendem o sistema 
eleitoral vigente no país desde 
1996. No documento, assinado 
por dezoito ministros que 
presidiram a instituição desde 
a redemocratização, em 1988, 
o voto impresso, amplamente 
defendido pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e por 
aliados do governo, é classi-
ficado como um mecanismo 
inadequado para garantir a 
segurança das eleições.

“O voto impresso não é 
um mecanismo adequado 
de auditoria a se somar aos já 
existentes por ser menos seguro 
do que o voto eletrônico, em 
razão dos riscos decorrentes 
da manipulação humana e da 

quebra de sigilo”, disse a nota. 
“A contagem pública manual de 
cerca de 150 milhões de votos 
significará a volta ao tempo 
das mesas apuradoras, cenário 
das fraudes generalizadas que 
marcaram a história do Brasil’.

Os magistrados afirmam 
que as legislações produzidas 
pelo Congresso Nacional e o 
TSE foram responsáveis por 
“eliminar um passado de frau-
des eleitorais que marcaram 

a história do Brasil, no Impé-
rio e na República”. O texto 
ainda enfatiza a realização 
de eleições “livres, seguras e 
limpas” como a essência da 
democracia. O documento foi 
divulgado quatro dias após o 
presidente Bolsonaro realizar 
uma transmissão ao vivo em 
que, por mais de duas horas, 
levantou suspeitas sobre o 
sistema eleitoral do país e 
defendeu a adoção do voto 

impresso como mecanismo 
adicional de auditagem dos 
votos.

O político prometia apresentar 
provas de que as eleições de 
2014 e 2018, que o elegeu, 
teriam sido fraudadas. No 
evento, Bolsonaro reposicionou 
o seu discurso dizendo ter 

“indícios” de fraude. As supostas 
evidências de manipulação 
das eleições apresentadas 
pelo presidente eram um 
compilado de notícias falsas, 
vídeos datados e fora de con-
texto que circulam há anos na 
internet e análises enviesadas 
das etapas de auditagem dos 
votos. Para evitar a propa-
gação de desinformação, o 
TSE montou uma força-tarefa 
com 16 pessoas para verificar 
os dados apresentados pelo 
presidente. A nota divulgada 
ontem destaca que em 25 
anos de uso da urna eletrônica 
nunca foram constatadas 
eleições fraudadas.

Voto eletrônico é o mais seguro, afirmou a nota

Antonio Augusto/Ascom/TSE

Estadão Conteúdo

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) deu ontem a 
primeira sinalização de que 
pode voltar a implementar o 
horário de verão para lidar 
com a crise hídrica do país. 
Em entrevista à Rádio ABC 
de Novo Hamburgo (RS), o 
presidente afirmou que, mes-
mo sendo contra a medida, 
se a maioria da população 
mudar de opinião sobre o 
tema, ele “segue a maioria”. 

“Sou um democrata, eu sigo 
a maioria”, declarou. “Se a 
maioria da população quiser 
a volta, eu posso fazer isso aí”.

Bolsonaro chegou a sugerir 
que irá falar com uma rádio 
que “ouve quase sempre”, 
para que a emissora faça uma 
pesquisa com seus ouvintes 
e veja a “vontade popular” 
com relação ao tema, e su-
geriu que a rádio local de 
Novo Hamburgo fizesse a 
mesma coisa. De acordo 
com o presidente, a falta de 
apoio popular seria um dos 
motivos que pesam contra a 
retomada da medida, já que, 
até o momento, ele vê que a 
maioria da população continua 
contrária à implementação 
do horário de verão.

“No momento, eu sei que 
para alguns setores aumenta 

Bolsonaro diz que horário 

de verão pode voltar

Crise hídrica

o faturamento, porque as 
pessoas ficam mais tempo 
aí frequentando o comércio, 
isso a gente pesa aqui também. 
Mas no momento, não tem 
clima, apoio popular, para 
gente voltar o horário de 
verão”, disse.

A declaração do presidente 
vem logo após o ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, afirmar que 
não havia nenhum movimen-
to para retorno do horário 
de verão no país. Contudo, 
pressionado pela crise hí-
drica e por diversos setores, 
o governo decidiu reavaliar 
os impactos do horário de 
verão. (E.C.)

Presidente alegou seguir 
a vontade da maioria

Carolina Antunes/PR

O Mogi das Cruzes Bas-
quete estreou no Campeo-
nato Paulista vencendo o 
Pinheiros por 81 a 74 na 
noite de domingo passado 
no Ginásio Hugo Ramos. O 
próximo desafio da equipe 
será nesta sexta-feira contra o 
Bauru, às 19h30, fora de casa.

Os mogianos começaram 
melhor na partida, vencendo 
os dois primeiros quartos por 
19 a 16 e 20 a 15. Depois 
do intervalo, a vantagem se 
manteve e o Mogi Basquete 
fechou o terceiro período 
em 20 a 16. No último, o 
time da capital tentou uma 
reação e venceu por 27 a 22, 
mas não foi o suficiente para 
garantir a virada.

“Estamos muito felizes com 
a vitória, começar com o pé 
direito é sempre muito bom. 
Temos algumas coisas para 

Mogi estreia no Paulista com vitória
Basquete

com 12 pontos e seis rebotes; 
os alas-pivôs Wesley Castro, 
cestinha com 15 pontos, e 
Douglas Santos, com nove 
pontos e oito rebotes; e os 
armadores, Lucas Lacer-
da, com 13 pontos, Fúlvio 
Chiantia, com 11 pontos e 
seis rebotes, e Guilherme 
Lessa, com 12 pontos.

Formato
Pelo sistema de disputa, as 

dez equipes se enfrentarão 
na fase classificatória, em 
turno e returno. No primeiro 
turno, jogam todos contra 
todos. Já no segundo turno, 
serão formados dois grupos 
com cinco times. Os quatro 
melhores de cada grupo 
avançam para os playoffs 
decisivos, que serão disputa-
dos em melhor de três jogos 
nas quartas, semifinal e final.

os próximos adversários, mas 
iremos trabalhar firme para 
superar todos os obstáculos”, 
ressaltou o técnico Danilo 
Padovani.

Os destaques mogianos da 
partida foram o pivô Thiago 
Mathias, o mais eficiente (19), 

corrigir e melhorar. Jogamos 
com uma equipe que tem 
uma intensidade física muito 
grande e conseguimos parar 
isso neles, foi um ponto po-
sitivo na nossa defesa. Agora 
vamos continuar trabalhando. 
Sabemos das dificuldades com 

Mogi venceu o Pinheiros por 81 a 74 no Hugo Ramos

Suelenn Ladessa/Mogi Basquete

Esportes
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Acolhimento de estudantes 
começa na rede de Suzano

A Secretaria de Educa-
ção de Suzano deu início 
ontem à retomada gradual 
das atividades presenciais 
na rede municipal de ensino. 
Com isso, diversas escolas 
começaram a semana com 
o acolhimento dos alunos, 
respeitando o limite de 35% 
de ocupação, de acordo com 
a capacidade de cada espaço. 
Esta é a primeira vez que as 
crianças retornam às salas 
de aula desde o início da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

A ação prioriza o aten-
dimento ao público em 
situação de vulnerabilida-
de, com dificuldades de 
acesso e acompanhamento 
das atividades remotas. Na 
ocasião, diversas crianças 
da cidade voltaram para 
suas unidades escolares 
para iniciar uma semana 
especial de acolhimento e 
adaptação, com retomada do 
contato com os educadores 
e início de nova dinâmica de 
ensino. Eles ainda passarão 

Educação municipal

por análise da evolução do 
processo de aprendizagem.

Entre as unidades que 
ofereceram acolhimento está 
a Escola Municipal (EM) 
Ângela Martins de Oliveira, 
no Jardim Dora, na região de 
Palmeiras. De acordo com 
a coordenadora da unidade, 
a professora Marrala Klein 
dos Santos, a experiência em 
sala de aula foi um evento 
muito aguardado por alunos 
e docentes, mesmo que com 

números reduzidos. Dos 
226 alunos matriculados, 45 
foram recebidos no período 
da manhã e 33 à tarde.

“O movimento foi bastante 
tranquilo, tanto em sala de 
aula como fora. Na hora do 
lanche todos se compor-
taram bem, respeitando o 
distanciamento e fazendo a 
devida higienização, além do 
uso obrigatório de máscaras. 
Nos preparamos muito para 
isso”, afirmou a educadora.

Cada escola vai receber até 35% da capacidade

Irineu Junior/Secop Suzano

HC de Suzano pode abrir para 
atendimento geral ao público

Pedido partiu da Prefeitura de Suzano e foi feito ontem ao secretário de Saúde do Estado Jean Gorinchteyn

SAÚDE

O Hospital Auxiliar das 
Clínicas (HC) de Suzano 
poderá abrir seu atendimento 
à população do Alto Tietê. 
Isso porque, após solicitação 
do prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL), o secretário de Estado 
da Saúde, Jean Gorinchteyn, 
anunciou que vai estudar a 
possibilidade de dar con-
tinuidade ao atendimento 
na ala que hoje abriga os 
pacientes diagnosticados com 
o coronavírus (Covid-19). A 
novidade foi compartilhada 
ontem, durante celebração 
de 93 anos do Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
em Jundiapeba na cidade de 
Mogi das Cruzes.

Com a presença do de-
putado estadual André do 
Prado (PL) e do secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, Ashiuchi tratou com 
Gorinchteyn sobre a im-
portância da continuidade 
do atendimento médico 
no HC. “O complexo hos-
pitalar está pronto, sendo 
referência em imagem, e tem 

uma ala completa, que foi 
feita pelo Estado com apoio 
do Condemat (Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê). 
Acredito que há grandes 
possibilidades para a con-
tinuidade no atendimento, 
abrigando, em um cenário 
de pós-pandemia, as pessoas 
acamadas. Inclusive, na oferta 
de cirurgias e de tratamentos 
eletivos”, explicou. 

Ashiuchi sugeriu ainda a 
criação de um complexo de 
saúde no local, com a criação 
de um “Hospital-Dia”, que 
é uma unidade de semi-

-internação, com horário de 
funcionamento de segunda a 
sexta-feira, de 8 às 16 horas, 
com capacidade para 30 
usuários; de Ambulatório 
Médico de Especialidades 
(AME), que é um centro 
ambulatorial de diagnóstico 
e orientação terapêutica de 
alta resolutividade em es-
pecialidades médicas, com 
ênfase nas necessidades da 
rede básica; entre outros. 

“Com a solicitação, vamos 
estudar a melhor forma de 
seguirmos com o recebi-
mento de pacientes após a 
pandemia e a abertura de 
novos equipamentos no 
local”, destacou Gorinchteyn.

Todas as tratativas do HC 
foram feitas ontem. Na ocasião, 
o chefe do Executivo suza-
nense esteve acompanhado de 
diversas autoridades públicas 
para parabenizar a história 
e o trabalho realizado no 

complexo, uma referência 
nacional no tratamento de 
pacientes de longa permanência.

Ainda houve um ato em 
respeito aos profissionais 
que atuavam no hospital e 
faleceram em decorrência do 
novo coronavírus. Como parte 
das homenagens, as alas da 
Unidade de Tratamento Inten-
sivo (UTI) foram nomeadas. 
A adulta agora se chama Dr. 
Ricardo Harada e a infantil, 
Dr. Onofre Zambuzzi.

Pezzuti
Fundado em 1928 no 

distrito de Jundiapeba, no 
município vizinho de Mogi 
das Cruzes, a unidade foi o 
primeiro hospital colônia 
do Brasil, destinado para o 
acolhimento de pacientes com 
hanseníase, doença altamente 
contagiosa e sem previsão 
de cura na época. A partir 
de 1960, o espaço passou 
a receber outros pacientes 
crônicos e logo se tornou 
uma referência no acolhi-
mento de longa permanência, 
realizando atualmente uma 
média de 1.123 atendimentos 
ambulatoriais por mês.

Estiveram presentes na ce-
rimônia a diretora da unidade, 
Fabiana Santos Fonseca; a 
coordenadora de Serviços de 
Saúde do Estado, Magali Vi-
cente; o gerente administrativo, 
Kaio Vinicius Mascarenhas; a 
vereadora de Mogi das Cruzes 
Maria Luiza Fernandes, a Malu 
Fernandes; e o ex-secretário 
de Saúde de Mogi das Cruzes, 
Henrique Naufel.

O chefe do Executivo suza-
nense agradeceu a dedicação 
e o empenho de todos os 
profissionais da Saúde, que 
seguem se colocando em 
risco durante a pandemia 
para salvar vidas e zelar pela 
recuperação de seus pacientes. 
Na ocasião, ele destacou a 
conquista de novos tanques 
de oxigênio feita neste ano, 
além do apoio prestado para 
os trabalhos realizados no 
hospital.

“O diálogo próximo com 
o governo do Estado ainda 
nos garantiu a abertura de 
novos leitos para acolher a 
população da região, sendo 
30 de UTI, 30 de enfermaria 
para os casos de Covid-19, e 
outros 36 para casos crônicos. 
Este é um polo extremamente 
importante no enfrentamento 
à pandemia no Alto Tietê e 
é sinônimo de excelência. 
Parabéns a todos pelos servi-
ços prestados e seguimos na 
luta para preservar a saúde 
da população”, concluiu o 
prefeito.

Prefeito ouviu do secretário que tema será estudado

Paulo Pavione/Secop Suzano

A Secretaria Municipal 
de Planejamento e Finanças 
deu início ontem a mais 
uma edição do Programa de 
Recuperação e Estímulo ao 
Pagamento de Débitos Fiscais 
(Refis), que possibilita aos 
contribuintes a renegociação 
de dívidas municipais. Neste 
ano, a iniciativa se estende 
até 24 de dezembro e prevê 
a adesão online por meio do 
site oficial da Prefeitura de 
Suzano (www.suzano.sp.gov.
br), devido à pandemia do 
coronavírus (Covid-19).

O benefício abrange todos 
os tributos municipais em 
atraso, executados ou não, 
nos últimos cinco anos, desde 
2016. Entre eles estão o Im-
posto Sobre Serviços (ISS), o 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e outras taxas. 
O programa oferece um des-
conto de 100% sobre juros 
e multas aos contribuintes 
que aderirem ao pagamento 
à vista. Os demais descontos 
são graduais, conforme o 
número de parcelas, que 
podem chegar a 24 prestações.

Refis começa a valer e 
segue até dezembro

Débitos abertos

De acordo com secretário 
Itamar Viana, a expectativa é 
de que a plataforma digital 
acolha de 30% a 40% das 
demandas, reservando o 
atendimento presencial no 
Centro Unificado de Serviços 
(Centrus- avenida Paulo Por-
tela, 210) aos contribuintes 
com dificuldade de acesso à 
internet. “Neste período de 
pandemia, nosso objetivo é 
reduzir a circulação de pes-
soas em prédios públicos. A 
novidade também vem para 
facilitar a vida da população, 
que poderá acessar o site 
a qualquer momento para 
garantir o benefício”, reforçou.

Em 2019, a Secretaria 
Municipal de Planejamento 
e Finanças registrou mais 
de 5.616 acordos firmados, 
superando R$ 15.931.173,98 
em dívidas de tributos mu-
nicipais renegociados. No 
ano anterior, 2018, segundo 
prestação de contas da Pre-
feitura de Suzano, mais de 
R$ 21 milhões foram rene-
gociados durante o período 
de realização do Refis.

A segunda unidade do 
Centro Unificado de Servi-
ços (Centrus), instalada no 
Jardim Dona Benta, completa, 
hoje, 1 nesta. Durante este 
período, seu funcionamento 
levou praticidade para as 
comunidades da região norte 
de Suzano, com rápido aces-
so a diversos serviços. Em 
funcionamento constante, 
o espaço já realizou 10.254 
atendimentos desde sua 
inauguração.

Estabelecido em uma área 
do Supermercado Nagumo 
(avenida Francisco Marengo, 
2.301), o local tem benefi-
ciados inúmeros moradores, 
que não precisam mais se 
locomover até a área central 
para ter acesso aos mais de 
14 serviços oferecidos. O 
atendimento rápido e ágil 
contempla diversos setores, 
que vão desde orientações 
sobre o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) 
até a busca por empréstimos 
empresariais no Banco do Povo. 

Centrus Norte 
completa 1 
ano e 10,2 mil 
atendimentos

Serviços
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Sabesp vai investir mais de 
R$ 8,8 milhões em Ferraz

Mais de 2 mil moradores 
dos bairros Vila Cristina, Vila 
São Sebastião e Jardim das 
Flores, em Ferraz de Vas-
concelos, serão beneficiados 
com melhorias no sistema 
de esgoto da Companhia 
de Saneamento Ambiental 
(Sabesp). O investimen-
to será de R$ 8,8 milhões 
e irá durar 18 meses. As 
obras tiveram início ontem 
e contaram com a presença 
da prefeita Priscila Gambale 
(PSD), do deputado estadual, 
Rodrigo Gambale (PSL), do 
superintendente da Unidade 
de Negócios Leste, Maycon 
de Abreu e de secretários 
municipais.

Segundo o gerente de Di-
visão da Sabesp, Zemicindo 
Miguel Mendes, as obras 
contemplam a construção 
de uma estação elevatória 
que irá captar e bombear 
o esgoto até a unidade de 
tratamento. Com isso, os 
resíduos que, atualmente, 
são despejados no córrego 
Guaiozinho terão o destino 

Saneamento

correto e o afluente será 
despoluído.

A prefeita comemorou 
a ação. “Esse é o tipo de 
obra que leva dignidade 
para a vida das pessoas. É 
uma parceria que dá certo. 
Somamos esforços com o 
deputado Rodrigo Gambale 
e trabalhamos com a Sabesp 
para que isso pudesse acon-
tecer. No final, quem sai 
ganhando é a população”, 
afirmou.

Também estiveram pre-
sente ao início das obras os 
vereadores, Flávio Batista 
de Souza, o Inha, Ananias 
Coelho Neto, o Neto do 
Cambiri, Alexandro Santos 
Alves Silva, o Teteco, Osni 
Ângelo Pasquarelli, Ewerton 
Correa Cardoso, José Juca de 
Araújo Neto, o Juca do São 
Judas, Flávio de Albuquer-
que Castilho, o Flávio do 
Depósito, e Eliel de Souza, 
o Eliel Fox.

Obras começaram ontem e devem durar 18 meses

Jonathan Andrade/Secom

Regularização de imóveis 
já pode ser solicitada

Medida só vale para as os imóveis; negociação não pode ser feita em caso de terrenos

ITAQUÁ

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba deu início ao processo 
de regularização de edificações 
construídas em desacordo com 
a legislação urbanística. A partir 
de agora, todos os moradores 
que apresentarem algum tipo 
de irregularidade em seus 
imóveis construídos, sejam 
eles particulares, comerciais, 
industriais ou de serviços, 
poderão se regularizar e se 
adequar às normas.

O objetivo do município 
é conceder à população a 
garantia sobre seu imóvel, seja 
ele residencial ou comercial, 
permitindo a aquisição do 
habite-se, deixando a pro-
priedade formalizada para seu 
financiamento, transferência, 
aluguel ou venda. E para o 
imóvel comercial, industrial 
ou de serviço, permite o alvará 
de funcionamento. A Lei que 
dispõe sobre a regulariza-
ção edilícia no município 
de Itaquaquecetuba é a Lei 
Complementar nº 327/2021, 
proposta pelo Executivo e 
já aprovada pela Câmara 

Municipal.
“A necessidade de implantar 

essa lei, chamada popularmente 
de ‘Lei de Anistia’, surgiu logo 
no início da atual gestão, pois 
encontramos diversos processos 
com a solicitação do alvará de 
regularização e não encontra-
mos amparo legal para isso 

porque as construções foram 
feitas de maneira irregular. 
Por isso criamos a lei, para 
dar amparo legal aos projetos 
de regularização”, explicou o 
secretário de Planejamento, 
João Carlos Navarro

De acordo com ele, é impor-
tante frisar que esse processo 

é para a organização da cons-
trução e não a legalização 
do terreno. Além disso, o 
proprietário do imóvel deve 
procurar um profissional 
habilitado da área, como 
arquiteto ou engenheiro, que 
já estão ambientados com esse 
tipo de lei e sabem dar todo 

o encaminhamento para a 
regularização.

O prefeito Eduardo Boigues 
(PP) explicou que a cidade 
precisa crescer e para isso 
existe a necessidade de regu-
larizar as áreas habitacionais. 

“Sabemos o potencial que a 
cidade tem, mas para que as 
empresas possam vir e ficar, 
é importante que a cidade 
esteja regularizada com os 
imóveis particulares e de 
empresas. Isso traz dignidade 
e legalidade às construções.”

A regularização para quem 
excedeu e construiu fora da 
lei estará condicionada ao 
pagamento pelo excedente 
construído, que pode variar 
de acordo com o tipo de 
construção, bem como ela 
está posicionada, sendo que 
o valor poderá ser parcelado.

Os valores recolhidos serão 
investidos na cidade como, 
por exemplo, para a melhoria 
da malha viária, melhoria 
habitacional e planejamento 
da cidade, que contribui com 
a geração de emprego e renda. 

Projeto é de origem do poder Executivo e precisou ser aprovada pela Câmara

Mogi News/Arquivo

Após ultrapassar a marca de 
90 mil aplicações da vacina 
contra o coronavírus (Covid-19), 
Poá inicia hoje a imunização 
da população com mais de 
23 anos. O Departamento de 
Vigilância em Saúde informou 
ainda que a “xepa da vacina” 
irá contemplar aqueles com 
idade a partir dos 18 anos. É 
a primeira cidade da região a 
imunizar esta faixa etária. A 
novidade foi divulgada pelo 
diretor do Departamento de 
Vigilância em Saúde, Leonardo 
Barbosa Garcia, em virtude do 
excelente ritmo da campanha 
na cidade.

“O histórico da vacinação 
em Poá é muito bom, assim 
como a logística preparada 
pelo departamento, que faz 
o controle do estoque e não 
deixa faltar doses. Com base 
neste trabalho, conseguimos 
acelerar o cronograma sem 
colocar em risco o desem-
penho da campanha, pois 
separamos as quantidades 
necessárias para a realização 
da 1ª e da 2ª dose”, afirmou 
o diretor. Após a vacinação 
de ontem, Poá já realizou 
64.849 mil aplicações da 1ª 
dose, 22.640 mil da 2ª dose 
e 2.913 de dose única.

Poá inicia a 
vacinação de 
pessoas com 
mais de 23 anos

Contra Covid

1,7 mil cartões falsos são 
apreendidos em Itaquá

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Itaquaquecetu-
ba apreendeu uma grande 
quantidade de bilhetes de 
transporte falsos após ser 
acionada por meio do 153 
por denúncia de roubo. Ao 
chegar ao local indicado, foram 
encontrados 1.729 cartões 
de transporte do tipo Bilhete 
Único, provenientes do cri-
me de estelionato nas tarifas 
coletivas. A dona do imóvel 
teria alugado o quarto para 

Bilhete Único

um rapaz, sendo conduzida 
até a delegacia para prestar 
esclarecimentos.

O secretário de Segurança 
Urbana, Anderson Caldeira, 
explica o quanto a aquisição 
desses produtos é prejudicial. 

“Os cartões com falsos créditos 
são comercializados sob o 
valor inferior das tarifas por 
criminosos que atuam entre 
as estações de trem e termi-
nais de ônibus. Com isso, as 
empresas têm um prejuízo de 

milhões por ano e a compra 
dessas passagens mais baratas 
alimenta o crime organizado.”

Os fraudadores inserem os 
créditos irregulares em cartões 
clonados por meio de hackers e 
compram bilhetes de terceiros 
para uso indevido, realizando 
a venda nas estações das cida-
des da região metropolitana. 
Detidos nesses crimes podem 
responder por estelionato e 
formação de organização e 
associação criminosa.

Uma pessoa foi levada até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso

Divulgação/AIPMI
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carmen diz que Marian saberá o motivo do documento falso com o nome 

de Mili no tempo certo. Todos vão até a casa de Carol para a surpresa de 

aniversário. Carol aceita carona de Fernando para a casa dela. Cris ainda 

sente raiva de Tobias, por ter criado o personagem Tomás Ferraz.

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael implica com René. Sol e Wallace visitam Bete. Wallace conta para Bete 

que Sol está trabalhando em seu lugar, e a mãe insiste para que a fi lha volte 

ao colégio e não desista de seus sonhos. Sol e Wallace se beijam, mas o 

rapaz afi rma que gosta de Bárbara. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Lucio e Daniel esclarecem a Rodrigo e Ana o porque de nao poderem ser 

doadores de Julia. Lourenco conta para Tiago que e seu pai. Por conta da 

compatibilidade sanguínea, Manuela e Eva sao escolhidas para fazer os exames.

GLOBO, 19H15

Pega pega
Eric conta a Antônia e Domênico que o nome verdadeiro de Cássio e Vinícius. 

Julio avisa a Malagueta que os funcionários do hotel vão encontrar o carrinho 

usado para transportar as malas com o dinheiro do roubo. Luiza beija Eric.

GLOBO, 21H00

Império
Valquíria pede que Maria Marta e seus fi lhos permaneçam na joalheria Império. 

José Alfredo afi rma a Cristina que estará sempre ao seu lado. Vicente manda 

um de seus ajudantes pegar comida no refrigerador e Felipe fi ca apreensivo. 

RECORD, 21H

Gênesis
Labão tenta se entender com Salma. Raquel sente ciúmes do tratamento 

que Jacó está dando à Lia. Raquel fi ca chocada ao reconhecer Bila. Jacó 

encontra Nanum. Ele se explica para o amigo de Isaque. Esaú descobre 

notícias sobre o irmão. Labão não gosta da reação das pessoas ao anunciar 

a gravidez de Lia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Emudece
Casa

rústica de
regiões

serranas

Processo
de transfor-
mação das 
borboletas

Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

Cão brin-
calhão de

origem
alemã

O esporte
mais

popular 
no Brasil

Hortaliça
de boa du-
rabilidade

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes

Sentimen-
to de so-
freguidão

Diz-se de
indivíduo

lento

(?) Waters,
um dos fun-
dadores do
Pink Floyd

Cavalo de
pelagem
marrom

Giulia (?),
atriz de
"Boogie

Oogie"  (2014) 

"Os fins
justificam

os (?)"
(dito)

Amigos e (?): os con-
vidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca

Sufixo de
"hidroxila"

Parte 
do boi

Sal do (?),
tempero
rosado

(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Botão de
rádios

Divisões de
presídios
Telúrio

(simbolo)

Distúrbio 
psiquiátri-

co que
pode cau-
sar acú-
mulo de
dívidas e

depressão

Et cetera
(red.)

Mestre do
Gênio (Lit.)

Abaixo de
Banho

oriental 
de spas

Teorias

O par do 
condiciona-
dor capilar

Aplauso,
em inglês

Picape 
ou sedã

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito

Sem (?) 
nem beira:
na miséria
A 5ª letra

Fonte do
caviar

Capa de
confrarias

Arma de 
arremesso
Como se 

encontram
os mem-
bros de
debates 

televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Meta de
projetos

Tatuagem
do Popeye

Tony Ra-
mos, ator
Resina de

colares

Estado do
carimbó

Instrumento de
percussãoNome (?):

Francisco, para Jor-
ge Mario Bergoglio
(Catol.)

Passar ao
longo de
Deus, em

latim

FCAM
CACHALOTE

HIMALAIAETC
DIALSOBAMO

ALIEOXAMPU

ADAMFUTEBOL
PERCORRERRS

DEOOSAFÃ
BESTAESCOPO

PORASLESO
RTCNROGER

CARAACARAC
GAMOVABOM

TAMBORCLAP
PAPALEIRA

PARAMEIOS

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

Lindo é enxergar 
a felicidade de uma 
pessoa através de um 
olhar sincero...

de um sorriso 
que chama a nossa 
atenção não só 
pela beleza que ele 
representa e sim pela 
transparência que 
ele encanta a nossa 
Alma!

MOMENTO
especial

Enxergar a felicidade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

ANIVERSARIANTES: ALDA OLIVEIRA CEZAR E REGINA 

CELIA DE FREITAS LEOPONDINO

Parabéns! Que neste dia todas as alegrias do mundo sejam 

suas. Feliz aniversário!

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

 cultura@jornaldat.com.br

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-

geada



cidadesTerça-feira, 3 de agosto de 2021 7portalnews.com.brDIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Novo cronograma vacinará os 
maiores de 18 anos em Suzano

Atendimento deve ocorrer até o dia 7, com direito a mais uma edição da “Virada da Vacina” com 36 horas

CONTRA COVID

A Secretaria Municipal de 
Saúde anunciou ontem uma 
nova atualização do crono-
grama de imunização contra 
o coronavírus (Covid-19) em 
Suzano. Desta vez, a opera-
ção deve alcançar o público 
maior de 18 anos e garantir a 
segunda aplicação das pessoas 
que ainda precisam completar 
a etapa, incluindo a segunda 
dose dos profissionais da 
rede municipal de ensino. 
O atendimento será segmen-
tado até o próximo dia 7 de 
agosto, contando com uma 
nova “Virada da Vacina” entre 
sexta-feira e sábado, chegando 
a 36 horas ininterruptas de 
atendimento.

Na quinta-feira, os três 
polos de imunização vão 
receber os suzanenses com 
21 e 22 anos, bem como 
todos aqueles que precisam 
tomar a segunda dose. “Neste 
dia, iremos contemplar duas 
idades novas, além de todos 
aqueles que já podem se va-
cinar, ou seja, o cidadão que 
tiver 21 anos ou mais poderá 

ser imunizado”, explicou o 
secretário municipal de Saúde, 
Pedro Ishi.

Para esta data, a Prefeitura 
vai promover o acolhimento 
no Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 
Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul), na região 
norte, e no Centro Cultural 
de Palmeiras (travessa Crispim 
Adelino Cardoso, 42, na Vila 
Júlia), ambos das 8 às 17 horas; 
na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), será 
com horário estendido até as 
19 horas, com sistema drive-
-thru até as 17 horas no Parque 
Municipal Max Feffer, com 
entrada pela avenida Brasil.

Já a segunda edição da 
“Virada da Vacina” será rea-
lizada exclusivamente na 
Arena Suzano e terá início 
às 8 horas de sexta-feira e 
seguirá recebendo a população 
até as 17 horas de sábado, 
com trabalho de aplicação 
até as 20 horas. Durante as 

36 horas de imunização, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
vai contemplar todos aqueles 
com mais de 18 anos.

No cronograma estabele-
cido, na sexta-feira, das 8 às 
17 horas, o atendimento será 

para aqueles que precisam 
da segunda dose, incluindo 
os profissionais da rede mu-
nicipal de ensino. Já a partir 
das 19 horas, a vacinação 
passa a contemplar todos os 
suzanenses adultos, acima de 

18 anos, seguindo até as 17 
horas de sábado.

“É importante destacar que, 
com a primeira experiência 
da ‘Virada da Vacina’, estamos 
preparados e bem organizados. 
De modo geral, a escala será: 

das 8 às 17 horas do dia 5, 
todos aqueles que precisam 
de segunda dose; das 17 às 
19 horas, vamos contemplar 
todos os remanescentes e or-
ganizar a Arena para receber 
o novo público; e das 19 
horas do dia 5 até as 17 horas 
do dia 6, vamos receber os 
munícipes com 18 anos ou 
mais”, detalhou Ishi.

Segundo o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), Suzano segue 
buscando contemplar todos 
os cidadãos. “Até sábado, 
dia 7, vamos vacinar toda a 
população adulta da nossa 
cidade. Esse é um marco 
para nós, na luta contra a 
Covid-19 e no enfrentamen-
to à pandemia. Estamos na 
expectativa de atingirmos o 
maior número de famílias e 
assim levar mais esperança 
aos lares suzanenses. É im-
portante lembrar que, após 
a Virada, o cronograma deve 
continuar alcançando públicos 
ainda mais jovens, conforme 
orientação do Ministério da 
Saúde”, concluiu. 

‘Virada da Vacina’ está programada para ocorrer entre esta sexta-feira e sábado

Maurício Sordilli/Secop Suzano

A Prefeitura de Mogi da Cru-
zes manterá até pelo menos a 
próximo sexta-feira a operação 
do abrigo emergencial para 
pessoas em situação de rua 
que foi montado no Ginásio 
Municipal de Esportes Pro-
fessor Hugo Ramos. Desde a 
sexta-feira passada, quando 
foi aberto para essa finalidade, 
o local teve bastante procura 
e chegou a acolher 30 pessoas 
em uma só noite.

“Em função dessa alta ade-
são e também da previsão 
de dias ainda frios ao longo 
desta semana, o abrigo será 
mantido em operação, pelo 
menos até esta sexta-feira. 
Havendo necessidade, es-
tenderemos por mais dias”, 
destacou a secretária muni-
cipal de Assistência Social, 
Celeste Gomes.

A acolhida no Ginásio 
continuará tendo início às 
19 horas e o serviço será 
encerrado às 8 horas do dia 
seguinte, após a oferta do café 
da manhã. O atendimento é 
espontâneo, portanto basta ir 

Acolhimento emergencial no ginásio
será mantido ao menos até sexta

Pessoas em situação de rua

nos dias com temperaturas 
mais baixas.

A abertura do Ginásio é 
uma alternativa ao servi-
ço já ofertado diariamente 
pela Assistência Social, que 
faz as abordagens, distribui 
cobertores àqueles que não 
aceitam a oferta do acolhimento 
institucional e encaminha os 
que aceitam para as unidades 
existentes na cidade. Não 
há registro de superlotação 
nessas unidades. O serviço 
recebe apoio da Guarda Civil 
Municipal (GCM), que está 
treinada e orientada para tal 
e deve ser acionada por meio 
do telefone 153.

testes de DST/ Aids e testes 
de Covid-19. 

A preparação foi feita a 
partir de uma grande mobili-
zação, que envolveu diversas 
Secretarias Municipais e foi 
pensada em obedecimento 
aos protocolos sanitários. 

O acolhimento é de caráter 
excepcional, portanto funcio-
nará apenas no período da 
noite e madrugada, que são 
os momentos mais críticos 
de frio, bem como somente 

até o Ginásio, para ter acesso 
ao serviço. Munícipes podem 
seguir auxiliando no enca-
minhamento de pessoas ao 
local e na entrega de doações.        

Além de camas, colchões 
e cobertores, para garantir o 
pernoite, a Prefeitura também 
providenciou estrutura para 
a higienização e alimentação 
dos abrigados. Equipes da 
Saúde foram ontem ao local 
e prestaram serviços como 
aferição de pressão arterial, 

Local chegou a acolher 30 pessoas em uma só noite
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O último levantamento da 

Secretaria de Segurança de 
Mogi das Cruzes apontou 
que, entre a noite de sexta-

-feira anterior e o domingo 
passado, foram registradas 
284 chamadas junto à Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp). Destas 
chamadas, foram aplicadas 
duas multas por pessoas que 
realizaram pancadões nos 
bairros Parque Martinho e 
Cocuera.

A prática é contrária ao 
decreto municipal que esti-
pula normas para o combate 
ao coronavírus (Covid-19) 
não seja desrespeitado e a 
doença seja, ainda mais, dis-
seminada, o que pode elevar 
a gravidade da pandemia. 
Um das principais regras é a 
não movimentação de aglo-
merações. O Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
de Mogi registrou ainda seis 
autuações por desrespeito 
à Lei do Silêncio e uma por 
descarte de entulho.

As autuações por des-
respeito à Lei do Silêncio 

Fiscalização atende 284 
chamadas em Mogi

Pancadões e aglomeração

Acolhida continuará 
tendo início às 19 
horas e o serviço 
será encerrado às
8 do dia seguinte

O Departamento 
de Fiscalização de 
Posturas de Mogi 
registrou ainda 
seis autuações por 
desrespeito à Lei do 
Silêncio

foram registradas no Parque 
Olímpico, Jardim Universo, 
Jundiapeba, Vila Joia e Jar-
dim Santos Dummont. Já o 
descarte de entulho ocorreu 
no bairro Itapeti, segundo 
informações da Prefeitura 
à reportagem.

A população pode au-
xiliar neste trabalho com 
denúncias pelo telefone 153, 
da Ciemp, que atende 24 
horas por dia. Em relação à 
fiscalização no município de 
Suzano, no último final de 
semana, a reportagem não 
recebeu informações até o 
fechamento desta edição.
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Notificação aos Correios de Itaquá

O Procon de Itaquaquecetuba notificou ontem os dois centros de distribuição dos 

Correios após uma série de denúncias e reclamações, sobretudo da negativa de 

entrega de produtos nos endereços dos consumidores. Diante da reclamação, o órgão 

de defesa ao consumidor aplicou o prazo de cinco dias para que os problemas sejam 

solucionados.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está iniciando uma nova 
busca ativa por moradores 
faltantes da segunda dose da 
vacina contra a Covid-19. Os 
técnicos do Sistema Integrado 
de Saúde (SIS) estão ligando 
para os idosos que constam 
como ausentes e agendando 
a aplicação do complemento 
da imunização na unidade 
mais próxima.

O município tem cerca de 
3 mil pessoas com 60 anos 
ou mais que tomaram apenas 
a primeira dose da vacina. 
Até o momento, cerca de 
400 já foram contatados e 
os agendamentos continuam 
ao longo da semana. “As 
próprias unidades de saúde 

Mogi convoca idosos para aplicação de segunda dose 
Vacina contra a Covid-19

às 9 horas, será aberta re-
pescagem para pessoas com 
40 anos ou mais que ainda 
não foram imunizadas com 
a primeira dose. Todos os 

ofertadas também segundas 
doses da AstraZeneca/Fiocruz 
para quem tomou a primeira 
até o dia 15 de maio. 

Na próxima quarta-feira, 

já vinham realizando essa 
tarefa, mas diante do alto 
índice de abstenções para 
a segunda dose, solicitamos 
apoio do SIS para reforçar 
as convocações”, explicou 
a secretária municipal de 
Saúde, Andréia Godoi.

Quem estiver em atraso 
também pode ligar para o 
telefone 160 ou efetuar o 
agendamento online htt-
ps://vacina.mogidascruzes.
sp.gov.br/ . 

A Secretaria Municipal de 
Saúde abre hoje, às 16 horas, 
o agendamento online para 
aplicação de primeiras doses 
contra a Covid-19 para pes-
soas com 25 anos ou mais. 
No mesmo horário, serão 

agendamentos devem ser 
realizados no www.clique-
vacina.com.br  e, no ato da 
vacinação, é necessário apre-
sentar documentos pessoais 
com foto, comprovante de 
endereço e comprovante de 
agendamento. Para aplicação 
da segunda dose, é essencial 
mostrar a caderneta ou com-
provante da primeira dose.

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 322.024 
doses da vacina contra a 
Covis-19 na cidade, das quais 
235.908 primeiras doses, 
76.186 segundas doses e 
9.930 doses únicas. O total 
de primeiras doses e doses 
únicas corresponde a mais 
70% da população adulta 

estimada para o município. 

Mortes

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), registrou 6 
óbitos por Coronavírus nas 
últimas 72 horas. De acordo 
com a atualização das vigi-
lâncias epidemiológicas nos 
municípios, ontem a região 
chegou a 121.735 casos 
confirmados e 5.117 óbitos, 
desde o início da pandemia 
de Covid-19.

As 6 vítimas fatais registradas 
nas últimas 72 horas eram 
residentes nos municípios 
em Arujá, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes e Salesópolis.

Técnicos do SIS estão ligando e agendando a aplicação
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UTI do Pezzuti terá mais 44 
leitos para pacientes crônicos

Confirmação foi dada pelo secretário de Saúde estadual, Jean Gorinchteyn, durante aniversário do hospital

ANÚNCIO

A rede de saúde pública do 
Alto Tietê terá ampliação de 
44 novos leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
destinados para pacientes 
crônicos adultos e crianças 
no Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti Cavalcanti, em Mogi 
das Cruzes. O anúncio foi 
feito ontem, pelo secretário 
de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn, durante ceri-
mônia em comemoração aos 
93 anos da unidade, que teve 
a presença do presidente do 
Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), Rodrigo 
Ashiuchi (PL), prefeito de 
Suzano, e autoridades.

Com a ampliação, o Hos-
pital Dr. Arnaldo passará a 
contar com 80 leitos de UTI 

Novos leitos serão para pacientes adultos e crianças

para pacientes crônicos – 40 
adultos e 40 de pediatria. 
Hoje, a unidade conta com 
36 leitos em operação, sendo 
8 para adultos e 28 para 
crianças.

Na ocasião, o secretário fez 
uma homenagem simbólica aos 
médicos Onofre Zambuzzi e 
Ricardo Baltazar Harada, que 
emprestam os nomes para as 
alas da unidade hospitalar.

O presidente do Condemat 
destacou a importância da 
unidade hospitalar, sobretudo 
no enfrentamento à pandemia 
de coronavírus (Covid-19), e 
que em abril fez a abertura de 
60 leitos para o tratamento 
de pacientes diagnosticados 
com a doença.

“O Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti é um complexo 

muito importante para a 
nossa região, que há anos 
presta um trabalho de re-
levância para a população 
e, no momento que nossa 
região mais precisou, foi a 
retaguarda com a abertura 

de leitos específicos para o 
enfrentamento à Covid-19”, 
destacou o presidente, ao 
relembrar  a parceria do 
Condemat com o governo 
do Estado, que viabilizou 
a implantação de um novo 

sistema de oxigênio na unidade, 
o que permitiu a abertura 
dos leitos de Covid-19.

De acordo com a coor-
denadora de Serviços de 
Saúde do Estado, Magali 
Vicente Proença, o Estado 
irá buscar os recursos para 
ativação destes novos leitos, 
que permitirão a ampliação 
do tratamento aos pacientes 
crônicos da região.

A cerimônia também contou 
com a presença da diretora do 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, 
Fabiana Santos Fonseca; do 
deputado estadual, André 
do Prado (PL) do secretário 
de saúde de Suzano, Pedro 
Ishi; dos vereadores de Mogi 
das Cruzes Iduigues Mar-
tins e Malu Fernandes; e 
do secretário executivo do 

Condemat, Adriano Leite, 
e demais autoridades e fun-
cionários do hospital.

93 anos

O hospital foi fundado 
em 1928, a partir do antigo 
sanatório de Santo Ângelo. 
É o primeiro hospital colô-
nia do Brasil. O complexo 
foi construído para abrigar 
pacientes com hanseníase, 
que no século 19 era uma 
doença considerada altamente 
contagiosa e sem cura.

A partir de 1960, com os 
avanços no tratamento da 
Hanseníase, o hospital passou 
a receber outros pacientes 
crônicos. Recentemente o 
hospital também iniciou o 
atendimento de recuperação 
pós-Covid-19

Divulgação/Condemat


