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Novo espaço para pacientes
psiquiátricos será em Ferraz
Residência Terapêutica vai abrigar até dez pacientes de Ferraz, Suzano e Salesópolis; unidade será a terceira da região

BENEFÍCIO

  Famílias de Suzano e Santa Isabel receberão Vale Gás. Paginas 4 e 5

O Alto Tietê vai passar a contar 
com uma nova unidade de Resi-
dência Terapêutica (RT), implan-
tada no município de Ferraz de 
Vasconcelos, informou na tarde de 
ontem o Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat). A unidade abri-
gará pacientes dos municípios de 
Ferraz de Vasconcelos, Salesópo-
lis e Suzano, que deixarão hospi-
tais psiquiátricos de longa perma-
nência. Esta é a terceira RT a ser 
implantada na região. O serviço 
já existe desde 2018, com unida-
des em Mogi das Cruzes e Suzano.  
Cidades, página 3

Ferro-velho

Estabelecimentos 

são fechados  

em Ferraz
Cidades, página 5

SUZANO

ACE busca 
incentivar o 
comércio para 
Dia dos Pais. p4
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Campanha será retomada hoje, 
após o envio de mil doses do imu-
nizante contra a gripe por parte do 
Estado. Cidades, página 5

Campanha

POÁ RETOMA 
VACINAÇÃO 
CONTRA  
A GRIPE

MAIORES DE 21 ANOS 
RECEBERÃO VACINA 
CONTRA COVID-19
Atendimento será a partir das 8 horas nos três polos 
de imunização, que também deverão disponibilizar a 
dose a todos os demais públicos já contemplados pela 
operação desde o início do ano. Suzano, página 4

PANDEMIA

Vacinação havia sido paralisada em 29 de julho com o fim dos estoques de aplicações contra gripe

EMANUEL AQUILERA

Itaquá adere ao Agosto Lilás

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Campanha busca conscientizar a população e 
criar pontos de ajuda à mulher. Cidades, página 5
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 � Venda para o governo

A Prefeitura de Suzano e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) estão com 
inscrições abertas para o workshop 
“Aprenda a vender para o governo”. 
O conteúdo gratuito, que será dispo-
nibilizado amanhã, deve abordar as 
formas de comercialização com o po-
der público. Os interessados devem se 
inscrever até a data do evento virtual, 
pelo site (bit.ly/Sebrae-vender-gov). 
Ao todo, são 300 vagas disponíveis.

 �Acolhimento no Caps

A prefeitura de Santa Isabel inicia 
neste mês de agosto o atendimento 
presencial no Centro de Atenção Psi-
cossocial (Caps), oferecendo acolhi-
mento e tratamento multiprofissio-
nal aos moradores. A população que 
procura o Caps é acolhida e participa 
da elaboração de projetos terapêuti-
cos de acordo com suas necessida-
des e demandas.

 �Ponto de coleta

A Prefeitura de Guararema, por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Am-

biente, está ampliando a quantida-
de de locais próprios para a coleta 
de resíduos orgânicos, como restos 
de frutas, legumes e verduras. Ago-
ra, além dos contêineres marrons 
dispostos às sextas-feiras na Feira 
Livre do Nogueira, o município con-
ta com um ponto permanente de en-
caminhamento dos resíduos, locali-
zado em frente ao Fundo Social de 
Guararema, localizado na rua Dona 
Laurinda, 193, no centro.

 � Câmara de Suzano

A Câmara de Suzano retoma hoje, a 
partir das 14 horas, as sessões or-
dinárias após 15 dias de recesso. A 
reunião será aberta ao público até 
80% da capacidade total do Plenário, 
como forma de garantir o distancia-
mento e evitar contaminações pelo 
o coronavírus (Covid-19). Os traba-
lhos no Plenário também podem ser 
acompanhados ao vivo, de forma on-
line, pela página oficial do Legislati-
vo no Facebook (www.facebook.com/
camarasuzano) e pelo canal do You-
Tube da Casa de Leis (www.youtu-
be.com/c/TVCâmaraDeSuzano). Es-
tão na pauta da sessão a votação de 
dois itens.

•••  editor@jornaldat.com.br
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CHARGE

FÁBIO MIRANDA

Mesmo diante de tantas 
adversidades, a realização 
das Olimpíadas no Japão 
vem trazendo alegria e emo-
ção ao planeta Terra. Entre 
suor e lágrimas, medalhas de 
bronze, prata e ouro coroa-

-se o desempenho de atletas 
de altíssimo nível.

Inspirados pelo espírito 
olímpico, resolvemos pre-
miar três dos atos notariais 
que consideramos de maior 
relevância, logicamente sem 
desmerecer a importância 
dos demais.

A medalha de bronze será 
concedida para o testamento 
público, valiosa ferramenta 
de planejamento sucessório, 
por intermédio da qual ex-
ternamos disposições de úl-
tima vontade, que surtirão 
efeito após a morte do testa-
dor. Tais disposições podem 

Olimpíadas Notariais

ARTIGO
Arthur Del Guércio Netop

conter caráter patrimonial ou 
não. Uma importante infor-
mação em Estados como São 
Paulo consiste na limitação 
à publicidade do testamento 
enquanto vivo for o testador: 
para a tristeza de vizinhos 
fofoqueiros, somente aque-
le ou alguém em seu nome 
poderá fazer o pedido.

Um degrau mais alto no 
pódio, recebe a medalha de 
prata a ata notarial, indispensá-
vel meio de prova previsto na 
legislação brasileira. Os mais 
variados fatos e circunstân-
cias podem ser comprovados 
pelo ato: postagens em redes 
sociais, conversas mantidas 
no WhatsApp, diálogos tele-
fônicos, estado de conserva-
ção de bens imóveis etc. Sem 
qualquer juízo de valor, o ta-
belião constata aquilo que foi 
solicitado, gerando a perpe-

tuação da prova no livro de 
Notas, podendo inserir fotos, 
vídeos e arquivos de áudio.

Além de robusto meio de 
prova, a ata notarial também 
é requisito obrigatório para a 
usucapião extrajudicial, fun-
damental no contexto regu-
larização fundiária.

O tão sonhado ouro não 
poderia deixar de ser entre-
gue à escritura pública, para 
muitos o “coração” dos car-
tórios de notas. Destaque ab-
soluto na transmissão imo-
biliária, vem sendo utilizada 
com louvor em separações, 
divórcios, dissoluções de 
união estável e inventários. 
Ao garantir tranquilidade na 
tão sonhada aquisição imo-
biliária e em momentos deli-
cados das pessoas, faz jus ao 
prêmio máximo em nossas 
Olimpíadas Notariais. 

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de 

Notas e Protestos de Itaquaquecetuba

 contato@blogdodg.com.br

EDITORIAL

Refis: polêmico e necessário

A 
queda da economia brasileira em 
decorrência da pandemia da Co-
vid-19 reacendeu a necessidade 
da realização do Refis, programa 

de parcelamento de débitos tributários com 
a Receita Federal e com a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional. O polêmico 
programa, aplicado há 20 anos no Brasil, 
causa, muitas vezes, um efeito não espe-
rado, no qual empresas deixam de pagar 
seus tributos esperando o parcelamento.

Segundo a Receita, aliado ao instituto da 
transação tributária foram editados outros 
atos, como a suspensão da cobrança de pra-
zos processuais, a exclusão de contribuintes 
de parcelamentos, dentre outros, que elimi-
nam a necessidade do Refis. Especialistas, 
porém, discordam e contrapõem com ar-
gumento de que as reduções não têm sido 
suficientes para que uma empresa que pas-
sou pela pandemia consiga se recuperar.

Em Mogi das Cruzes, o prefeito Caio 
Cunha (Pode) disse, logo quando assu-
miu o cargo majoritário da administra-
ção municipal, que tem como uma das 
prioridades reverter a situação de 25 mil 

famílias mogianas em débito com a Pre-
feitura no valor total de R$ 100 milhões 
devido à ampliação de seus imóveis. Uma 
das soluções seria anistiar ou postergar as 
multas. Meses depois, Cunha anunciou a 
possibilidade de promover um programa 
de recuperação da dívida ativa do municí-
pio. Embora ainda não há uma data para 
o questionado, porém necessário Refis, o 
anúncio animou a população, principal-
mente a parcela mais crítica e endividada 
neste momento.

A Câmara de Mogi está analisando o pro-
jeto de Lei Complementar 04/2021, que 
estabelece o programa de regularização tri-
butária Parcelamento Mogiano. O projeto, 
que ainda será votado, estabelece desde a 
isenção total de multas para o pagamento 
à vista até o desconto de 50% nos juros 
para parcelamento de 24 até 72 parcelas.

Mesmo polêmico, o Refis irá beneficiar 
muitas pessoas que realmente não têm con-
dições de arcar com suas dívidas. Poste-
riormente, sim, é preciso estudar um meio 
de transição mais justa e que não incentive 
maus pagadores.
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Rede de saúde do Alto Tietê 
tem qualidade reconhecida

O Grupo NotreDame 
Intermédica (GNDI), que 
iniciou a expansão de suas 
atividades no Alto Tietê 
em outubro de 2018, con-
quistou o certificado FEEX 
FIA – Clima Organizacional 
2021. O resultado é fru-
to da pesquisa Fundação 
Instituto de Administração 
Employee Experience, que 
visa reconhecer as empresas 
que mais se preocupam com 
a criação de um ambiente 
de trabalho que possa ser 
agradável e produtivo, ao 
mesmo tempo.

Ao longo de 40 anos, os 
pesquisadores desenvol-
veram estudos para avaliar 
a experiência dos colabo-
radores em seu ambiente 
de trabalho, seja com seus 
líderes e pares, políticas e 
práticas de recursos huma-
nos e condução da empresa 
pelo CEO (Chief Executive 
Officer) – principal cargo 
da empresa.

A participação na pesquisa 
permite o acesso a dados 

Clima organizacional

estratégicos em ambiente 
seguro pelos gestores, com-
parando indicadores para a 
definição de ações sempre 
voltadas à qualidade e ao 
aperfeiçoamento do desem-
penho mediante critérios 
eminentemente técnicos.

O GNDI, proprietário do 
Hospital Santana, em Mogi das 

Cruzes, e de centros clínicos 
e laboratórios (NotreLabs) 
na região, vem expandindo 
permanentemente suas ati-
vidades nas redes própria e 
credenciada, preservando e 
aperfeiçoando os talentos 
profissionais locais e im-
plantando suas identidades 
de trabalho e visual.

Hospital Santana, de Mogi, faz parte do GNDI

Mogi News/Arquivo

Terceira residência terapêutica 
será em Ferraz de Vasconcelos

Espaço vai abrigar pacientes de hospitais psiquiátricos de longa permanência de Suzano, Salesópolis e Ferraz

NOVA UNIDADE

O Alto Tietê vai passar 
a contar com uma nova 
unidade de Residência Te-
rapêutica (RT), implantada 
no município de Ferraz de 
Vasconcelos, informou na 
tarde de ontem o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). A unidade 
abrigará pacientes dos 
municípios de Ferraz de 
Vasconcelos, Salesópolis 
e Suzano, que deixarão 
hospitais psiquiátricos de 
longa permanência.

Esta é a terceira RT a ser 
implantada na região. O 
serviço já existe desde 2018, 
com unidades em Mogi das 
Cruzes e Suzano. Na tarde 
de anteontem, o presidente 
do consórcio e prefeito de 
Suzanno, Rodrigo Ashiuchi 
(PL); a prefeita de Ferraz 
de Vasconcelos, Priscila 
Gambale (PSD), juntamente 
com a secretária de Saúde 
de Ferraz de Vasconcelos, 
Kelly D’Ávila e o secretário 
executivo do consórcio, 

Adriano Leite, realizaram 
uma vistoria nas depen-
dências do imóvel.

Durante a visita, o 

presidente do Condemat, 
Rodrigo Ashiuchi, elogiou 
a estrutura do local, bem 
como a acolhida de Ferraz 

de Vasconcelos. “Assim 
como as demais RT’s, a 
nova unidade dispõe de 
uma estrutura muito boa 

e acolhedora, para oferecer 
um trabalho humaniza-
do aos pacientes, além de 
representar uma grande 
conquista para a nossa 
região, graças ao empenho 
de todos os prefeitos do 
Condemat, que abraçaram 
este projeto, permitindo a 
ampliação do atendimento”.

As RT’s funcionam como 
uma residência familiar 
para pacientes psiquiátricos, 
que são assistidos por uma 
equipe multiprofissional, e 
incentivados, dentro das suas 
limitações, a ter autonomia 
nas atividades do dia a dia.

A prefeita de Ferraz de 

Vasconcelos, Priscila Gambale, 
destacou a importância desse 
novo equipamento para a 
saúde mental e falou sobre 
a colaboração da gestão 
municipal para a atuação 
regional. “Já temos esse 
serviço em Mogi das Cruzes 
e Suzano e agora chegou a 
vez de Ferraz de Vasconcelos 
contribuir regionalmente, 
com uma unidade que vai 
atender moradores do nosso 
município e também de ci-
dades vizinhas. Tenho feito 
questão de visitar todos os 
equipamentos sociais e de 
saúde não com o objetivo 
de apenas fiscalizar, mas 
principalmente de cola-
borar para a melhoria dos 
resultados. No caso deste 
serviço de saúde mental, 
estamos todos empenhados 
para que os futuros mo-
radores tenham resgatada 
a dignidade e a vida em 
sociedade”.

Por determinação da lei, 
cada residência terapêutica 
pode ter até 10 pacientes.

Rodrigo Ashiuchi, e Priscila Gambale vistoriaram novo espaço de Ferraz

Jonathan Andrade

Esta é a terceira 
RT a ser 
implantada na 
região. O serviço já 
existe desde 2018

Podemos anuncia equipe 
de comando do partido

O Diretório Municipal 
do Podemos de Mogi das 
Cruzes conta com novos 
líderes. A equipe do partido 
foi anunciada nesta semana 
e contará com o chefe de 
Expediente da Secretaria 
Municipal de Governo, 
Rubens Pedro de Oliveira, 
na presidência. Principal 
assessor político do pre-
feito Caio Cunha, Oliveira 
assume o posto juntamente 
com o vice-presidente, o 
vereador Maurino José da 
Silva, eleito pelo Podemos, 
e a secretária-geral, a vice-

-prefeita Priscila Yamagami.
“O novo Diretório vem 

com a missão de continuar 
representando os valores que 
o partido tem consolidado 
nos últimos anos no Bra-
sil e, sobretudo, em Mogi 
das Cruzes: transparência, 
participação e democracia”, 
avaliou Caio Cunha. De 
fato, o partido ampliou a 
participação política com 
as últimas eleições muni-
cipais. Além de eleger, em 

Diretório de Mogi

chapa pura, o atual prefeito 
e a vice-prefeita, também 
angariou três cadeiras no 
Legislativo mogiano, ocu-
padas por Maurino José 
da Silva, Eduardo Ota e 
Johnross Jones.

Agora, sob comando de 
Rubens Pedro de Oliveira, 
o partido traça seus novos 
rumos. “O Podemos vem 

cidade melhor para todos os 
mogianos, através de uma 
política justa e participativa”, 
destacou o novo presidente.

Cientes de que a repre-
sentatividade do partido na 
cidade requer a estrutura-
ção de um diretório forte e 
influente, Oliveira aponta 
que o Podemos Mogi deve 
se fortalecer ainda mais nos 
próximos anos. “O Podemos 
é um partido de diálogo. E 
essa sempre será a base de 
nossa trajetória”, finalizou 
Oliveira.

Integram, ainda, o novo 
diretório, a tesoureira Sín-
tique Lais de Mello Faria, 
jornalista membro do mo-
vimento Vamos Ocupar a 
Cidade; o vereador Eduardo 
Ota, à frente do Podemos 
Esporte; e a advogada Juliana 
Ramires Ramos de Paiva, no 
comando do Podemos Mu-
lher. Já o primeiro-suplente 
da Câmara de Mogi, Itânio 
Aparecido Mariano Filho, 
se encarregará de liderar o 
Podemos Jovem.

se posicionando de forma 
muito clara, objetiva e trans-
parente, mesmo diante de 
um cenário político com-
plexo. Assumir um partido 
dessa lisura e dentro de uma 
cidade do porte de Mogi 
das Cruzes é uma missão 
muito honrosa e que nos 
traz a responsabilidade de 
continuar lutando por uma 

Além do prefeito 
e vice-prefeita, 
legenda possui três 
vereadores eleitos 
no ano passado
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ACE cria campanha para 
incentivar o comércio

A Associação Comercial e 
Empresarial (ACE) de Suzano 
lança a campanha “Meu pai 
merece o melhor presente”, 
como forma de incentivar 
os moradores a consumi-
rem produtos e serviços do 
comércio local. A iniciativa 
visa fortalecer os lojistas no 
período de Dia dos Pais, que 
será celebrado no próximo 
domingo, e que se preparam 
para a retomada total das 
atividades, em um cenário 
de diminuição de casos do 
coronavírus (Covid-19).

Com a expectativa de 
crescimento de vendas em 
comparação com 2020, a 
ACE projeta um aumento 
em relação às vendas pre-
senciais, principalmente pela 
flexibilização de reabertura 
das lojas, o que deverá mo-
vimentar o comércio. “Para 
o mês de agosto, estimamos 
um crescimento significativo 
nas vendas presenciais, de 
cerca de 14% frente ao mesmo 
período do ano passado. Já 
em relação às vendas on-line, 

Dia dos Pais

a tendência também é de alta, 
em pelo menos 39%, uma 
vez que o comércio eletrônico 
está mais consolidado e os 
consumidores estão acessando 
mais para comparar preços”, 
disse o diretor de Marketing, 
Rodrigo Guarizo.

De acordo com o presidente 
da ACE Suzano, Fernando 
Fernandes, a valorização 
dos empresários locais é 
essencial, pois impulsiona 
a economia da cidade, ao 

mesmo tempo em que auxilia 
as famílias que dependem 
dessas atividades para terem 
seu sustento mensal. “Suzano 
tem uma grande variedade 
de comércios, tanto na região 
central da cidade, quanto nos 
bairros, o que garante uma 
vasta gama de produtos e 
serviços disponíveis à popu-
lação compradora. O Dia dos 
Pais é um ótimo momento 
para estimular o consumo”, 
finalizou Fernandes.

Entidade projeta um crescimento de cerca de 14%

Divulgação

Imunização contra Covid-19 
chega às pessoas com 21 anos

Moradores com 22 anos também serão vacinados; cronograma começa a valer a partir de amanhã, às 8 horas

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Covid-19) 
em Suzano alcança amanhã 
os jovens de 21 e 22 anos 
de idade. O atendimento 
será a partir das 8 horas nos 
três polos de imunização da 
cidade, que também deve-
rão disponibilizar a dose a 
todos os demais públicos já 
contemplados pela operação 
desde o início do ano. Além 
disso, aqueles que precisam 
completar a segunda etapa 
também poderão buscar 
atendimento. 

Para receber a primeira 
dose, é necessário apresentar 
documento original com foto, 
CPF, comprovante de ende-
reço de Suzano no nome do 
vacinado e uma filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro na plataforma 
Vacina Já (www.vacinaja.
sp.gov.br) também é indis-
pensável. Já para receber a 
segunda aplicação, basta o 

cidadão apresentar o cartão 
de vacinação adquirido na 
primeira etapa, documento 
original com foto e CPF.

A ação ocorre no Centro 
de Artes e Esportes Uni-
ficado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 
Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul), na região 
norte, e no Centro Cultural 
de Palmeiras (Tv. Crispim 
Adelino Cardoso, 42 - Vila 
Júlia), no distrito de Palmeiras, 
ambos no horário conven-
cional, das 8 às 17 horas. 
Na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), o 
atendimento será estendido 
até as 19 horas. Também 
haverá sistema drive-thru 
até as 17 horas no Parque 
Municipal Max Feffer, com 
entrada pela avenida Brasil.

O secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, reforçou 
que a ação antecede a “Virada 
da Vacina”, que ocorre entre 
esta sexta-feira e sábado e 
contempla o público de 18, 

19 e 20 anos. “É importante 
que essa segmentação de 
grupos seja respeitada. Por 
isso pedimos para que os 
jovens maiores de 21 anos 
compareçam à vacinação de 
quinta-feira. Caso não seja 

possível, haverá o atendimento 
na sexta e sábado na Arena. 
Mas a prioridade agora é 
reservar a quinta-feira para 
esse primeiro público, nos 
três polos, a fim de diluir 
a demanda esperada neste 

período”, explicou. 
O chefe da pasta tam-

bém destacou a importância 
da segunda dose, que será 
oferecida ao longo de todo 
o período de atendimento, 
com horário prioritário na 

sexta-feira, das 8 às 17 horas, 
durante a “Virada da Vacina” 
na Arena Suzano.

Virada da Vacina
A segunda edição da “Vi-

rada da Vacina” ocorre na 
Arena Suzano, das 8 horas 
de sexta-feira (06/08) até as 
17 horas de sábado (07/08). 
A operação deverá ser seg-
mentada, priorizando o 
atendimento daqueles que 
precisam da segunda dose 
no período das 8 às 17 horas 
de sexta-feira. A partir deste 
horário, a vacinação será 
liberada para os adultos 
maiores de 18 anos.

O trabalho deve se estender 
por 36 horas ininterruptas de 
atendimento, sendo que os 
portões da Arena se fecham 
às 17 horas de sábado, com 
trabalho até as 20 horas. O 
sistema drive-thru no Par-
que Municipal Max Feffer 
deve funcionar somente no 
horário das 8 às 17 horas, 
tanto na sexta-feira como 
no sábado.

Os que procuram a segunda dose também poderão se vacinar nesta semana

Wanderley Costa/Secop Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), e o secretário 
municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
Geraldo Garippo, partici-
param ontem do anúncio 
da ampliação do programa 
estadual “Vale Gás” para 
2.790 famílias suzanenses. O 
benefício consiste no repasse 
de R$ 300, pago em três 
parcelas bimensais de R$ 
100, a famílias em situação 
de extrema pobreza para a 
aquisição de botijões de gás 
de cozinha (GLP 13 quilos), 
garantindo a segurança alimentar 
de milhares de cidadãos. A 
primeira parcela começou a 
ser paga no dia 20 de julho 
e já está disponível para os 
novos beneficiários.

Os detalhes sobre a ma-
nutenção e ampliação do 

“Vale Gás” foram repassados 
aos gestores municipais, que 
já haviam participado do 
primeiro anúncio do progra-
ma em junho. O benefício, 
que até então priorizava as 
famílias que residiam em 
comunidades e locais de 

Quase 2,8 mil famílias 
vão receber o Vale Gás

Benefício

pouca infraestrutura e de 
alto risco, foi ampliado e 
direcionado às famílias com 
renda mensal per capita de até 
R$ 178, desde que inscritas 
no CadÚnico, sem o Bolsa 
Família.

Para o prefeito Ashiuchi, o 
programa traz mais dignidade 
e qualidade de vida às famí-
lias suzanenses. “Essa é uma 
medida assertiva do governo 
do Estado que vem fazendo a 
diferença na vida de milhares 
de paulistas em situação de 
vulnerabilidade. Sabemos 
que a pandemia penalizou 
muitas famílias, sobretudo 
aquelas que já vinham en-
frentando desafios. Por isso, 
juntamente com o benefício 
estadual, em Suzano estamos 
empenhados com políticas 
sociais de geração de emprego 
e renda, além do fomento à 
atividade empresarial e da 
assistência à alimentação por 
meio de ações da Assistência 
e Desenvolvimento Social, em 
parceria com o Fundo Social 
de Solidariedade e o Banco 
de Alimentos”, lembrou.

O Fundo Social de Solida-
riedade de Suzano recebeu, 
na última semana, novas 
doações de mantimentos que 
somam mais de 2,1 toneladas 
de alimentos que deverão 
abastecer os estoques do 
órgão municipal, que atende 
6 mil famílias por meio das 
entidades cadastradas. Desta 
vez, a empresa Komatsu, 
em parceria com a Shell, 
direcionou 50 cestas bási-
cas. Já o parque Magic City 
realizou a doação de mais 
1,5 toneladas de alimentos.

A primeira-dama. Larissa 
Ashiuchi ressaltou a importância 
da parceria com entidades, 
grupos e empresários da 
cidade e da região. “Desde 
2017 ampliamos essa rede do 
bem, mobilizando empresas e 
instituições que podem fazer 
a diferença conosco. Além de 
toda a doação voluntária da 
própria população suzanense, 
que é muito solidária e tem 
dado o exemplo em todas 
as campanhas”, destacou.

Fundo Social 
recebe doação 
de 2,1 toneladas 
de alimentos

Solidariedade
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Itaquá adere à campanha para 
evitar violência contra mulher

A Secretaria de Políticas 
para Mulheres de Itaquaque-
cetuba aderiu à campanha 
Agosto Lilás com ações como 
a blitz nos comércios. O 
objetivo é conscientizar 
a população pelo fim da 
violência contra a mulher, 
além de realizar parcerias 
nos locais onde as vítimas 
podem pedir ajuda por meio 
do sinal vermelho. A pasta 
levará ações para as demais 
secretarias em um trabalho 
conjunto.

Agentes da Pasta estiveram 
nos comércios para realizar 
a blitz na segunda-feira. A 
ação aconteceu para enfa-
tizar, conscientizar e firmar 
parcerias para que os co-
mércios estejam preparados 
para socorrer a mulher que 
precise, sobretudo com o uso 
do sinal vermelho. A ação 
vai atingir outros espaços 
que possam ser pontos de 
socorro para as vítimas.

A equipe também vai per-
correr os comércios de bairros 
para levar a informação e 

Agosto Lilás

a credibilidade do trabalho 
desenvolvido. Para marcar 
as ações, a secretária Ha-
dla Issa esteve na sede da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM), onde foi recebida 
pelas agentes que realizam a 
Ronda de Proteção à Mulher. 
Outra ação foi no Comitê 
Municipal de Vigilância do 
Óbito Materno, Infantil e 
Fetal do município, onde o 
trabalho passará a funcionar 
em sistema de mutirão, duas 
vezes ao mês, por ocasião 
do Agosto Lilás.

O Agosto Lilás é uma 
campanha de enfrentamen-
to à violência doméstica e 
familiar contra a mulher. 
Foi instituído pela Lei Es-
tadual nº 4.969/2016. Com 
isso, a Lei Maria da Penha 
passou a ser amplamente 
divulgada, cooperando em 
todas as esferas para que as 
mulheres sejam auxiliadas 
no socorro.

A secretária da Pasta expli-
cou que a campanha deve ser 
abrangente, percorrendo as 

escolas, Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e outros pontos. 

“É importante criarmos uma 
rede que possa dar suporte 
para todas as pessoas que 
estejam envolvidas nesse 
ciclo. A criança na escola 
é um dos primeiros passos, 
mas também vamos até as 
UBSs, para onde a mulher 
vai buscar ajuda porque 
caiu e se machucou. Uma 
desculpa que, hoje, sabemos 
que não é verdadeira”.

Com a instalação da De-
legacia de Defesa da Mulher 
(DDM), em março deste ano, 
já foram registrados quase 
500 boletins de ocorrência 
durante os plantões, além 
de mais de 98 elaborados 
pela internet e 72 produzi-
dos por outras delegacias e 
encaminhados para a DDM, 
que é especializada.

As vítimas ou testemunhas 
podem denunciar a agressão 
pelo número 181, que é uma 
Central de Atendimento à 
Mulher, ou pelo 153, que 
é o número da GCM.

Vacinação contra gripe é 
retomada hoje em Poá

Imunização havia sido suspensa em 29 julho e retorna após envio de mil doses pelo Estado

CAMPANHA

Poá recebeu no início da 
semana mil doses da vacina 
contra a influenza e irá retomar 
a campanha de vacinação 
contra a gripe hoje. A imu-
nização havia sido suspensa 
em 29 de julho, em virtude 
do encerramento do estoque 
de imunizante. Cerca de 
31 mil poaenses já foram 
imunizadas contra os vírus 
H1N1, H2N3 e influenza B.

De acordo com o diretor do 
Departamento de Vigilância 
em Saúde, Leonardo Barbosa 
Garcia, o município aguar-
dava um posicionamento da 
Secretaria de Estado da Saúde 
em relação à continuidade ou 
encerramento da vacinação. “A 
orientação inicial do governo 
do Estado era para realizar a 
campanha contra a influenza 
até o encerramento das doses, 
o que acabou ocorrendo 
no final deste mês de julho. 
Com o envio deste novo lote, 
vamos retomar a aplicação em 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do município”, 
afirmou.

O diretor ressaltou que a 
vacinação está sendo realiza-
da de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 15 horas. “É bom 
destacar que o munícipe 
deve ficar atento ao intervalo 
necessário entre as aplicações 

das vacinas contra a Covid-19 
e da influenza que é de, no 
mínimo, 14 dias entre as 
aplicações. Reforçamos que 
se trata de uma precaução 
e não uma contraindicação”, 
disse Barbosa.

A campanha de vacinação 
contra a gripe em Poá imu-
nizou até, ontem, 31.434 
poaenses, sendo 6.003 crianças 
com idade entre seis meses 
a 5 anos, 11 meses e 29 
dias; 715 gestantes; 1.977 

trabalhadores da Saúde; 2.889 
pessoas portadoras de co-
morbidades; 101 puérperas; 
10.770 idosos maiores de 60 
anos; 859 profissionais da 
Educação da rede pública e 
privada; 23 pessoas dotadas 
de deficiência permanente; 
24 funcionários do sistema 
prisional; 69 caminhoneiros; 
62 representantes da força de 
salvamento e segurança; 15 
das forças armadas; 40 do 
transporte coletivo, rodo-
viário, passageiros urbanos 
e de longo percurso, três 
trabalhadores portuários e 
7.862 da população geral.

“Quem ainda não conseguiu 
se vacinar, é importante apro-
veitar essa segunda chance, 
pois a vacinação contra in-
fluenza previne de diversos 
problemas decorrentes da 
gripe e evita internações, óbito 
e a sobrecarga nos serviços 
de Saúde, além de reduzir 
os sintomas que podem ser 
confundidos com os do novo 
coronavírus (Covid-19)”, 
finalizou o diretor.

Imunização vai ocorrer entre as 9 e 15 horas; 31 mil pessoas já foram vacinadas

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Ferraz de Vas-
concelos, em parceria com 
a Polícia Militar, interditou 
e multou três empresas de 
ferros-velhos e reciclagens, 
por meio de uma força-tarefa 
que notificou aquelas que não 
possuíam as licenças necessárias: 
Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) e Alvará 
de Funcionamento.

A operação aconteceu an-
teontem, com vistoria em 
diversos estabelecimentos dos 
bairros, entre eles Vila Jamil e 
Cambiri. De acordo com a GCM, 
o patrulhamento é constante. 

“A pasta de Segurança promove 
ações que visam a preservação 
dos direitos e deveres dos 
proprietários, bem como, a 
segurança dos funcionários e 
clientes”, destacou o secretário 
Renato Gomes.

Os locais que não apresen-
taram os documentos foram 
multados em R$ 1.040 e 
interditados por oito dias, 
podendo ser prorrogado o 
prazo por meio de um pedido 
prévio. Os interessados em 
regularizarem o seu estabele-
cimento devem comparecer 
na Prefeitura de, segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Estabelecimentos 
são fechados em  
Ferraz por falta 
de documentos

Ferro-velho

Santa Isabel é contemplada 
com o programa Vale Gás

O município de Santa 
Isabel foi contemplado pelo 
programa Vale Gás da secretaria 
de Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo, que 
beneficia famílias vulneráveis. 
Ontem, o governo estadual 
informou que o investimento 
aplicado beneficia 426,9 mil 
famílias em 645 municípios.

“Esse auxílio é de gran-
de importância para todos 
aqueles que necessitam de 
ajuda, com esperança que 
às famílias em situação de 
extrema pobreza consigam 
ter o gás de cozinha para 
continuar preparando sua 
alimentação” , disse o pre-
feito de Santa Isabel, Carlos 
Chinchilla (PSL).

O benefício será pago 
com três parcelas de  
R$ 300, que serão dividas no 
valor de R$ 100 a cada dois 
meses. A primeira parcela 
já foi depositada no mês de 
julho e está disponível para 
os novos beneficiários e as 
próximas serão liberadas 
nos meses de setembro e 

Benefício

novembro. 
“Estamos sempre em busca 

de parcerias e programas 
para atender as pessoas em 
vulnerabilidade social, visto 
que a pandemia piorou a 
situação de muitas pessoas 
que perderam seus empre-
gos, esse tipo de programa 
é visto como uma luz no 
fim do túnel para aqueles 
que mais precisam” disse 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Social, 

Daniel Lucena.
Pensando na facilidade, 

foi criado uma central de 
atendimento com o número 
0800 7979 800 onde a ligação 
é gratuita, além de também 
disponibilizar um assistente 
virtual via WhatsApp pelo 
número 98714-2645.  Para 
saber se você tem direito 
ao benefício, acesse o site 
oficial do programa Bolsa 
do Povo (www.bolsadopovo.
sp.gov.br).

Benefício será pago em três parcelas de R$ 100

Emanuel Aquilera
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SBT, 21H00

Chiquititas
Lucia sai de seu quarto, pega as chaves da casa que fi cam na sala e sai para 

a rua. Na cadeia, Miguel diz que sabe sobre o testamento falso e a busca 

pelo tesouro armados por Carmen. Miguel diz que não a deixará fugir ilesa, 

mas Carmen diz que ele nunca encontrará a fi lha e irá apodrecer na cadeia. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Wallace demonstra antipatia de Simplício, e Heideguer o incentiva. Tomtom 

sabota a comida de Roberta. Sol beija Wallace, e BB vê os dois. Roberta 

passa mal, e Marcelo a leva para casa. Jade grava as cenas de beijo entre 

Henrique e Bianca e envia para Duca. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela é indicada a fazer o transplante para Júlia, e Daniel explica a todos 

os riscos da cirurgia. Rodrigo confessa a Lourenco que teme pela vida da 

fi lha e da ex-mulher. Eva tenta convencer Lucio de que Manu nao e a pessoa 

ideal para doar o fi gado para sua neta. 

GLOBO, 19H15

Pega pega
Desesperada, Bebeth entra no corredor desativado do hotel. Julio se oferece 

para levar Antonia para casa. Eric encontra Bebeth chorando. Antonia beija 

Julio. Cássio avisa a Timoteo que deixará o pais. Antonia pede a Luiza que 

faca um retrato-falado de Cássio. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo consegue fazer com que Cora revele o local onde escondeu seu 
diamante. Magnólia e Severo fazem uma reserva no restaurante de Vicente. 
Maria Marta convence José Pedro a não passar a noite com Danielle. José 
Alfredo pede para falar com Maria Ísis.

RECORD, 21H

Gênesis
Labão sente orgulho de Lia. Éder se declara para Zilpa. Labão pede Salma 

em casamento. Esaú é seduzido por Aolibama. Esaú faz uma importante 

descoberta. Lia sofre durante o parto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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.

Nesta vida, muitas 
coisas vão surgir 
no seu caminho 
e você pode ter a 
certeza que se não 
proteger a felicidade 
conquistada, ela vai 
voar com a primeira 
rajada de vento que 
aparece.

Existem coisas 
que merecem ser 
defendidas com 
todas as nossas 
forças, com cada 
fôlego, até às últimas 
circunstâncias.

MOMENTO
especial

Proteja sua felicidade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: ALCIDES RODRIGUES BARBOSA

Parabéns! Que todos os seus sonhos sejam realizados e 

todos os seus desejos alcançados. Feliz aniversário!

 As melhores coisas acontecem para 
quem levanta e faz!”

 cultura@jornaldat.com.br

Não deixe os 
desencontros e as 
inconstâncias da 
vida roubarem a sua 
alegria de viver. Saiba 
que tudo vai depender 
da forma como você 
enfrenta os desafios.
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Parceria com CS Brasil termina 
e nova empresa é contratada

Novo contrato também será emergencial para que a Prefeitura possa atualizar projeto para destinação do lixo

COLETA DE LIXO EM MOGI

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou ontem 
que a contratação da nova 
empresa responsável pela 
coleta e destinação do lixo 
residencial não irá mudar 
ou comprometer os serviços 
oferecidos à população nos 
próximos meses, e que está 
em etapa de elaboração uma 
nova Parceira Público-Privada 
(PPP) para uma nova empresa 
realizar o serviço.

A declaração foi feita após 
o término do contrato emer-
gencial da empresa CS Brasil, 
que atende ao município e 
que encaminha os resíduos 
residenciais atualmente para um 
aterro na cidade de Jambeiro, 
no Vale do Paraíba.

Segundo a administração 
municipal, um novo contrato 
emergencial garantirá mais 
seis meses de coleta de lixo, 
uma vez que a gestão anterior 
elaborou uma PPP que abria 
a possibilidade de instalação 
de um aterro no município e, 
segundo a Prefeitura, estaria 
mal dimensionada. “A nova 

Prefeitura informou que serviços não serão alterados com a mudança de empresa

gestão entende que Mogi das 
Cruzes não merece um aterro. 
Por isso, um novo estudo de 
PPP foi iniciado no começo 
deste ano, pautado na eco-
nomicidade, alta tecnologia 
e sustentabilidade. Mas isso 
leva tempo para ser realizado 
da forma adequada, por isso 
o contrato emergencial veio 
como alternativa para garantir 
a continuidade do serviço”, 
informou em nota.

A nova empresa que irá 
realizar a coleta e destinação 
do lixo, a Peralta Ambiental, 
teve como base quatro orça-
mentos em termo de referência, 
sendo o menor preço adqui-
rido. O novo contrato terá 
uma previsão de até R$ 6,7 
milhões por mês, podendo 
ser variável pela quantidade 
recolhida por peso.

Na Câmara
O prefeito Caio Cunha (Pode) 

aproveitou a retomada das 
atividades no poder Legislativo 
na tarde de ontem para tirar 
dúvidas dos parlamentares e 
da população em geral durante 
a primeira sessão de Câmara.

Na ocasião, que marcou 
o início do novo semestre 
legislativo, que vai até o final 
de dezembro, Caio Cunha 
detalhou o andamento do 
processo e fez referências aos 
ofícios de pedidos de expli-
cação da Comissão Especial 
de Vereadores (CEV) dos 
Resíduos Sólidos.

O prefeito reiterou que, 

durante o período de transição 
entre a CS Brasil e a Peralta, o 
município negociou para que 
os profissionais que já atuam 
venham a ser absorvidos pela 
nova empresa, evitando o 
desemprego em massa e a 
defasagem no atendimento.

Sobre a utilização do con-
trato emergencial, o chefe do 
poder Executivo reiterou que 

tal expediente é utilizado em 
situações limite, com o objetivo 
de garantir serviços essenciais. 
Um exemplo apresentado foi 
a situação do serviço funerário 
e do serviço de iluminação 
pública.

Ao final da etapa especial 
dos trabalhos, membros da 
Câmara de Vereadores fize-
ram comentários ao prefeito 

sobre a sua atuação no caso. 
O vereador Iduigues Martins 
(PT), membro da CEV, criticou 
a demora nos diálogos entre 
os poderes na questão do 
contrato do lixo, inclusive 
com críticas às respostas aos 
ofícios e requerimentos do 
grupo.

O parlamentar Pedro Ko-
mura (PSDB) relembrou a 
importância do tema, que 
foi discutido no município 
há cerca de 20 anos, e das 
cobranças pelas quais passaram 
os membros do Legislativo 
na época. “Nada melhor que 
uma PPP atualizada, sendo 
que a antes era criticada pelo 
Ministério Público e Tribunal 
de Contas”, concluiu.

André Diniz
Daniel Carvalho/Mogi News

O novo contrato 
terá uma 
previsão de até 
R$ 6,7 milhões 
por mês
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Campanha de testagem 
chega a 8 mil atendimentos

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secreta-
ria de Saúde, informou que 
a Caravana Mogi Contra a 
Covid-19 atendeu mais de 
8,4 mil pessoas desde o final 
de junho, quando começou 
a iniciativa de testagem em 
massa.

O programa é realizado 
em parceria com o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomercio), a Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) e o Sindicato dos 
Empregados do Comércio 
(Sincomerciários). A ação 
conta com uma unidade 
móvel que promove testes 
rápidos do tipo PCR, com 
resultado em até 20 minutos, 
que ajudam a estabelecer um 
retrato mais fiel da pandemia.

Atualmente, o posto móvel 
se encontra na rua Thuller, no 
Jardim Universo. A expectativa 
é de que esteja disponível aos 
munícipes até esta sexta-feira.

Saúde

No levantamento da Saúde, 
até o momento 8.413 pessoas 
realizaram os testes rápidos, 
com 470 casos positivos. 
Dentre os trabalhadores do 
comércio que efetuaram o 
agendamento prévio junto aos 
representantes, 263 fizeram 
o exame, com apenas três 
casos positivos.

Nos cálculos da Secretaria 
de Saúde, a etapa da região 
central, na Praça Oswaldo Cruz, 
durante a primeira quinzena 

de julho, foi a que teve a maior 
adesão, com 3.163 pessoas 
examinadas. No entanto, a 
primeira etapa, na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
do distrito de Jundiapeba, 
foi a que registrou o maior 
número de casos positivos, 
com 157 confirmações.

Segundo a administração 
municipal, o próximo local 
a receber o programa de 
testagem rápida em massa 
ainda será decidido.

André Diniz

Carreta fica na rua Thuller até a próxima sexta-feira
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Suzano Vôlei anuncia técnico 
para a temporada 2021/2022

Sob o comando de Alessandro Fadul, equipe retorna oficialmente no final deste mês no Campeonato Paulista

NOVIDADE

O Suzano Vôlei anunciou 
Alessandro Fadul como téc-
nico responsável pela equipe 
masculina adulta. O treinador, 
que já passou por grandes 
clubes do Brasil, está focado 
na preparação dos atletas do 
time suzanense para a estreia 
no Campeonato Paulista, 
previsto para o final do mês.

Natural de Barra do Piraí, 
interior do Rio de Janeiro, 
Fadul já é velho conhecido 
no cenário do vôlei nacional. 
Começou a praticar a mo-
dalidade ainda criança, se 
especializou em Educação 
Física e fez carreira na parte 
técnica do vôlei. Entre 2009 
e 2015, foi auxiliar técnico e 
treinador do Voltaço, time de 
Volta Redonda, que foi bicam-
peão carioca e figurou em 9º 
lugar na Série A da Superliga 
de Voleibol Masculino, na 
temporada 2011/12.

Após o fechamento do Vol-
taço, em 2015, Fadul integrou 
o Copel Telecom/Maringá 
nas temporadas 2015/16 e 
2017/18, ambas na Série A 

Técnico Alessandro Fadul é recebido pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi

nacional. Em 2020, ele foi 
contratado pelo Aeroclube 
do Rio Grande do Norte, que 
marcou presença na Série B 
da Superliga.

À frente do Suzano Vôlei 
nesta temporada, o técnico tem 
se dedicado ao treinamento 
físico e estratégico do novo 
elenco e considera uma honra 
ter sido escolhido para ser 
dirigente de um time com 
uma história tão marcante. 

“Suzano tem uma grande 
tradição quando o assunto 
é vôlei, atletas renomados 
passaram por aqui e conquis-
taram muitos títulos, além 
de haver um público muito 
apoiador que é apaixonado 
pelo esporte”, afirmou.

Os nomes da nova formação 
da equipe suzanense vão ser 
anunciados oficialmente em 
um evento no dia 17, mas, 
desde o início de julho, os 
atletas já estão sob treinamento 
intenso. A estreia será no 
Paulista de Vôlei, competição 
com outras nove equipes do 
Estado. O torneio está previsto 

para começar no dia 20 e a 
fase de classificação vai até 
8 de outubro. “Participar do 
Paulista é muito importante, 
estaremos de frente com 
times consolidados que já 
são parte da competição em 
nível nacional, a experiência 

vai elevar muito as nossas 
habilidades”, comentou.

A comissão técnica do 
Suzano Vôlei tem grandes 
expectativas e trabalha para 
capacitar os integrantes para 
os principais campeonatos 
da temporada. Segundo o 

técnico, o time está focado em 
ter um bom desempenho na 
Superliga C, que acontecerá 
em novembro, como uma 
forma de garantir o ingresso 
na Série B e, ano que vem, 
voltar à série A.

Durante a década de 1990, 

Suzano teve destaque no esporte, 
o que deixou o município 
conhecido como a Capital 
do Vôlei. A cidade é a maior 
campeã paulista com dez 
títulos conquistados, além 
de três vices-campeonatos. 
Já no cenário nacional, as 
equipes estiveram em pri-
meiro lugar nas temporadas 
1992/93, 1993/94 e 1996/97 
da Superliga de Voleibol 
Masculino.

Após 11 anos fora do circuito 
profissional, a nova formação 
surge em um momento de 
retomada dos esportes após 
a pandemia e já conta com o 
apoio das autoridades. “A nossa 
diretoria tem se empenhado 
em oferecer boa estrutura e 
também contamos com o 
apoio do prefeito Rodrigo 
Ashiuchi e governo muni-
cipal, que disponibilizaram 
os ginásios da cidade para 
desempenharmos o nosso 
trabalho da melhor forma 
possível. Viemos para escrever 
um novo capítulo na história 
do vôlei suzanense”, concluiu.

Divulgação/Suzano

Mogi abre agendamento para 
vacinação contra a Covid-19

Nesta semana, Mogi das 
Cruzes abre novos agen-
damentos online para a 
vacinação contra a Covid-19 
do público jovem: hoje 
para pessoas com 24 anos 
ou mais; amanhã para 21 
anos ou mais; e na próxima 
sexta-feira para 18 anos 
ou mais. As vagas serão 
liberadas sempre a partir 
das 16 horas no www.cli-
quevacina.com.br . 

Para realizar o agenda-
mento é preciso efetuar 
o cadastro no site oficial 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e, no ato da vacina-
ção, é necessário apresentar 
documentos pessoais com 
foto, comprovante de en-
dereço e comprovante de 
agendamento. 

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 325.910 
doses da vacina contra a 
Covid-19 na cidade, das 
quais 239.326 primeiras 
doses, 76.644 segundas 
doses e 9.940 doses únicas. 
O total de primeiras doses 

Online

e doses únicas corresponde 
a 70% da população adulta 
estimada para o município. 

Mortes
O Consórcio de Desen-

volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
registrou mais 16 óbitos em 
decorrência do coronavírus.
(Covid-19).

Com a atualização, a 
região chega a 5.133 óbitos 
desde março de 2020. O 

número total de notificações 
para a doença é 419.898, 
sendo que 121.978 pessoas 
testaram positivo.

As 16 vítimas fatais das 
últimas 24 horas eram re-
sidentes nas cidades Ferraz 
de Vasconcelos Mogi das 
Cruzes, Santa Isabel e Suzano.

Os municípios de Ferraz, 
com 489; de Mogi, com 
1.586; Santa Isabel, com 
244, e Suzano, com 905, 
mortes por Covid-19.

Pessoas com 18 anos+ serão atendidas nesta semana

Vitoria Mikaelli/Guararema


