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Quase 70% dos suzanenses  
tomaram a primeira dose da   
vacina contra o coronavírus

Cálculo percentual revela que 151.867 moradores de Suzano receberam a primeira vacianação contra a Covid-19

PLANO SP

  Apesar da flexibilização, prefeituras 
devem manter fiscalização. Cidades, página 7

A primeira dose contra o corona-
vírus (Covid-19) alcançou 68,9% da 
população adulta de Suzano, infor-
mou na tarde de ontem a Prefeitura, 
com base nos dados de quarta-fei-
ra. Esse percentual corresponde a 
151.867 moradores que fazem parte 
do público-alvo. Por sua vez, a va-
cina da Janssen, de dose única, foi 
aplicada em 7.538 indivíduos do 
município, 3,4% da quantidade total 
de adultos que residem em Suzano.  
Cidades, página 5

Iniciativa começa hoje, a partir 
das 8 horas, e segue até amanhã, 
às 17 horas. Suzano, página 3

Hoje e amanhã

‘VIRADA’ VAI 
IMUNIZAR  
10 MIL  
PESSOAS

COVID

Alto Tietê 
registra uma 
morte. p5

Estrutura será a primeira do tipo 
no Alto Tietê e a maior do Estado 
com aproximadamente de 5 mil m2.  
Cidades, página 4

Lazer

ITAQUÁ VAI 
GANHAR UMA 
PRAÇA DA  
CIDADANIASe por um lado 68,9% tomaram a primeira dose, 23,7% já completaram o calendário de vacinação

MAURICIO SORDILLI/SECOP SUZANO
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Serviços

Poupatempo de Suzano será 
ampliado até o final do ano

Anúncio foi feito pelo fundador da Helbor, Henrique 
Borenstein, a Rodrigo Ashiuchi. Suzano, página 3
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 �Estágio em Itaquá I

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está 
com 316 vagas de estágio abertas em 16 
cursos, sendo 271 oportunidades para 
nível superior e 45 para o Ensino Médio, 
além de cadastro reserva. As inscrições 
foram liberadas anteontem e devem ser 
feitas pelo portal do Centro de Integra-
ção Empresa Escola (CIEE). O encerra-
mento ocorre dia 16 ao meio-dia.

 �Estágio em Itaquá II

As vagas são destinadas a estudantes 
dos cursos de Administração (34), Arqui-
tetura e Urbanismo (4), Ciências Bioló-
gicas (1), Ciências Contábeis (17), Direi-
to (51), Educação Física (7), Engenharia 
Ambiental (1), Engenharia Civil (3), En-
genharia Elétrica (2), Geologia (1), Ser-
viço Social (11), Tecnologia em Gestão 
Ambiental (1), Tecnologia em Gestão 
Pública (6), Pedagogia (120), Psicologia 
(10) e Turismo (2), além das vagas para 
Ensino Médio (45).

 �Ensaio de orquestra

Orquestra Municipal de Santa Isabel rea-
lizará um ensaio especial de Dia dos Pais 
no amanhã. O objetivo da ação é a ar-

recadação de alimentos não perecíveis. 
O evento acontecerá das 9 horas às ao 
meio-dia, ao lado do Paço Municipal, lo-
calizado na avenida da República, 297.

 �Empregos em Arujpa

A plataforma digital Arujá Emprega e o 
Posto de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT), estão com novas vagas de empre-
go. Por conta da pandemia de Covid-19, 
os currículos devem ser enviados pelo 
site do Arujá Emprega (http://servico-
sonline.prefeituradearuja.sp.gov.br/ser-
vicosonline/arujaemprega/)..

 �Fachada

A fachada do Hospital Santana em Mogi 
das Cruzes, foi revitalizada há cerca de 
uma ano. A alteração foi feita para a uni-
dade ganhasse o logotipo do grupo No-
treDame Intermédica.

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

Retomada

A
tingimos, enfim, um patamar in-
teressante na imunização contra a 
Covid-19. Mesmo longe do ideal, 
Mogi das Cruzes, por exemplo, 

chega à marca de 75% da população adul-
ta vacinada ao menos com a primeira dose, 
em um universo com pouco mais de 335 mil 
habitantes. Um quarto desse público já está 
totalmente imunizado.

Apesar do mal posicionamento no ran-
king estadual de vacinados, os municípios do 
Alto Tietê, mesmo que atrasados em relação 
à boa parte das cidades paulistas, conseguem 
avançar na luta contra a crise sanitária pro-
vocada pela pandemia. Quando o estado de 
emergência foi decretado, ainda no primeiro 
semestre do ano passado, a regra principal – 
e confiável – a ser seguida era o isolamento 
social. Peritos em Saúde alertaram e hoje é 
possível perceber que muitas pessoas se safa-
ram do vírus ao obedecer essa determinação. 

Os cuidados devem ser mantidos, mas 
está na hora de fazer um planejamento de-
finitivo para o retorno gradual e seguro das 
atividades. Há quem ainda defenda o isola-
mento completo, porém, fica cada vez mais 

difícil obedecer essa regra, uma vez que as 
pessoas estão sendo imunizadas. Quem de-
fende o retorno gradual, não necessariamente 
é negacionista. O fato do isolamento social 
se tornar menos necessário dia após dia deve 
ser visto como um bom sinal. Infelizmente 
ainda não atingimos o patamar de retomada 
completa, mas a expectativa é que isso ocor-
ra em poucos meses.

O mais importante é planejar com segu-
rança. O futebol é uma das atividades que 
movimenta grandes massas e que começa 
a receber público, o que não estaria errado 
se houvesse o planejamento certo. Os ex-
pectadores estão sendo testados? Todos fo-
ram vacinados? Evidente que não, e este é 
o problema.

Aos poucos é preciso voltar ao novo nor-
mal, que não será mais o mesmo, pois o vírus 
vai continuar nos rodeando, porém, muito 
menos letal. No Alto Tietê as aulas retorna-
ram de forma presencial. O momento parece 
ser mesmo esse. Com cautela e responsabili-
dade e, o mais importante, com a vacinação 
avançando, está na hora do país voltar a an-
dar a um passo um pouco mais acelerado.

Agosto Dourado é uma 
campanha que devemos levar 
a sério, afinal o aleitamento 
materno é fundamental para 
os bebês. Uma boa notícia é 
que, além de todos os bene-
fícios conhecidos, a amamen-
tação também diminui o risco 
de câncer de mama na mãe.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
o ideal é a amamentação ex-
clusiva por pelo menos seis 
meses, sem água, outros lí-
quidos ou sólidos. O leite ma-
terno fornece toda a energia 
e nutrientes de que o bebê 
precisa para se desenvolver.

A maioria das mulheres que 
amamentam experimenta al-
terações hormonais durante a 
lactação que atrasam os seus 
períodos menstruais. Isso re-
duz a exposição a hormônios 
como o estrogênio, que pode 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda 

promover o crescimento de 
células de câncer de mama. 
Além disso, durante a gravi-
dez e a amamentação, a mu-
lher renova o tecido mamário, 
o que pode ajudar a remover 
células com danos ao DNA.

A amamentação ainda pode 
ajudar a diminuir o risco de 
câncer de ovário, impedindo 
a ovulação. O mecanismo é o 
mesmo: quanto menos a mu-
lher ovula, menor a exposi-
ção ao estrogênio e às células 
que podem se tornar câncer.

Em um estudo do Grupo 
Colaborativo de Fatores Hor-
monais no Câncer de Mama, 
os pesquisadores compararam 
mães que amamentaram com 
aquelas que não o fizeram, e 
descobriram que para cada 12 
meses que uma mulher ama-
menta, seu risco de câncer de 
mama diminui 4,3%. Além 

disso, pesquisadores austra-
lianos também observaram 
que as mulheres que ama-
mentaram por mais de 13 
meses tiveram 63% menos 
probabilidade de desenvolver 
câncer de ovário em compa-
ração com as que amamenta-
ram por menos de sete meses. 
E as mulheres que amamen-
taram vários filhos por mais 
de 31 meses podem reduzir 
o risco de câncer de ovário 
em até 91%.

Há ainda uma menor propen-
são ao câncer de endométrio. 
As mulheres que amamentam 
têm risco 11% menor de de-
senvolver a doença, se com-
paradas às que nunca ama-
mentaram. Ou seja, quanto 
maior a duração da amamen-
tação, menor é a possibilida-
de de câncer de endométrio 
e ovário. Amamentar é vida!

 faleconosco@daguardalfg.com.br

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente da Comissão 
de Saúde Lions Clube Mogi das Cruzes.
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Suzano divulga 180 vagas
O projeto Suzano Mais 

Emprego divulgou ontem 
mais de 180 novas oportu-
nidades, disponíveis para 
os suzanenses que buscam 
o ingresso no mercado de 
trabalho. Todas as vagas 
podem ser visualizadas no 
site da Prefeitura de Suzano 
(bit.ly/suzano-emprego).

Ao todo, são 181 vagas 
com área de atuação no Alto 
Tietê e na capital paulista. 
Metade delas é para trabalhar 
na construção civil, como 
pedreiro bloqueiro (40), 
servente de pedreiro (30), 
entre outras funções.

Já para trabalhar como ele-
tricista diesel para máquinas 
pesadas (1), bordador (1) 
e costureira ou costureiro 
(2), o projeto exige ensino 
fundamental completo; en-
quanto que para assistente 
de veterinária (1), montador 
de esquadrias (1) e motorista 
de rodotrem (2), o nível de 
escolaridade é o de ensino 
médio.

Para os cidadãos que 
concluíram ensino técnico, 
o “Suzano Mais Emprego” 
disponibiliza oportunidades 

Emprego

como técnico de manutenção 
(1), estagiário em manuten-
ção (1) e técnico mecânico 
(1). Por fim, pessoas que já 
concluíram o ensino superior 
ou que ainda estão cursando 
podem se candidatar às vagas 
de analista de departamento 
pessoal (1), estagiário em 
recursos humanos (1) e as-
sistente financeiro (1).

Pensando na inclusão, a 
iniciativa também apresenta 
vagas exclusivas para pessoas 
com deficiência. Entre as 18 
oportunidades reservadas 
para esse público, é possível 

candidatar-se como soldador 
(8), auxiliar de produção (3) 
e auxiliar administrativo (1). 
Nestas e em outras vagas 
voltadas para deficientes, 
os interessados devem en-
caminhar um laudo médico 
comprobatório junto do 
currículo no e-mail.

Os interessados que se 
enquadram nos requisitos 
devem consultar o site com 
atenção e enviar currículo 
em arquivo “PDF” ou “Word” 
por e-mail, no endereço 
eletrônico suzano.vagas@
gmail.com.

Currículos devem ser enviados por meio do e-mail

Irineu Junior/Secop Suzano

Expectativa é que ‘Virada’ possa 
vacinar 10 mil pessoas em 36h

Evento começa hoje, a partir das 8 horas, e segue até as 17 horas de amanhã; esta será a segunda edição

MUTIRÃO

A Arena Suzano recebe hoje 
a segunda edição da “Virada da 
Vacina” contra o coronavírus 
(Covid-19). A megaoperação 
promete 36 horas ininter-
ruptas de atendimento, com 
portões abertos das 8 horas de 
hoje às 17 horas de amanhã, 
somando mais três horas de 
atendimento interno com 
o público remanescente. A 
estimativa é de que 10 mil 
doses sejam aplicadas durante 
esse período, contemplando 
a segunda aplicação de todos 
os que precisam completar a 
etapa e garantindo a primeira 
dose dos jovens de 18, 19 e 
20 anos, além de todos os 
demais adultos que ainda 
não se vacinaram.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, a estimativa de 10 mil 
aplicações está baseada no 
êxito da primeira edição da 

“Virada da Vacina”, ocorrida 
em meados de junho e que 
contemplou sete grupos prio-
ritários, além da faixa-etária 
maior de 50 anos. “Na primeira 

vez, chegamos a 19 mil doses, 
superando a estimativa inicial 
em apenas 24 horas. Desta 
vez, esperamos um público 
de pelo menos 10 mil pessoas. 
Depois da primeira experiência, 
estamos preparados para mais 
esse desafio, contando com a 
colaboração de, no mínimo, 
170 servidores e voluntários 
engajados nesta ação”, disse. 

Além do atendimento na 
área interna da Arena Suzano, 
o público também poderá ser 
vacinado no sistema drive-thru 
oferecido nas dependências do 
Parque Municipal Max Feffer, 
com entrada pela avenida 
Brasil, somente no período 
das 8 às 17 horas.

Para tomar a primeira dose 
será exigido documento original 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano no 
nome do beneficiado e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada e 
impressa no link bit.ly/FichaCo-
vidSuzano. O pré-cadastro no 
site “Vacina Já” (www.vacinaja.

sp.gov.br/), do governo do 
Estado, também é necessário. 
Já para a segunda aplicação, 
basta o munícipe apresentar 
documento original com foto, 
CPF e o cartão de vacinação 
adquirido na primeira etapa.

Balanço
Ontem a imunização che-

gou a mais 4.741 suzanenses 
durante o atendimento do 
público de 21 e 22 anos, que 
ocorreu nos três polos de 
vacinação na cidade. Só na 

Arena Suzano, foram 3.001 
doses aplicadas, contando 
com o sistema drive-thru. 
Na região norte, mais 822 
cidadãos receberam a dose 
pela primeira vez, enquanto 
no distrito de Palmeira outros 

918 jovens foram beneficia-
dos. Em relação à segunda 
dose, 673 aplicações foram 
registradas na cidade.  

VacinAção Solidária
O chefe da pasta também 

reforçou a importância da 
adesão à campanha “Vaci-
nAção Solidária”, executada 
pelo Fundo Social de Solida-
riedade durante os dias de 
imunização contra o novo 
coronavírus. A iniciativa 
consiste na doação de um 
quilo ou mais de alimentos 
não-perecíveis durante o 
atendimento no polo de 
vacinação.

“O recebimento de doações 
segue ao longo da ‘Virada 
da Vacina’, no ginásio e no 
drive-thru. Os alimentos são 
totalmente direcionados ao 
Fundo Social. Incentivamos a 
participação de cada munícipe 
vacinado, como uma forma 
muito honrosa de expressar 
o sentimento de gratidão 
que vem com a aplicação da 
vacina”, afirmou Ishi.

Todo o evento está programado para ocorrer nas dependências da Arena Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) recebeu anteontem à 
noite a confirmação das obras 
de um novo espaço para 
o Poupatempo de Suzano, 
localizado nas dependên-
cias do Suzano Shopping. 
O anúncio foi feito pelo 
diretor-presidente da HBR 
Realty e fundador da Incor-
poradora Helbor, Henrique 
Borenstein, responsável pelo 
gerenciamento do centro co-
mercial. A previsão é de que 
o trabalho de modernização 
seja concluído até o final do 
ano, contando ainda com 
mais dois anexos comerciais.

Na oportunidade, o grupo 
pontuou o andamento da 
proposta de expansão do 
shopping, contando ainda com 
a presença do superintendente 
da unidade, Ricardo Arcos, 
e do secretário municipal 
de Planejamento Urbano e 
Habitação, Elvis Vieira. O 
serviço deve contemplar a 
ampliação do Poupatempo 
e também a criação de es-
paços anexos que deverão 
abrigar uma nova loja pet 

Poupatempo de Suzano 
vai receber ampliação

Serviços

e um restaurante. Ambos 
os investimentos na cidade 
são aguardados para até o 
final de dezembro. 

“O Poupatempo é um ser-
viço essencial em todas as 
cidades em que está presente. 
O equipamento facilita a vida 
da população em diferentes 
aspectos e agora vai ficar 
ainda melhor em Suzano. 
A proposta de ampliação 
visa oferecer mais conforto, 
segurança e agilidade no tra-
balho prestado”, comentou 
Borenstein.

Já Ashiuchi reforçou a 
importância do investimento, 
uma vez que a obra tende a 
colocar diferentes setores em 
movimento. “Esse anúncio 
é motivo de muita alegria. 
Sentimos os impactos da 
pandemia, mas graças a Deus 
estamos superando mais esse 
desafio, com boas notícias 
à vista. Além do Poupatem-
po, que teve total apoio da 
Câmara de Vereadores, me 
anima muito a chegada de 
novos restaurantes e lojas ao 
Shopping de Suzano”, disse.

O Hospital Santa Ma-
ria de Suzano divulgou 
levantamento  ontem do 
atendimento a pacientes 
acometidos por coronavírus 
(Covid-19) segundo o qual 
não houve óbitos causados 
pela doença na instituição 
de saúde desde 7 de julho.

Os cuidados permanen-
tes com o fluxo específico 
de pacientes e a estrutura 
disponibilizada no Pronto 
Atendimento (PA) e Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) Respiratórios, além 
de ala específica para in-
ternações, são considerados 
importantes, levando-se em 
conta também o avanço da 
vacinação para o alcance 
deste dado.

O viés de queda também é 
verificado nestes setores. No 
PA, houve 3.406 consultas 
em junho e 2.830 em julho. 
Já nas internações, 38 em 
junho e 11 do mês passado; 
e na UTI, 199 contra 64 
nestes meses.

Santa Maria não 
registra mortes 
por Covid-19  
há 30 dias

Boa notícia
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Julho é o mês com menor 
número de mortes por Covid

A Vigilância Epidemiológica 
de Ferraz de Vasconcelos 
registrou em julho o menor 
número de mortes por co-
ronavírus (Covid-19) desde 
o início do ano, com seis 
casos confirmados. Neste 
primeiro semestre, houve 
290 mortes, sendo a maioria 
delas ocorrida no mês de 
março (119) quando o país 
registrou o segundo pico da 
pandemia. No total, a cidade 
tem 484 óbitos confirmados 
até julho.

O banco de dados da Vi-
gilância contém informações 
desde março do ano passado 
quando recebeu as primeiras 
notificações de mortes por 
Coronavírus. Desde então, 
o órgão abastece o sistema 
e inclui os casos mês a mês. 
Embora, a maioria das noti-
ficações ocorre de maneira 
tardia elas são incluídas na 
data do falecimento para 
gerar um gráfico com dados 
seguros e reais.

Baseado nisso, é possí-
vel afirmar que Ferraz vem 

Ferraz de Vasconcelos

registrando queda no número 
de mortes em decorrên-
cia da Covid-19. O avanço 
da vacinação e as medidas 

sanitárias adotadas pela Pre-
feitura contribuíram para a 
redução nos casos, segundo 
informou a secretária de 
Saúde, Kelly Hungria. “Esses 
dados mostram a eficácia da 
imunização. Mesmo assim, 
não podemos pensar que a 
pandemia acabou. Pelo con-
trário, temos que garantir a 
cobertura total de vacinação e 
impedir que novas variantes 
do vírus cheguem ao nosso 
município”, explicou.

Vacinação e medidas sanitárias contribuíram na redução

Divulgação

Itaquá será contemplada 
com Praça da Cidadania

Espaço de aproximadamente 5 mil m² será o primeiro da região e o maior do Estado

EM 2022

Prevista para inaugu-
rar em meados de 2022, 
a Praça da Cidadania de 
Itaquaquecetuba será a 
primeira da região do Alto 
Tietê e a maior do Estado. 
O projeto será instalado 
no bairro Marengo em um 
espaço de aproximadamen-
te 5 mil m² que abrigará 
quadra poliesportiva, pista 
de skate e de caminhada, 
auditório, academias ao 
ar livre, parque para as 
crianças, assim como tam-
bém promoverá oficinas e 
cursos profissionalizantes.

O convênio para a im-
plantação foi assinado 
pelo governador de São 
Paulo João Dória (PSDB), 
na terça-feira passada, no 
Palácio dos Bandeirantes, 
com a presença do prefeito 
Eduardo Boigues (PP), da 
primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade, Mila Prates Queroz, 
da secretária de Habitação, 
Angela Quirino, do secre-
tário de Planejamento e 

Meio Ambiente, João Carlos 
Navarro, e da secretária de 
Desenvolvimento Social, 
Claudia Marzagão.

A Praça, que já existe em 
três municípios e agora outros 
seis foram contemplados, 

tem como intuito promover 
a cidadania por meio da 
inclusão social, integrando 
soluções nas áreas de educação, 
economia e ecologia. Para 
sair do papel e beneficiar 
a população, a Prefeitura 

de Itaquaquecetuba cedeu 
o espaço e a manutenção 
do projeto será custeada 
pela iniciativa privada, com 
o apoio da Ecovias e da 
Ecopistas. 

“Temos muitas novidades 

vindo aí. A Praça da Ci-
dadania foi uma grande 
conquista. Ofertaremos 
cursos de qualificação e 
capacitação para inserir 
os jovens no mercado de 
trabalho e teremos, ainda, 
espaços de convivência para 
crianças, jovens e idosos”, 
disse o prefeito.    

Já a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Mila Prates Queroz, disse 
que o projeto mostra o 
quanto essa gestão está 
comprometida com a po-
pulação. “Estou muito feliz 
que esse projeto sairá do 
papel. Nossos munícipes 
precisam de seriedade e 
trabalho.”

Espaço abrigará quadra poliesportiva, pista de skate, de caminhada, entre outros

Divulgação

A Prefeitura de Arujá e 
outros departamentos da ad-
ministração municipal não 
terão expediente hoje, em 
decorrência do feriado do 
Padroeiro da cidade, Senhor 
Bom Jesus de Arujá. O trabalho 
nas repartições públicas voltará 
ao normal na segunda-feira.

O município dará início 
à Feira Literária na Praça 
do Coreto, no Centro, no 
domingo e se estenderá até 
o dia 15 de agosto.

Já a vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19), de 
pessoas de 25 a 27 anos, sem 
comorbidades, ocorrerá hoje 
e também amanhã, das 8 às 
16h30, apenas no ginásio Habib 
Tannuri e com agendamento 
prévio. As Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) não irão 
funcionar hoje, mas o Pron-
to Atendimento Municipal 
(PAM) Barreto e o Pronto 
Atendimento (PA) Central 
funcionam 24 horas.

Os bancos, lotéricas e correios 
não abrirão. As feiras livres 
funcionarão normalmente.

A Elektro terá disponíveis 
apenas os serviços de emer-
gência, por meio do telefone 
0800 701 01 03. E a Sabesp 
no 0800 011 9911.

Feriado altera 
expediente em 
repartições  
e serviços

Arujá

Saúde dá início a vacinação 
de jovens com 21 anos

A Prefeitura de Poá deu 
início ontem à vacinação 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) de jovens com 21 
anos. Com a realização de 
mais 93 mil aplicações do 
imunizante, o município já 
conta com cerca de 81,5% da 
população adulta imunizada 
com a primeira dose ou com 
a dose única.

De acordo com o diretor 
do Departamento de Vigilân-
cia em Saúde do município, 
Leonardo Barbosa Garcia, a 
vacina se tornou um símbolo 
de esperança para a popu-
lação. “As novas remessas 
dos imunizantes, bem como 
a logística preparada pelo 
departamento, se tornaram 
ferramentas fundamentais 
para atender os anseios dos 
moradores que vêem, por meio 
da vacina, a possibilidade de 
retomar a normalidade de 
suas vidas, como era antes 
da pandemia”, afirmou.

Ontem foi o quinto dia 
seguido que o município 
avançou pelo menos uma 

Poá

faixa etária do cronograma 
de vacinação do governo do 
Estado. “Temos nos mantido 
como um dos municípios 
mais avançados em relação à 
campanha de vacinação, no 
Alto Tietê. Fomos a primeira 
cidade a entrar na casa dos 
30 e dos 20 anos e, agora, 
também somos os primeiros 
a imunizar a população 21+ 
na região”, destacou Leonardo.

De acordo com os dados 
divulgados anteontem pelo 
Departamento de Vigilância 
em Saúde, Poá alcançou 
67.326 mil aplicações da 

primeira dose, 23.494 mil 
da segunda dose e 2.913 mil 
de dose única. “Com base 
nestes números e o banco 
de dados da  Fundação Sis-
tema Estadual de Análise de 
Dados (Seade), que diz que 
86.081 pessoas representam 
a população adulta da cidade, 
é possível afirmar que Poá já 
vacinou com ao menos uma 
dose, 81,5% deste público e 
30,6% da população adulta já 
está totalmente imunizada”, 
ressaltou o diretor.

A vacinação no município 
segue no Reino da Garotada, 
localizado rua São Francisco, 
168, no bairro Biritiba e na 
praça da Bíblia na rua Vicente 
Guida, s/n, no Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 9 
às 15 horas. A xepa da vacina 
também está sendo aplicada 
diariamente (de acordo com 
a disponibilidade de cada 
dia), para a população 18 
anos ou mais, também de 
segunda a sexta-feira, a partir 
das 15 horas, somente no 
Reino da Garotada.

Intuito é promover 
a inclusão social, 
integrando soluções 
de educação, 
economia e ecologia

Primeiro semestre 
registrou 290 óbitos, 
sendo a maioria, 
119 deles, ocorrido 
no mês de março

Município já conta 
com cerca de 81,5% 
da população adulta 
imunizada contra o 
coronavírus
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Primeira dose da vacinação 
chega para 68% do público

Esse percentual significa que 151.867 moradores de Suzano receberam a primeira aplicação contra a Covid-19

PANDEMIA

A primeira dose contra 
o coronavírus (Covid-19) 
alcançou 68,9% da população 
adulta de Suzano, informou 
na tarde de ontem a Prefei-
tura, com base nos dados de 
quarta-feira. Esse percentual 
corresponde a 151.867 mo-
radores que fazem parte do 
público-alvo. Por sua vez, a 
vacina da Janssen, de dose 
única, foi aplicada em 7.538 
indivíduos do município, 
3,4% da quantidade total 
de adultos que residem em 
Suzano.

Um percentual de 23,7% 
da população que precisa 
tomar a vacina já recebeu a 
segunda aplicação, comple-
tando, assim, o calendário 
de vacinação, em números 
absolutos são 52.268 pessoas 
dentro de um universo de 
220.330.

Segundo o Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat), 
a cidade chegou anteontem 

à marca de 905 mortos pela 
Covid-19. Enquanto isso, um 
total de 23.116 pessoas já 
contraíram a doença desde 
o início da pandemia.

Neste levantamento, o 
Condemat considera a quan-
tidade de diagnósticos po-
sitivos e por este motivo é 
possível que o número seja 
ainda maior, considerando 
as pessoas que contraíram 
o vírus e não realizaram os 
testes da doença.

No início desta semana, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde anunciou uma nova 
atualização do cronograma de 
imunização contra a Covid-19. 
Desta vez, a operação 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 amanhã, contando 
com uma nova “Virada da 

Vacina” entre hoje e amanhã, 
chegando a 36 horas inin-
terruptas de atendimento. 
Ontem, os três polos de 
imunização vão receber os 

suzanenses com 21 e 22 anos, 
bem como todos aqueles que 
precisam tomar a segunda 
dose, conforme aprazamento.

Em Mogi das Cruzes, a 
Secretaria de Saúde apontou 
que 25,9% da população 
adulta está totalmente imu-
nizada contra o coronavírus 
(Covid-19), sendo que dos 
335.477 habitantes deste 
grupo 87.026 já completa-
ram a vacinação. Até ontem, 
253.232 adultos receberam 
ao menos a primeira dose do 
imunizante contra o vírus, 
o que corresponde a 75,5% 
dos adultos mogianos.

Outras 80.829 pessoas 
adultas tomaram as duas 
doses da vacina contra a 
doença viral que tem vitimado 
inúmeras vidas desde março 
do ano anterior, o número 
equivale a 24% do total. Já 
a vacina da Janssen, de dose 
única, foi aplicada em 9.949 
indivíduos do município, 
2,9% da quantidade total 
de adultos que residem em 
Mogi.

Thamires Marcelino

Um total de 3,4% dos moradores completaram a vacinação com dose única

Wanderley Costa/Secop Suzano

Um percentual de 
23,7% da população 
que precisa tomar a 
vacina já recebeu a 
segunda aplicação

Saúde promove nova 
repescagem de vacinação

A cidade de Mogi das 
Cruzes recebeu um lote 
complementar de vacina 
contra a gripe e realizará 
uma nova ação de imuni-
zação amanhã. A vacinação 
será das 8 às 15 horas, ou 
até o término dos estoques, 
dependendo da procura, 
em cinco Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs): Botujuru, 
Jardim Camila, Nova Jun-
diapeba, Ponte Grande e 
Santa Tereza. 

A dose estará disponível 
para qualquer interessado a 
partir dos seis meses de vida. 
Para crianças, é obrigatória 
apresentação da caderneta 
de vacinação, enquanto os 
adultos devem comparecer 
com documento pessoal e 
comprovante de endereço.

Durante a semana, a 
vacinação contra a gri-
pe permanece destinada 
apenas para aplicação de 
segundas doses das crianças, 
em qualquer unidade de 
saúde do município, das 
8 às 13 horas. 

Gripe

A segunda dose é neces-
sária em crianças de até 8 
anos que foram vacinadas 
pela primeira vez neste ano. 
Crianças já imunizadas 
contra a gripe em anos 
anteriores não precisam de 
reforço, já que a vacinação 

anual é feita em dose única.
No total, o município de 

Mogi das Cruzes alcançou, 
em média, cerca de 60% 
de cobertura vacinal entre 
os públicos-alvo para a 
vacinação contra a gripe, 
compostos por idosos, ges-
tantes, puérperas, crianças 
e trabalhadores da saúde. 

Vacina Covid-19
Quem está nos grupos 

da Campanha de imuni-
zação da Gripe e também 
estiver entre os públicos 
da vacinação contra o co-
ronavírus (Covid-19) deve 
respeitar um intervalo de 
14 dias entre uma e outra 
dose destinada à prevenção 
contra ambas doenças.

Região registra um óbito por 
coronavírus em 24 horas

O Alto Tietê fecha a se-
mana com a confirmação 
de uma morte por coro-
navírus (Covid-19) infor-
mou ontem o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). O número é 
o menor registrado em 24 
horas desde novembro do 
ano passado. O único óbito 
foi de uma mulher, de 33 
anos, moradora de Mogi das 
Cruzes. Com essa atualização, 
a região chega à marca de 
5.141 falecimentos.

A queda nos números de 
internações e óbitos pode 
ser ocasionada pelo avanço 
na imunização na região. 
Em Mogi das Cruzes, três 
em cada quatro adultos 
estão vacinados contra a 
Covid-19, seja com a pri-
meira dose ou dose única, 
e um em cada quatro estão 
completamente imunizados, 
pois já receberam as duas 
doses necessárias ou a dose 
única. 

De acordo com estimativas 

Menor número desde novembro

da  Fundação Sistema Esta-
dual de Análise de Dados 
(Seade) para 2021, Mogi 
das Cruzes soma 335.477 
habitantes com 18 anos 
ou mais e, até anteontem, 
253.232 já foram vacinados, 
o que corresponde a 75,5%. 
Destes, 87.026 também 
receberam a segunda dose 

– ou tomaram dose única – 
levando para 25,9% o total 
mogianos que já completaram 
a imunização.

O índice de imunização 
completa deve aumentar 
nos próximos dias, como 
efeito da busca ativa por 
pessoas que ainda não to-
maram a segunda dose do 
imunizante. “A equipe do 
SIS está ligando para essas 
pessoas, começando por 
quem tem 60 anos ou mais, 
para lembrar da segunda 
dose e agendar a aplicação 
no menor prazo possível”, 
explicou a enfermeira e chefe 
da Vigilância Epidemiológica, 
Lilian Peres Mendes.

Quem estiver com a 

segunda dose em atraso 
também pode efetuar o 
agendamento por meio do 
site www.cliquevacina.com.
br que mantém o sistema 
aberto de acordo com as 
vagas disponíveis. Hoje, serão 
liberados novos agendamen-
tos para segunda dose de 
AstraZeneca/Fiocruz (para 
quem tomou a primeira 
até o dia 18 de maio) e 
CoronaVac/Butantan (para 
quem tomou a primeira até 
o dia 19 de julho).

Mogi das Cruzes pros-
segue com agendamentos 
online para a vacinação do 
público jovem. As vagas 
serão liberadas hoje para 
pessoas com 18 anos ou 
mais. Para realizar o agen-
damento 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.

Amanhã, dia 7 de agosto

UBS Botujuru – rua Frei Bonifácio Harink, 313 

UBS Jardim Camila – avenida Presidente Getúlio Vargas, 999 

UBS Nova Jundiapeba– rua Vereador Nito Sona, 1.745 

UBS Ponte Grande – avenida Lothar Waldemar Hohene, 70 

UBS Santa Tereza – rua Kazumo Sumizono, 1.181

Atendimento 
será das 8 às 
15 horas, ou até 
o término dos 
estoques 
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SBT, 21H00

Chiquititas
Lucia permanece trancada no quarto. No hospital, o segundo médico avalia 

o resultado dos exames de Andreia, que na verdade foram falsifi cados por 

Fernando. O médico conta que o estado de saúde dela está péssimo, mas 

que o que chama a atenção é a ótima aparência dela.

GLOBO, 17H55

Malhação
Lobão pede que Luiz consiga fi os de cabelo de Gael. Nat alerta Cobra 

sobre Lobão. Luiz e Diego invadem a academia e Karina tenta enfrentá-los, 

mas os dois conseguem fugir. Cobra se arrepende de ter comentado sobre 

Karina com Lobão. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Últimos capítulos – Resumos não divulgados.

GLOBO, 19H15

Pega pega
Athaide paga as mensalidades atrasadas de Pedrinho e pede que ele nao 

conte a Ligia que eles reataram a amizade. Eric confronta Sabine. Malagueta 

e seus comparsas tramam para destruir a imagem do Carioca Palace. Luiza 

nao aceita o emprego que Alfonso lhe oferece.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Ísis conta para Kelly que se separou de José Alfredo. Reginaldo 

abandona Jurema novamente. Maria Marta repreende Amanda por chegar 

pela manhã em casa. Magnólia discute com Maria Ísis. Téo fi ca animado ao 

saber que precisa ir ao tribunal para ouvir a sentença da juíza. 

RECORD, 21H

Gênesis
Salma rejeita Labão. Isaque descobre que Esaú tentou envenenar Jacó. Lia 

se decepciona com as palavras de Jacó. Lia dá à luz Simeão, Levi e Judá. 

Esaú se entrega à Aolibama. Lúcifer cruza o caminho de Bila. Raquel se 

assusta com a atitude de Jacó.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 37

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.

Na vida, muitas 
vezes é mais 
importante errar 
do que acertar. 
Nós erramos para 
aprender, para 
tentar de novo, para 
melhorar a nossa 
forma de fazer as 
coisas.

Quem não erra, é 
porque não tenta. E 
não tentar é não viver. 
Só erra quem não está 
satisfeito e pretende 
mudar as coisas, 
pretende evoluir.

MOMENTO
especial

Importância de errar

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: LUIZA DE SOUZA SANTOS

Te desejo um dia lindo, cheio de diversão e muita alegria 

junto das pessoas que você ama. Que Deus te guie sempre. 

Felicidades! 

Acreditar em você já é metade do 
caminho.”

 cultura@jornaldat.com.br

Então, da próxima 
vez que você estiver 
com medo de cometer 
um erro, lembre: é 
melhor tentar e errar 
do que viver uma vida 
sem conquistas sem 
errar nenhuma vez.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS 
CRUZES – SEMAE

COMUNICADO - DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HO-
MOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 202.337/2020
OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços 

de controle, operação e fiscalização de portarias.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, comunica que foi dado DESPROVIMENTO ao re-
curso apresentado pelas licitantes SIS - SISTEMA INTEGRADO 
DE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, BELL’S SERVIÇOS 
DE MÃO DE OBRA LTDA. e G&F 10 PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE PORTARIA E ZELADORIA LTDA. contra o resultado 
da licitação em epígrafe. Adjudica o lote único à empresa RSEG 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME. no valor total de R$ 
989.016,65, mantém as demais decisões ocorridas na sessão de 
abertura e HOMOLOGA o resultado. Mogi das Cruzes, em 05 
de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

Mesmo com fim das restrições,
fiscalização será mantida

Prefeituras aprovam fase do Plano SP que encerra limites às atividades e garantem a manutenção da vigilância

ALTO TIETÊ

As prefeituras das cidades 
mais populosas do Alto Tietê 
colocaram-se favoráveis à 
determinação do governo do 
Estado, emitida na semana 
passada, de retomada gradual 
das atividades econômicas 
por meio do Plano São Paulo.

De acordo com o anúncio 
feito pelo governador João 
Doria (PSDB), a distensão 
funcionará em duas etapas: 
a primeira, que já entrou em 
vigor no último domingo, 
estabelece o fim do toque de 
recolher e a autorização do 
funcionamento até meia-noite 
dos estabelecimentos não-

-essenciais e lotação máxima 
de até 80% da capacidade. A 
partir do dia 17 de agosto, 
todas as restrições de horário 
e de lotação serão removidas.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que irá 
seguir integralmente as deter-
minações do Estado. Desde 
domingo estão liberadas 
atividades econômicas com 
capacidade de até 80%. “A 
medida é boa para o comércio, 
econômica e socialmente, 
mas acreditamos que ainda 
é preciso ter muito zelo e 
cautela, pois nem todos 
foram vacinados. Gostaria, 
inclusive, que o governo 
do Estado tivesse o mesmo 
ímpeto da flexibilização 
no envio das vacinas, que 
não está no mesmo ritmo”, 
informou o prefeito Caio 
Cunha (Pode).

A Prefeitura de Suzano, por 

sua vez, disse que seguirá 
as definições do governo 
sobre o funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais, 
mas que nos locais com si-
tuações abusivas em flagrante, 
que vierem a desrespeitar os 
protocolos e determinações, 
sanções poderão ser aplicadas 
com base na lei. “Os órgãos 
responsáveis pelas vistorias 
na cidade continuarão atuan-
do - a Vigilância Sanitária, 
Departamento de Fiscalização 
de Posturas e Guarda Civil 
Municipal (GCM)”, informou.

Para a administração, o 
avanço da campanha de va-
cinação contra a Covid-19, 
a diminuição dos índices 
de contaminação, interna-
ção e mortes, e a manuten-
ção da obrigatoriedade do 
cumprimento de protocolos 

sanitários poderão garantir o 
equilíbrio necessário para o 
início da retomada gradativa 
da economia.

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba informou em nota que 
acompanhará integralmente 
as recomendações do governo 
do Estado por meio do Plano 
SP. “Conforme relatório do 
Sistema de Vigilância Sanitária 
(Sivisa), 113 estabelecimen-
tos foram notificados com 
relação ao uso de máscaras. 

“Os procedimentos estão em 
análise referente à aplicação 
de multa, mas até o momento 
nenhuma foi aplicada”, con-
cluiu em nota.

Já a Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos declarou que a 
reabertura do comércio à plena 
força é propícia, tendo em 
vista o processo de vacinação 

que vem sendo acelerado em 
todo o Estado. “Em nosso 
município já foram aplicadas 
mais de 100 mil doses de 
vacina entre primeira e se-
gunda doses. Manteremos os 
protocolos já implementados 
e reforçaremos a fiscalização 
com a Vigilância Sanitária 
para manter a segurança e 
evitar mais contaminações”, 
apontou em nota.

A Secretaria de Indústria, 
Comércio, Emprego e Re-
lações do Trabalho de Poá 
informou que o processo 
de retomada econômica irá 
seguir todas as diretrizes do 
governo do Estado, e que 
nos primeiros seis meses 
do ano, 59 multas foram 
aplicadas a estabelecimentos 
comerciais que violaram as 
normas sanitárias.

André Diniz

Centros comerciais da região continuarão com ações das guardas municipais

Mogi News/Arquivo

Thamires Marcelino

O comércio de Mogi 
das Cruzes espera lucrar 
de 5% a 30% a mais com 
as vendas do Dia dos Pais, 
de acordo com previsão 
do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Mogi e 
Região (Sincomercio) e da 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
principalmente após a 
ampliação do horário de 
funcionamento das lojas.

“Acreditamos que este 
novo cenário trará um 
impacto positivo para o 
comércio varejista, restau-
rantes e demais estabele-
cimentos da região que 
estavam condicionados ao 
fechamento em horários 
determinados. Com o 
funcionamento completo 
e mais flexível esperamos 
que a economia se estabe-
leça”, disse o presidente 
do Sincomercio, Valterli 
Martinez.

A previsão da entidade 
de crescimento de 5% está 
baseada na Federação das 
Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado de São 
Paulo (FCDLESP), que 
acredita que o consumidor 
está em busca de variedade. 
Na hora da compra, é 
esperado que, além dos 

Entidades confiam no 
aumento das vendas

pais, os avós também 
sejam presenteados.

Mais otimista, a ACMC 
espera um crescimento 
de 30% nas vendas em 
relação ao ano passado. A 
expectativa da associação 
leva em consideração os 
bons resultados alcançados 
no Dia das Mães, primeira 
grande data para o varejo 
após a flexibilização para 
reabertura das lojas, e no 
Dia dos Namorados.

A ACMC também con-
corda que a ampliação do 
horário de abertura e da 
capacidade de ocupação 
para 80% vai contribuir 
para a elevação das vendas 
no varejo.

“As expectativas positivas 
são reforçadas por números 
divulgados recentemente, 
como o Índice da Funda-
ção Escola de Comércio 
Álvares Penteado (Fecap) 
que mostrou uma alta de 
10,9% na confiança do 
empresário do comércio 
do Estado de São Paulo 
no mês de julho, levando 
em consideração junho de 
2021”, avaliou a ACMC. De 
acordo com a instituição, 
todos os indicadores que 
compõem o índice estão 
acima de 100 pontos, o 
que comprova o otimismo 
do empresariado.

Cônsul-geral da Bélgica 
faz visita Mogi das Cruzes

O prefeito Caio Cunha 
(Pode) recebeu ontem a 
visita do cônsul-geral da 
Bélgica, Matthieu Branders. 
O encontro serviu para re-
forçar a relação que Mogi 
das Cruzes possui com o 
país europeu. Ao lado da 
presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Simone 
Margenet Cunha; da vice-

-prefeita, Priscila Yamagami 
(Pode); do chefe de Gabinete, 
Lucas Porto; e dos secretários 
Francisco Cochi Camargo 
(Governo) e Gabriel Bastianelli 

Parceria Mogi Conecta e conheceu as 
startups incubadas. O Mogi 
Conecta oferece opções para 
pessoas que procuram uma 
recolocação no mercado de 
trabalho, que querem mudar 
de carreira ou simplesmente 
buscam novos desafios. A 
plataforma também foca em 
quem empreende ou deseja 
empreender.

O secretário municipal 
de Desenvolvimento, Ga-
briel Bastianelli, destacou 
a importância da visita do 
cônsul-geral a Mogi das 
Cruzes. “Apresentamos os 
anseios e objetivos da cidade 
para a pauta da qualificação e 
empregabilidade, temas que 
terão a atenção do cônsul-

-geral no estreitamento das 
relações com a Bélgica e com 
o intercâmbio de parcerias e 

soluções que possam nascer 
a partir de agora”, comentou.

Na Copa de 2014, Mogi 
das Cruzes abrigou a seleção 
belga. Os laços com o país 
estreitaram-se ainda mais 
em 2016, com o município 

tornando-se cidade-irmã de 
Tournai. A cidade também foi 
visitada pelo então ministro-

-presidente do Governo da 
Federação Valônia-Bruxelas 
e prefeito da cidade belga 
de Tournai, Rudy Demotte.

(Desenvolvimento), o prefeito 
agradeceu a visita de Branders 
e afirmou que a cidade está 
aberta para estreitar os laços 
com a Bélgica.

“É um prazer e uma honra 
receber a visita do cônsul-

-geral aqui na cidade. Temos 
um relacionamento próximo 
com a Bélgica e trabalhare-
mos em conjunto para am-
pliarmos nossa cooperação, 
em diversas áreas”, disse o 
prefeito. Branders estava 
acompanhado da assistente-

-consular Julie Bonnet e da 

assistente-executiva Marina 
Dias.

O cônsul-geral aproveitou 
a oportunidade para visitar 
o Polo Digital, onde assis-
tiu a uma apresentação do 

Na Copa de 
2014, Mogi das 
Cruzes abrigou 
a seleção belga
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