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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Maioria dos óbitos por coronavírus 
ocorre em homens de 60 a 69 anos

Números compilados pela reportagem ainda apontam que parte das vítimas possui alguma doença ligada ao coração

FERRAZ

  Viaduto Ayrton Senna recebe nova iluminação. Cidades, página 5

Os homens com idade entre os 
60 e 69 anos, portadores de algu-
ma cardiopatia, são os mais vitima-
dos pelo coronavírus (Covid-19) 
no G5 do Alto Tietê, segundo o 
levantamento realizado pela Fun-
dação Sistema Estadual de Análise 
de Dados (Seade) e divulgado dia-
riamente por meio do portal oficial 
do órgão. Os números se referem a 
Mogi das Cruzes, Suzano, Itaqua-
quecetuba, Ferraz de Vasconcelos 
e Poá. Entre as comorbidades que 
mais deixam as pessoas vulnerá-
veis a evoluções mais graves da 
doença está a Síndrome de Down.  
Cidades, página 3

Itaquá

Inscrições 
para creches 
começam dia 16
Cidades, página 5

REGIÃO NORTE

GCM fiscaliza 

ferros-felhos 

em Suzano. p4

J
O

N
A

T
H

A
N

 A
N

D
R

A
D

E
/S

E
C

O
M

 F
E

R
R

A
Z

Pronascentes

Guararema lança projeto  
de compensação ambiental

Proposta é voltada para áreas do município que 
possuem pouca cobertura vegetal. Cidades, página 5
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 A ação segue até as 17 horas 
de hoje, contemplando a primei-
ra dose dos jovens de 18, 19 e 20 
anos, além de todos os demais 
adultos que ainda não se vacinaram.  
Suzano, página 4

Força-tarefa

4,7 MIL DOSES 
SÃO APLICADAS 
NO PRIMEIRO 
DIA DA ‘VIRADA’

Chamada de mega operação pela Prefeitura, iniciativa prevê vacinar todos o adultos com 1ª dose

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO
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A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está com inscrições abertas para novas 
turmas de uma oficina de skate. As aulas serão realizadas na Estação Cidadania 
e Cultura, no Cidade Kemel. Para a formação das novas turmas, a idade mínima 
é de 7 anos, não precisa possuir skate, o local dispõe de equipamentos, mas não 
impede de o aluno trazer o seu. As aulas acontecem na quarta e quinta-feira, e as 
inscrições podem ser feitas no próprio local, que está localizada na rua Francisco 
Sperandio, 700
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OFICINA DE SKATE

 �Capivara resgatada

As equipes do Meio Ambiente, Guarda 
Ambiental e Defesa Civil de Itaquaque-
cetuba resgataram uma capivara na vie-
la Suzano, no bairro Monte Belo. A ação 
aconteceu na quinta-feira passada, após 
a solicitação de um vereador. O animal 
resgatado foi encaminhado para o Cen-
tro de Controle de Zoonoses (CCZ) para 
receber os devidos cuidados.

 �Castração animal

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), recebeu anteontem o anúncio de 
que a cidade receberá R$ 100 mil para 
investir em sua campanha de castração 
animal. A verba pública será direcio-
nada ao município por meio de emen-
da parlamentar do deputado estadual 
Bruno Lima (PSL), que participou de 
reunião com o chefe do Executivo em 
seu gabinete.

 �Campanha do Agasalho

A Campanha de Agasalho 2021 “Inver-
no Solidário – Um Ato Que Aquece”, do 
município de Poá, recebeu na manhã de 
quinta-feiraa doação de 50 cobertores 
da concessionária SPMar, responsável 

pelo Trecho-Leste do Rodoanel Mário 
Covas (SP-21). A prefeita Marcia Bin 
(PSDB) recebeu o material das mãos do 
responsável pelo setor de Comunicação 
da empresa, Fabio Loiola.

 �Esclarecimento

Poá realizou ontem a campanha de vaci-
nação contra coronavírus (Covid-19) para 
pessoas com mais de 18 anos na Praça 
da Bíblia, por meio da ação “Corujão da 
Saúde”, e não somente em pessoas com 
mais de 21 anos, como foi publicado na 
página 5 do Dat, na edição de ontem.

 �Nova creche

Itaquaquecetuba inaugurou, anteon-
tem, a Creche Subvencionada Rogerio 
da Silva, no Jardim Moraes, com capa-
cidade para atender 140 crianças de 
até 3 anos e 11 meses. A unidade pos-
sui cinco salas, todas com solário, re-
feitório, parque, cozinha, secretaria, la-
vanderia, lactário, dois banheiros, sala 
de direção e dos professores. A creche 
atenderá nos turnos integral e parcial 
e terá cinco funcionárias. Pais ou res-
ponsáveis interessados em matricular 
as crianças nessa creche podem ir di-
reto à unidade. 
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Lucro garantido

A 
aprovação do projeto para a priva-
tização dos Correios pelo plenário 
da Câmara dos Deputados, em Bra-
sília, na quinta-feira passada, deixa 

um alerta para o futuro de uma das institui-
ções mais antigas do governo brasileiro. Na 
votação, 286 parlamentares foram favoráveis 
à quebra do monopólio da estatal – responsá-
vel exclusiva pelo envio de cartas, telegramas 
e outras mensagens no país – e 173 se posi-
cionaram contra. A decisão, ainda que depen-
da de aprovação no Senado, é uma vitória da 
equipe econômica do ministro Paulo Guedes, 
que entende a privatização como o melhor 
meio de garantir a continuidade dos serviços.

Segundo estimativa da Associação dos 
Profissionais dos Correios (ADCAP), a estatal 
possui atualmente cerca de 90 mil funcioná-
rios diretos espalhados no país e que teriam, 
de imediato, seus empregos em zona de risco 
com a entrada de empresas privadas no setor. 
A entidade apontou “falhas gravíssimas de 
concepção” no projeto, que poderiam pre-
judicar a prestação do serviço. Opositores 
ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido) 
também concordam que a privatização não 

traria nenhum benefício a não ser para os 
futuros empresários detentores da explora-
ção dos Correios.

Um reflexo direto já foi sentido em Mogi. 
Há alguns meses, a agência dos Correios no 
distrito de Jundiapeba foi fechada, inicial-
mente, sob a alegação de questões de segu-
rança e, depois, antecipando a proposta de 
privatização. O fato é que o público precisa 
se deslocar por quase cinco quilômetros para 
encontrar outra agência disponível. Nesta se-
mana, o vereador mogiano Edson Santos (PSD) 
apresentou uma moção na Câmara pedindo 
a reabertura da agência no distrito. “A região 
necessita de uma unidade porque tem uma 
população estimada em 80 mil pessoas e um 
mercado de trabalho e negócios em constante 
crescimento”, defendeu o parlamentar.

Para se ter ideia do tamanho abocanha-
do pelos Correios no mercado de corres-
pondências, basta lembrar que a estatal re-
gistrou um lucro líquido de RS 1,53 bilhão 
no balanço do ano passado, de acordo com 
informação do presidente da empresa, Flo-
riano Peixoto Vieira Neto. Decididamente, 
é um filão promissor.

Na sexta-feira da semana 
passada o corpo do falecido 
Dr. Paulo Roberto da Silva 
Passos foi cremado em São 
Paulo. Faleceu em virtude 
de doença grave que vinha 
enfrentando há três anos. Era 
colunista deste jornal, juiz de 
Direito aposentado e excelente 
advogado. Passou a advogar 
depois que se aposentou na 
magistratura. Participamos de 
programa da Marilei na Rádio 
Metropolitana Paulista por 
mais de seis anos. Foi meu 
colega da faculdade de Direito 
da Universidade Braz Cubas 
por muitos anos. Ocupou o 
cargo de conselheiro da Sec-
cional Paulista da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 
Infelizmente, a vida é assim, 
chegamos a este mundo nu, 
sem nada trazer e partimos 
sem nada levar. O nosso cor-

Paulo Passos nos deixou

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

po é um veículo para o Eu in-
terior ou personalidade alma.

Neste artigo desejo home-
nageá-lo, pois é o que me res-
ta. Almoçamos e jantamos al-
gumas vezes, trocamos ideias 
sobre Direito, história, assun-
tos de política e tantos outros. 
Foi uma pessoa esforçada, 
dinâmica e deixa um grande 
legado. Mas a vida é assim. 
Então, aconselho a todos a 
se desapegarem da materia-
lidade, pois um dia a “carne 
se desprenderá dos ossos”. 
Ele preferiu que o seu corpo 
fosse cremado. Creio que é a 
melhor opção. Quando termi-
nar a minha vida espero que 
os meus familiares também 
façam a minha cremação e 
atirem as cinzas ao vento do 
alto de uma montanha para 
que de mim nada reste.

Paulo Passos ajudava muita 

gente de maneira secreta sem 
nada comentar. Atuou por 
muitos anos na vida maçô-
nica e atingiu os ensinamen-
tos mais elevados dessa ins-
tituição filosófica e fraterna. 
Há pessoas que acreditam 
na reencarnação, outros na 
ressurreição e ainda gente 
que somente acredita na vida 
material. Seja lá como for, a 
vida é eterna e espero que o 
Amigo Paulo Passos seja re-
cebido por Deus, o Grande 
Arquiteto do Universo. As-
sim, posso afirmar dentro 
das minhas crenças que a 
morte não existe. O que há 
é apenas uma transição. “‘Di-
zer ao Amigo que partiu para 
outras dimensões ou outros 
planos’: Paulo que a sua Alma 
descanse, pois, ‘um dia nos 
encontraremos nas terras do 
Senhor’”.

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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RECREIO INFANTIL ANJINHO TRAVESSO (MATERNAL, JAR-
DIM I , JARDIM II E PRÉ MATRICULAS ABERTA - RUA OTA-
VIO RODRIGUES BARBOSA 190-CENTRO-FERRAZ TEL 
(11)4764-0474 - (11) 97167-9714

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-3/2021 - PROCESSO Nº 200.603/2021
OBJETO: Contratação de empresa para serviços Billing – leitura de medido-

res e impressão simultânea de faturas.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão dis-
poníveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.
sp.gov.br//. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 19 de 
agosto de 2021, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://
www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 06 de agosto de 2021. MI-

CHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Adjunto - SEMAE

Ampliação da capacidade

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Ferraz de Vasconcelos se reuniu ontem e 

anunciou a ampliação da capacidade máxima de atendimento nas unidades escolares 

municipais para 35%. A mudança irá cumprir todos os protocolos para garantir a 

segurança e saúde não só dos alunos, mas também dos professores e funcionários. A 

decisão foi tomada com base na redução de internações, casos e mortes por Covid-19.

Homens com idade entre 60 
e 69 são maioria das vítimas

Números são da Fundação Seade, que ainda indicam que, na maioria, as vítimas são portadores de cardiopatias

MORTOS POR COVID

Os homens com idade entre 
os 60 e 69 anos portadores 
de cardiopatias são os mais 
vitimados pelo coronavírus 
(Covid-19) no G5 da região, 
segundo o levantamento 
realizado pela Fundação 
Sistema Estadual de Análise 
de Dados (Seade) e divul-
gado diariamente por meio 
do portal oficial do órgão. 
Os números se referem a 
Mogi das Cruzes, Suzano, 
Itaquaquecetuba, Ferraz de 
Vasconcelos e Poá. Entre as 
comorbidades que mais dei-
xam as pessoas vulneráveis 
a evoluções mais graves da 
doença está a Síndrome de 
Down.

Em Itaquaquecetuba, dos 
925 falecimentos registrados 
até a tarde de ontem, 406 
eram mulheres (43,8%) e 
outros 519 eram homens 

Além de Mogi das Cruzes, demais municípios do G5 possuem dados semelhantes

(56,1%), a maior parte dos 
vitimados pela Covid-19. 
Neste caso, a faixa etária de 
maior incidência das mortes 
é também dos 60 aos 69 anos, 
correspondendo a 30,6% 
do total.

Grande parte dos mora-
dores que não conseguiram 
resistir às complicações da 
doença é parda, somando 
418 vítimas, 42,4% do total. 
Já o município de Suzano 
somava 898 moradores que 
não resistiram às complicações 
da doença viral. Deste total, 
393 são mulheres, o que 
corresponde a 43,8%, e 503 
eram homens, 56,1%. Além 
disso, a maioria das vítimas 
é de cor branca e tem entre 
60 e 69 anos.

Em grande parte dos óbitos, 
as vítimas tinham alguma 
cardiopatia. O termo abrange 
todas as doenças que acometem 
o coração, sendo que alguns 

dos tipos mais comuns são a 
cardiopatia congênita, doenças 
no miocárdio, infecção no 
coração, cardiopatia de válvula, 

cardiopatia hipertensiva e a 
cardiopatia isquêmica.

Na cidade de Mogi, do 
total de 1.583 mortos, 692 

eram mulheres (43,7%) e 
891, homens (56,2%). A 
faixa etária predominante 
que no início do ano era de 

pessoas entre 70 e 79 anos 
está agora entre os 60 e 69 
anos. Entre os mortos em 
Mogi, 1.029 eram até ontem 
de cor branca, 67,4% do total. 
Mais de 40% dos mogianos 
que não resistiram às com-
plicações do vírus tinham 
cardiopatia - a porcentagem 
chegou a 42,5%.

Ainda de acordo com a 
Fundação Seade, dos 467 
óbitos de Ferraz de Vasconcelos, 
206 (44,1%) eram mulheres 
e 261, homens (55,8%). Do 
total, 144 vítimas eram bran-
cas e a maior quantidade de 
mortos tinha também entre 
60 e 69 anos.

Por fim, no município 
de Poá, dos 370 mortos 
pela Covid-19, 162 eram 
mulheres (43,9%) e outros 
207, homens (56,1%). Além 
de 27,8% das vítimas terem 
entre 60 e 69 anos, 60,4% 
delas eram pessoas brancas.

Thamires Marcelino
Mogi News/Arquivo

Vacinação atende jovens 
de 21 anos ou mais hoje

Mogi das Cruzes aplica 
hoje a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 no 
público com 21 anos ou mais 
que efetuou agendamento 
online ao longo semana. A 
imunização será realizada 
nos drive-thrus e Unidades  
Básicas de Saúde (UBSs), 
conforme selecionado no 
agendamento prévio.

A partir de hoje a vaci-
nação contra o coronavírus 
em Jundipeba mudará do 
Cempre Lourdes Lopes 
Romeiro Iannuzzi para a 
Escola Municipal Doutor 
Álvaro de Campos Carnei-
ro, que fica na rua Pedro 
Paulo dos Santos, número 
855, Nova Jundiapeba. Os 
demais pontos de vacinação 
seguem os mesmos e constam 
no agendamento escolhido 
pelos mogianos. 

Foram liberadas 3,2 mil 
vagas de agendamento online 

Covid-19

para pessoas com 18 anos ou 
mais e as doses serão aplicadas 
na próxima semana. Novas 
vagas serão disponibilizadas 
conforme envio de remesses 
pelo governo do Estado e 
os agendamento continuam 
pelo www.cliquevacina.com.
br  e serão divulgados em 
todos os canais oficiais.

Mortes
O Alto Tietê registrou 

ontem 8 mortes causadas 
por coronavírus (Covid-19), 
informou o Consórcio de 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Conde-
mat). Com essa atualização, 
a região chegou ontem à 
marca de 5.149 óbitos.

MP que simplifica abertura 
de empresas é aprovada

A Câmara dos Deputados 
rejeitou as emendas do Se-
nado e manteve o texto dos 
deputados para a Medida 
Provisória (MP) 1040/21, que 
elimina exigências e simplifica 
a abertura e o funcionamento 
de empresas. A MP passou por 
votação no Plenário anteon-
tem e será enviada à sanção 
presidencial.

Uma das inovações é a 
emissão automática, sem ava-
liação humana, de licenças 
e alvarás de funcionamento 
para atividades consideradas 
de risco médio. Pelo texto 
do relator, deputado Mar-
co Bertaiolli (PSD), em vez 
da validade indeterminada 
prevista no texto original da 
MP, as licenças e alvarás serão 
válidos enquanto atendidas 
as condições e requisitos de 
sua emissão.

Bertaiolli recomendou a 
rejeição de todas as mudanças 

propostas pelos senadores, 
posição seguida pelos par-
tidos, com poucas exceções. 

“Nenhuma das mudanças 
parece oportuna, como a volta 
da discussão sobre subsídios 
cruzados entre consumidores 
de energia elétrica ou exclu-
sões propostas pelo Senado 
como sendo inconstitucionais”, 
explicou Bertaiolli.

Entretanto, por meio de um 
destaque do PT, o Plenário 
evitou a revogação da Lei 
4.950-A/66, mantendo o piso 
salarial para as carreiras de 
engenheiro, químico, arquiteto, 
agrônomo e veterinário de 
cinco vezes o salário mínimo 
(R$ 5,5 mil), se o curso de 
graduação for de menos de 
quatro anos; e de seis salários 
mínimos (R$ 6,6 mil) para 
cursos com quatro anos ou 
mais de duração.

Lista do comitê gestor da Rede 
Nacional para a Simplificação 

do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (Rede-
sim) classifica em médio risco, 
no âmbito federal, atividades 
como comércio atacadista de 
vários tipos de alimentos de 
origem vegetal e animal; hotéis; 
motéis; transporte de cargas 
de produtos não sujeitos à 
vigilância sanitária; educação 
infantil; ou atividades médicas 
sem procedimentos invasivos. 
A plataforma tecnológica da 
Redesim poderá abranger 
também produtos artesanais 
e obras de construção civil.

Para ter acesso a essa li-
cença, o empresário deverá 
assinar termo de ciência e 
responsabilidade legal quanto 
aos requisitos exigidos para o 
funcionamento e o exercício 
das atividades.

Essas mudanças deverão 
ser implantadas no prazo de 
adaptação de 60 dias dado aos 
órgãos e entidades envolvidos.

Texto de Bertaiolli
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USF Vila Amorim recebe 
capacitação de cuidado

A Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Diretoria 
de Atenção à Saúde, em par-
ceria com a Rede de Atenção 
à Pessoa Vítima de Violência 
Doméstica e Sexual (RAPSVDS), 
promoveu nesta semana mais 
uma capacitação do projeto 

“Monitoramento do Cuidado”, 
voltado ao acompanhamento 
multidisciplinar de vítimas 
da violência e à prevenção 
de novos casos. Desta vez, 
o treinamento foi aplicado 
junto às equipes da Unidade 
de Saúde da Família (USF) 
Vereador Marsal Lopes Rosa, 
na Vila Amorim.

De acordo com a diretora 
de Atenção à Saúde, Flá-
via Verdugo, a intenção é 
gradualmente expandir a 
iniciativa para todo o municí-
pio, priorizando as unidades 
localizadas em territórios que 
registram índices expressivos 
de casos de violência contra 
segmentos populacionais 
vulneráveis, como mulheres, 
idosos e crianças.

Para isso, os profissionais 

Monitoramento

da unidade passam pelo trei-
namento desenvolvido pela 
própria Diretoria de Atenção 
à Saúde, em parceria com a 
RAPSVDS. A capacitação é 
direcionada a agentes comu-
nitários de saúde, médicos, 
enfermeiros, farmacêuticos, 
auxiliares de enfermagem, 
psicólogos, auxiliares de lim-
peza e funcionários do setor 
administrativo, a fim de que 
todo o grupo esteja apto a 
identificar os eventuais casos 
de violência acolhidos. 

“O treinamento consiste no 
desenvolvimento das etapas 
para a linha de cuidado ofe-
recido às pessoas em situação 
de violência. São trabalhados 
temas como os conceitos da 
violência, instrumentos de 
trabalho, rede intersetorial, 
entre outros assuntos impor-
tantes”, explicou a diretora.

A previsão é de que o “Moni-
toramento do Cuidado” esteja 
plenamente em operação na 
Vila Amorim até o final de 
agosto. Em julho, a ação foi 
implantada na USF Jardim 

Europa e na USF Maria Inês 
P. Santos, no Jardim Revista.

Ao longo dos últimos três 
meses, a iniciativa identificou 
720 casos de violência que 
passaram a ser acompanhados 
pela equipe multidisciplinar 
das unidades devidamente 
capacitadas para esse acolhi-
mento. Até então, a maioria 
das ocorrências eram identifi-
cadas pelos equipamentos de 
urgência e emergência, como o 
Pronto-Socorro Municipal (PS) 
e o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), 
por exemplo. 

“Estamos capacitando esses 
funcionários para que cada 
vez mais tenhamos um olhar 
apurado para as pessoas que 
vivem em situação de violência. 
Muitas vezes essas vítimas são 
silenciadas, mas no serviço 
em Saúde seremos treinados 
para identificar os casos e 
realizar o melhor direciona-
mento na rede de apoio que 
o município oferece”, disse 
o secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi.

1º dia aplica 4,7 mil vacinas
Ação começou ontem, às 8 horas, e seguiu até as 17 horas; hoje o evento tem continuidade na Arena Suzano

VIRADA DA VACINA

A segunda “Virada da 
Vacina”, promovida pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde no enfrentamento 
ao coronavírus (Covid-19), 
garantiu 4,7 mil aplicações 
da vacina nas primeiras dez 
horas de atendimento na 
Arena Suzano, ao longo desta 
sexta-feira. A ação seguiu 
até as 17 horas de hoje, 
contemplando a primeira 
dose dos jovens de 18, 19 
e 20 anos, além de todos os 
demais adultos que ainda 
não se vacinaram.

O primeiro dia da “Vi-
rada da Vacina” registrou 
movimento intenso logo 
nos primeiros minutos, 
diluindo a demanda ao 
longo do período. Das 8 às 
18 horas, 2,2 mil pessoas 
concluíram a segunda etapa 
da imunização no ginásio 
e no sistema drive-thru, 
nas dependências do Par-
que Municipal Max Feffer, 
com entrada pela avenida 
Brasil – esta modalidade de 
atendimento retorna hoje, 
das 8 às 17 horas.

Já o atendimento do pú-
blico maior de 18 anos, até 
então previsto para se iniciar 
às 17 horas, foi antecipado 

tendo a primeira vacinada 
às 15h50 no interior do 
ginásio. Quem recebeu a 
dose foi a jovem Juliana da 
Silva, de 18 anos, moradora 
do Parque Heroísmo, bairro 
do distrito de Palmeiras. “É 
uma emoção muito grande 
participar desse momento”, 
agradeceu. Além de Juliana, 
outros 2,5 mil suzanen-
ses receberam a primeira 
dose até as 18 horas desta 
sexta-feira.

Prioridades
De acordo com o secretário 

municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, essa segmentação de 
públicos foi importante para 
garantir um atendimento 
mais tranquilo e seguro a 
quem precisava completar 
a segunda etapa. “Priori-
zamos as primeiras horas 
da ‘Virada da Vacina’ para 
assegurar conforto a quem 
precisava da segunda dose. 
Muitas dessas pessoas são 
idosas ou com comorbida-
des e puderam aproveitar o 
drive-thru. O movimento 
foi tranquilo, então conse-
guimos adiantar também o 
atendimento dos maiores 
de 18 anos”, disse.

Para o chefe da Pasta, 
a expectativa é de uma 
boa adesão dos jovens. “O 
atendimento na Arena será 
(foi) ininterrupto durante 
toda a madrugada. Essa é 
uma grande oportunidade 
para todo o público adulto 
maior de 18 anos, sobretudo 
para aqueles com 18, 19 e 
20 anos de idade, que pela 
primeira vez terão acesso 

ao imunizante. Além disso, 
durante todo o período de 
atendimento, disponibiliza-
mos um ônibus exclusivo 
para o transporte de todos 
os interessados”, afirmou.

De acordo com o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL), o 
trabalho no enfrentamento 
à Covid-19 continua na 
cidade. “Depois da ‘Virada 
da Vacina’ a imunização 

continua para o público 
adulto e com a previsão de 
alcançar grupos cada vez 
mais jovens, conforme os 
parâmetros do Ministério 
da Saúde”, reforçou. 

Transporte exclusivo
A Prefeitura de Suzano, 

em parceria com a empresa 
Radial Transportes, dispõe 
de um ônibus exclusivo 

para garantir o acesso do 
público suzanense à Arena 
Suzano durante a “Virada da 
Vacina”. O fretado gratuito 
tem o ponto inicial fixado na 
avenida Jorge Bei Maluf, na 
lateral do Terminal Vereador 
Diniz José Dos Santos Faria, 
na região norte.

O itinerário conta com 
pontos de paradas para 
embarque e desembarque 
no Viaduto Leon Feffer e 
nas ruas Amélia Guerra, 
Campos Salles, Benjamin 
Constant e Sete de Setembro, 
além das avenidas Antônio 
Marques Figueira e Sena-
dor Roberto Simonsen. O 
ônibus, na cor prateada, 
possui letreiro identificando 
o destino final na “Virada 
da Vacina”. Para embarcar, 
basta acenar ao motorista 
nos pontos indicados.

“Mais uma ação para dar 
apoio às pessoas que precisam 
se locomover até a Arena. 
Seguiremos com o ônibus 
ao longo da madrugada 
e durante todo o sábado. 
Agradeço a empresa Radial 
Transportes pela disponi-
bilidade e por entender a 
importância da Virada da 
Vacina”, finalizou o prefeito.

Entre as 8 e 18 horas 2,2 mil pessoas completaram a o calendário de imunização

Wanderley Costa/Secop Suzano

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Suzano segue com 
ações intensivas de combate à 
criminalidade. Nesta semana, 
os agentes contribuíram para 
uma ação de fiscalização nos 
ferros-velhos da região norte 
e ainda atenderam a denún-
cias no distrito de Palmeiras. 
Durante a manhã da última 
quarta-feira, equipes da cor-
poração se reuniram com o 
Departamento de Fiscalização 
de Posturas, a Vigilância 
Sanitária, a Secretaria de 
Meio Ambiente e a Polícia 
Militar (PM) para verificar 
possíveis irregularidades. 
Em continuidade às ações 
iniciadas na semana passada, 
mais três estabelecimentos 
foram vistoriados, com che-
cagens técnicas e sanitárias.

Como resultado da fisca-
lização, dois locais situados 
no Jardim Varan e no Jardim 
Alterópolis foram notificados 
para regularizarem suas situa-
ções junto à administração 
municipal. Outro, na Cidade 
Miguel Badra, foi fechado e 
teve suas atividades suspensas 

Ferros-velhos passam por 
fiscalização em Suzano

GCM

por não ter nenhuma das 
documentações necessárias 
para funcionar. 

Ainda na quarta-feira, uma 
viatura da Ronda Ostensiva 
Motorizada (Romo) estava 
em patrulhamento preventivo 
pelo Parque Palmeiras às 
14 horas quando foi abor-
dada por moradores, que 
denunciaram um possível 
caso de tráfico de drogas na 
região. Com o endereço em 
mãos, os guardas notaram 
que o local era um ponto 
recorrente de crimes deste 
tipo e foram imediatamente 
averiguar a situação. Ao notar 
a aproximação da equipe 
da GCM, um homem que 
estava na calçada tentou 
fugir, arremessando uma 
bolsa para longe. Ele foi 
perseguido e detido poucos 
metros à frente. 

Foram encontrados 36 
microtubos de crack, 34 
papelotes de maconha, cinco 
de cocaína e R$ 90. Quando 
foi questionado sobre os 
ilícitos, o homem confessou 
que os vendia na região.

A Lei Maria da Penha 
completa 15 anos hoje e a 
Prefeitura de Suzano promove 
uma série de ações em alusão 
ao tema. A campanha Agosto 
Lilás visa reforçar durante 
todo o mês a importância 
do enfrentamento à violência 
doméstica e familiar contra as 
mulheres. Entre as iniciativas 
está o trabalho de prevenção 
e conscientização.

“Ainda temos muito o que 
conquistar quando o assunto 
envolve direitos das mulheres. 
No entanto, em Suzano, dis-
pomos de serviços importantes 
e somos considerados uma 
cidade modelo no enfrenta-
mento à violência doméstica. 
Parte disso vem da cultura de 
empoderamento feminino que 
buscamos fomentar no mu-
nicípio ao longo dos últimos 
anos. A campanha Agosto Lilás 
é um desses exemplos”, disse 
a primeira-dama e dirigente 
do Serviço de Ação Social e 
Projetos Especiais (Saspe), 
Larissa Ashiuchi

Lei Maria da 
Penha completa 
15 anos; Suzano 
terá eventos

Agosto Lilás
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Guararema lança 
projeto Pronascentes 

Iniciativa das secretarias auxilia no direcionamento das compensações 
ambientais para áreas que possuem baixo índice de cobertura vegetal

PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO

Para intermediar o contato 
entre donos de propriedades 
com baixo índice de cobertura 
vegetal e empresas que possuem 
compensações ambientais 
a serem realizadas dentro 
do município, a Prefeitura 
de Guararema, por meio da 
Secretaria Municipal de Obras, 
Meio Ambiente, Planejamento 
Urbano e Serviços Públicos, 
criou o programa Pronascentes.

A Administração Municipal 
auxilia no direcionamento 
destas compensações am-
bientais – plantio de árvores 

– para as áreas prioritárias para 
restauração, especialmente 
nascentes e cursos d’água. A 
intenção é garantir a segurança 
hídrica do município, ou seja, 
a disponibilidade de água em 
quantidade e qualidade, para 
atender a população.

Até junho deste ano, mais 
de 16 hectares de áreas de-
gradadas estão em processo 
de restauração, distribuídos 
nos bairros Ipiranga, Luís 

Carlos, Bellard e Caiçara. A 
área contempla a recompo-
sição de duas nascentes e 
trechos da margem do Rio 
Paraíba do Sul.

A recomposição florestal 
de áreas além de assegurar a 
integridade destas, promoverá 

a preservação dos recursos 
hídricos, da paisagem, da 
estabilidade geológica, da 
biodiversidade, o fluxo gêni-
co da fauna e flora, além de 
proteger o solo e assegurar 
o bem-estar das populações 
humanas.

Como participar
Os proprietários interessados 

podem participar entrando em 
contato com os técnicos por 
meio do telefone 4693-8000.

Intenção é garantir disponibilidade de água em quantidade e qualidade, para população

Divulgação/Prefeitura de Guararema 

A prefeita de Poá Marcia 
Bin (PSDB) recebeu em seu 
gabinete a visita do deputado 
federal Junior Bozzella (PSL), 
na tarde de anteontem. O 
encontro teve como objetivo 
discutir apoio ao município, 
por meio de envio de recursos, 
e contou com a presença 
do secretário de Governo 
e Administração, Marcio 
Borzani, e dos vereadores 
Fabio Camilo Batista (Pros) 
e Patrícia Bin de Sousa San-
ches (PSDB).

De acordo com o deputado, 
durante a visita que fez à Poá 
no início deste ano, tomou 
ciência dos graves problemas 
financeiros enfrentados pela 
cidade e, agora, se coloca 
à disposição neste proces-
so de reconstrução que foi 
iniciado pela chefe do Poder 
Executivo.

“Fiz questão de vir pes-
soalmente, pois sei bem dos 
problemas que a prefeita tem 
enfrentado para recolocar a 
cidade em ordem. Porém para 
enviar recursos no âmbito 

federal, a liberação é mais 
burocrática. Por isso peço 
que estudem as priorida-
des e façam o projeto, pois 
somente por meio dele, a 
verba poderá ser liberada”, 
afirmou.

“Fico muito agradecida 
ao deputado pela visita e, 
principalmente por querer 
ajudar a nossa cidade neste 
momento de reequilíbrio fi-
nanceiro. Estamos realizando 
um trabalho árduo, mas que 
tenho certeza de que trará 
ótimos frutos para a popu-
lação”, afirmou Marcia Bin.

Logo após a reunião, a 
prefeita determinou aos de-
partamentos competentes o 
levantamento das prioridades 
para a confecção do projeto. 

“Temos vários problemas na 
cidade que requerem recursos 
para serem solucionados. 
Vamos providenciar esse 
levantamento o quanto antes, 
assim como o projeto, para 
enviarmos ao deputado”, 
finalizou a chefe do Poder 
Executivo.

Bozzella visita Poá e
solicita envio de projeto

Liberação de recurso federal

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
abrirá no próximo dia 16 as 
inscrições para os interessados 
em matricular as crianças 
nas creches do município. 
Basta acessar o link inscricoes.
semecti.com.br e preencher 
os dados.

Serão solicitadas informa-
ções como o nome e CPF da 
criança e do responsável legal, 
endereço do responsável legal, 
o Número de Identificação 
Social (NIS) ou de outro 
programa social que a família 
participe, o local de trabalho 
do responsável legal e o nome 
da creche mais próxima da 
residência. “Nossa gestão está 
reforçando a Educação com 
quatro creches entregues, kit 
merenda, uniforme e material 
novo. Faço o apelo para que 
todos os pais e responsáveis 
inscrevam seus filhos”, disse o 
prefeito Eduardo Boigues (PP).

Inscrições para 
as creches 
começam no dia 
16 de agosto

Itaquaquecetuba

O viaduto Ayrton Senna 
em Ferraz de Vasconcelos 
passou a receber ontem um 
novo sistema de iluminação 
de led com pontos duplos, o 
que aumenta a luminosidade, 
trazendo mais segurança para 
motoristas e pedestres que 
trafegam pelo local.

A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) e os secretários Nico-
las David e Álvaro Costa, o 
Kaká, de Serviços Urbanos e 
Transportes, respectivamente, 
estiveram acompanhando a 
instalação.

Segundo a prefeita, o via-
duto ainda receberá outras 

melhorias. “O viaduto será 
revitalizado não somente na 
iluminação, mas também 
nas demarcações da pista e 
recuperação das calçadas”, 
disse Priscila.

O secretário Kaká enfatizou 
o que será feito.. “Trocaremos 
os tachões, faremos a pin-
tura das faixas e das pistas”, 
afirmou.

Já o secretário Nicolas infor-
mou que a troca de lâmpadas 
segue intensa. “Para segurança  
trocamos as lâmpadas das 
ruas que contêm a grande 
maioria das indústrias da 
cidade”, comentou Nicolas.

Viaduto Ayrton Senna 
recebe nova iluminação

Ferraz de Vasconcelos

Ação trará mais segurança para motoristas e pedestres

Jonathan Andrade/Secom Ferraz
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SBT, 21H00

Chiquititas

Enquanto as chiquititas limpam a cozinha, Marian suja o chão para dar mais 

trabalho para elas. Bia se irrita e joga um balde cheio d’ água na cabeça de 

Marian. Janu vai até a mansão dos Almeida Campos para ver Marian. Duda 

atende a porta e avisa que Marian saiu de casa. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Reprise do último capítulo.

GLOBO, 19H15

Pega pega

Luiza pede a Cintia que nao conte a ninguem que ela esta no hotel. Luiza 

propoe a Eric que eles mantenham em segredo sua relacao, para nao magoar 

Pedrinho. Eric teme que o incidente que ocorreu no evento prejudique sua 

tentativa de convencer Sabine a nao fechar o hotel.

GLOBO, 21H00

Império
João Lucas tenta entender o desprezo do pai. Beatriz ajuda Leonardo. Enrico 

impede a entrada de Cláudio no restaurante. Vicente é preso e Maria Clara 

o acompanha. Antoninho anuncia o tema para o novo samba enredo e pede 

para Orville pintar os painéis da escola. Felipe assume o lugar de Vicente 

no restaurante.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 54

Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

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

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

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

Não há mal que 
dure para sempre, 
não há tristeza 
que não acabe. 
Quando a vida lhe 
parecer complicada, 
pense que as coisas 
em breve podem 
melhorar. Basta você 
acreditar e não se 
entregar.

Faça de seus 
insucessos desafios 
estimulantes, sinta-se 
motivado a superar 
os obstáculos que lhe 
aparecem à frente. 

MOMENTO
especial

Anime-se

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: JOAQUIM CARLOS PAIXÃO

Parabéns! Que seu dia seja recheado de boas surpresas e 
que Deus ilumine seus caminhos. Feliz aniversário!

Que a gente nunca desista de querer 
o bem e de fazer o bem, sem ver a 
quem.”

 cultura@jornaldat.com.br

Anime-se!
Faça dos 

contratempos 
alimento para a 
sua coragem. Não 
se entregue ao 
sofrimento. Se for 
preciso chore; chorar 
às vezes nos ajuda a 
livrar da dor.
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Título

MAIS DE

DA POPULAÇÃO VACINADA CONTRA A COVID-19

 COM PRIMEIRA DOSE OU DOSE ÚNICA

MAIS DEMAIS DE

65656565656565%

Índice acima da média estadual e nacional

Apesar dessas doses de esperança, a Prefeitura de Guararema continua cobrando 
o envio de mais vacinas e segue trabalhando em outras frentes para combater a 
pandemia. Veja só:

Programa Previne Agro

Testagem gratuita contra o coronavírus para
a população rural e pessoas envolvidas com 
agricultura e abastecimento no município

Ambulatório Pós-Covid

Diferentes tipos de exames, �sioterapia e
atendimento com especialistas para 
pacientes que sofreram com casos graves 
de Covid-19

Mais de 160 atendimentos em 1 ano

Ampliação de leitos na Santa Casa - de 8 para 19

Convênio com hospitais particulares para leitos
de UTI

Combate à Covid-19

Testagem rápida e gratuita
contra Covid-19

Testes rápidos de detecção da Covid-19 
para toda população


