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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Gás de cozinha sobe quase  
47% em um ano na região
Produto podia ser encontrado por R$ 66, mas hoje pode se aproximar dos R$ 100 no Alto Tietê

COVID-19

  Primeira dose da vacinação atinge 77% 
do público-alvo da cidade. Suzano, página 4

Consumidores do Alto Tietê que 
desembolsavam, em média, R$ 64 
em cada botijão de gás de 13 qui-
los em julho do ano passado, es-
tão pagando valores próximos dos  
R$ 100 em cada unidade no mes-
mo período deste ano. As informa-
ções são da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), divulgadas men-
salmente por meio do portal oficial.   
Cidades, página 8

Coronavírus

Itaquá e Ferraz 
abrem novo 
cronograma
Cidades, página 5

Números da ANP levam em conta os meses de julho deste ano em comparação com ano passado
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Fiscalização

Construções irregulares são 
demolidas em terreno de bairro

Ação ocorreu na sexta-feira passada; responsável 
pela ação não foi encontrado. Suzano, página 4
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 �Cultura em Suzano

Às vésperas de mais uma edição do Fes-
tival Literatura e Paisagismo – Revitali-
zando a Quebrada – o escritor Ademiro 
Alves, o Sacolinha, corre com os prepa-
rativos finais para preparar os espaços 
na região do Miguel Badra Baixo e Alto, 
periferia de Suzano, que receberão as 
intervenções artísticas do projeto. Nes-
ta quinta e sexta-feira será realizada a 
manutenção dos muros e a limpeza da 
área do entorno.

 �Cultura em Ferraz

A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los realizou, no sábado passado, a pri-
meira Feira Solidária “Cultura Contra 
o Frio” em prol das famílias em vulne-
rabilidade social e pessoas em situa-
ção de rua. A iniciativa foi gerenciada 
pela Secretaria de Cultura e Turismo. 
O evento ocorreu na Estação Cidada-
nia e Cultura, na Cidade Kemel, entre 
9 às 14 horas.

 �Campanha do agasalho

A campanha de inverno Aquece Ferraz 
deu início ontem a doação de roupas 
usadas e cobertores em bom estado 

para pessoas em situação de vulnera-
bilidade social. A ação ocorreu no Gi-
násio Municipal Marcílio Guerra, no Sí-
tio Paredão, e estará à disposição dos 
moraores até amanhã quarta-feira, das 
10h30 às 15 horas.

 �Corujão da Vacina

A 2ª edição do Corujão da Vacina, rea-
lizada pelo município de Poá na sexta-
-feira passada, realizou a aplicação de 
4.165 doses de imunizantes contra a Co-
vid-19. Além de ter registrado o novo de 
recorde em um único dia, a ação tam-
bém colocou a cidade próxima de atin-
gir a marca de 100 mil doses aplicadas.

 �Obras da Dutra

A CCR NovaDutra realiza a partir des-
ta de hoje, uma programação de ser-
viços de recuperação de pavimento no 
trecho de Guararema da rodovia Pre-
sidente Dutra (BR-116). As melhorias 
irão ocorrer entre os quilômetros 177 
e 180 da pista sentido São Paulo. Para 
a realização dos trabalhos, haverá fe-
chamento alternado de faixas da rodo-
via e acostamento durante a execução 
das obras, o que deve deixar o tráfego 
lento no trecho em obras.

•••  editor@jornaldat.com.br

TRIBUNA

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Atendimento ao leitor: MOGI NEWS (editor@moginews.com.br) l FONE/REDAÇÃO: 4735-8021
Atendimento ao anunciante: MOGI NEWS(comercial@moginews.com.br / arte@moginews.com.br)
Atendimento ao assinante: MOGI NEWS (assinatura@moginews.com.br) l FONE/ASSINATURA: 4735-8015

Diretora Comercial: Sentileusa Moraes - e-mail: sentileusa@moginews.com.br - COMERCIAL: 4735-8020 - ASSINATURA: 4735-8015      www.facebook.com/grupomoginews

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores. Todas as informações contidas no artigos publicado nesta edição são de inteira
responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e reflexão
sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Fundado em 07/03/2006 - Fundador: Paschoal Thomeu - Semanário: 15/11/1975 até 20/06/1997 - Diário Matutino: 21/06/1997

CHARGE

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Mês especial

A
s cidades do Alto Tietê iniciaram 
o planejamento para retomar as 
cirurgias eletivas, ou seja, pro-
cedimentos não urgentes reali-

zado nos hospitais. Após um ano e meio, 
essas intervenções cirúrgicas, paralisadas 
por conta da pandemia da Covid-19 em 
março do ano passado, começam a ser 
feitas novamente e, por trás, há uma fila 
cada vez maior que foi se formando no 
decorrer de 2020 e 2021.

A manutenção do planejamento depen-
de, porém, dos número de internações de 
pacientes com Covid-19. Com a redução 
significativa apresentada nos últimos três 
meses, a agenda tem tudo para fluir, apesar 
de todas as dificuldades e momentos de 
adaptação, conforme a vacinação vai dimi-
nuindo a quantidade de vítimas causadas 
pelo coronavírus. Mas, é bom o paciente 
que aguarda pela cirurgia se preparar para 
a longa espera, além do risco de mudança 
de planejamento no meio do curso.

A retomada dos procedimentos já vem 
ocorrendo em várias regiões do país. Ape-
nas cirurgias cardiovasculares representam 

uma demanda de mais de 60 mil pessoas 
e, embora haja o projeto de retomada 
nos hospitais, qualquer movimentação 
no cenário da pandemia poderá mudar o 
cronograma das cidades. Como parte da 
estratégia para retomar as cirurgias eleti-
vas é preciso que a logística para entrega 
de oxigênio, insumos, como kit de intu-
bação, além de sangue para transfusões, 
seja feita de forma diferenciada e mais 
acelerada. A suspensão se deu devido a 
uma série de motivos. Primeiramente, 
no auge da pandemia, não havia profis-
sionais de saúde suficientes para realizar 
o atendimento a pacientes de Covid-19 
e ao mesmo tempo realizar cirurgias ele-
tivas. Houve também a falta de insumos. 

Agora, chega um momento aguarda-
do para muitos brasileiros, que é a pos-
sibilidade de resolver sua situação e ter 
a chance de alcançar mais qualidade de 
vida, em meio a tantas outras dificulda-
des causadas pela pandemia.

Esse momento de retomada já faz de 
agosto de 2021 um mês aguardado e es-
pecial.

Em tempos de ativismos 
negacionistas, quando mui-
tos defendem a tese de que 
a Terra é plana, um pouco 
de ciência não faz mal a nin-
guém. E o que é melhor, tal-
vez sirva para que alguns re-
cobrem o juízo.

O negacionismo que nos 
rodeia não questiona apenas 
o formato da Terra. Tudo bem 
que muitos negacionistas ficam 
confusos por terem de gostar 
de um astronauta que ocupa 
uma Pasta no atual governo 
e que já deu testemunho da 
esfericidade da Terra.

O Painel Intergovernamen-
tal de Mudanças Climáticas 
(IPCC), que é uma organi-
zação formada por 195 go-
vernos, está divulgando um 
novo relatório que é resultado 
de análises de 14 mil estudos 
científicos com revisões pelos 

Nosso planeta redondo

ARTIGO
Afonso Pola

pares. Esse relatório do IPCC 
da ONU, que é o mais impor-
tante divulgado desde 2014, 
mostra de forma clara que o 
aquecimento global está se 
desenvolvendo mais rápido 
do que o esperado.

Os cientistas avaliam que a 
onda de calor que castigou o 
Canadá em julho, com tem-
peratura de 49° e que provo-
cou a morte de mais de 100 
pessoas, teria sido “quase im-
possível” sem a influência das 
mudanças climáticas.

Na medida em que o co-
nhecimento avança, temos 
mais condições de avaliar os 
danos provocados pelas ati-
vidades humanas em nosso 
habitat. A paleoclimatologia, 
ciência que cuida do estudo 
e reconstrução dos climas do 
passado, demonstra que faz 
aproximadamente 125 mil 

anos que nosso planeta teve 
a atmosfera tão quente como 
agora e o nível do mar era de 
5 a 10 metros maior.

Não cuidamos do nosso 
planeta com a devida res-
ponsabilidade. Via de regra 
os interesses econômicos se 
sobrepõem aos interesses cole-
tivos. Os exemplos vividos em 
nosso país nos últimos anos 
são prova disso. A política de 

“passar a boiada” produz con-
sequências para nós e para o 
resto do mundo. A promoção 
do desmatamento com o uso 
de queimadas ou equipamen-
tos não é combatida.

Aqui, só nos anos de 2019 
e 2020 foram liberadas 976 
substâncias para a agricultu-
ra, proibidas na maioria dos 
países, principalmente no 
mundo desenvolvido.

Agimos como se não hou-
vesse futuras gerações.

 afonsopola@uol.com.br

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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Governo diz que Auxílio Brasil é resposta rápida para economia

O governo federal distribuiu nota na manhã de ontem para confirmar que o Programa Auxílio Brasil irá substituir o Programa 
Bolsa Família, mas o documento não traz maiores detalhes da Medida Provisória que trata do tema e foi entregue nesta data pelo 
presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). “A MP foi uma resposta rápida 
do governo para atenuar as perdas das famílias mais vulneráveis e promover a recuperação econômica do país em função do fim do 
Auxílio Emergencial 2021 e dos desafios da situação pós-pandemia”, disse a Secretaria-Geral da Presidência na nota. (E.C.)

Vôlei Mogi enfrenta hoje
o Guarulhos fora de casa

O São Miguel Saúde/Mogi 
encara hoje a equipe do Gua-
rulhos pelo Campeonato 
Paulista de Vôlei Sub-21. A 
partida está prevista para 
começar às 19 horas, no 
Ginásio da Ponte Grande, 
em Guarulhos. O adversário 
do conjunto mogiano ainda 
não pontuou na competição.

Na sexta-feira passada, o 
Mogi enfrentou o São José 
Vôlei, no Vale do Paraíba, e 
acabou superado por 3 sets 
a 0 em mais uma partida 
fora de casa, com parciais 
de 25/15, 25/20 e 25/23. A 
equipe do São José lidera o 
campeonato com 100% de 
aproveitamento.

Os mogianos começaram 
a partida variando as jogadas 
de ataque, enquanto os donos 
da casa chegavam com um 
grande volume de jogo. Diante 
de um forte adversário, a equi-
pe comandada pelo técnico 

Paulista Sub-21

interino Marcus Bichini, o 
Marcão, conseguiu melhorar 
nos dois últimos períodos, 
mas não foi o suficiente para 
vencer uma parcial.

Para Marcão, apesar da 
segunda derrota, o time está 
evoluindo. “Estamos ganhando 
mais volume de jogo. Não 
temos muito tempo para 

lamentar, pois o calendário 
está apertado. Vamos conti-
nuar treinando para ajustar o 
nosso time e, com a chegada 
do técnico Marcelo Negrão, 
que está prevista para esta 
semana, iremos compor juntos 
a comissão técnica e trabalhar 
forte em busca das vitórias”, 
analisou.

Vôlei Mogi não resistiu à superioridade do São José

Marcelo Prado Jr.

Esportes

Clássico tem São Paulo copeiro
contra Palmeiras cascudo

De um lado um time que 
vem capengando no Brasi-
leiro, mas que se transforma 
quando o formato da dispu-
ta passa a ser eliminatório. 
Do outro, o atual campeão 
da Libertadores, que segue 
brigando pela liderança do 
Nacional e busca, diante 
do São Paulo, confirmar o 
prognóstico de que é um dos 
favoritos a repetir a conquista 
do torneio sul-americano. 
É nessa atmosfera que São 
Paulo e Palmeiras iniciam 
hoje o confronto das quartas 
de final da Libertadores, às 
21h30, no Morumbi. Além 
disso, um duelo internacional 
será uma atração à parte no 
banco de reservas: o argen-
tino Hernán Crespo contra 
o português Abel Ferreira.

Um clássico recheado 
de rivalidade que apresen-
ta equipes em momentos 
diferentes. Atual campeão 

Copa Libertadores

SÃO PAULO
Tiago Volpi; 
Arboleda, 
Miranda e 
Léo; 
Igor Vinícius, 
Luan, 
Liziero, 
Benítez e 
Wellington; 
Rigoni e 
Pablo. 
Técnico: 
Hernán Crespo.

PALMEIRAS 
Weverton; 
Marcos Rocha, 
Felipe Melo, 
Gustavo Gómez e 
Joaquin Piquerez; 
Danilo, 
Zé Rafael, 
Raphael Veiga e 
Gustavo Scarpa; 
Breno Lopes e 
Deyverson. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

SÃO PAULO  
PALMEIRAS 

Horário: 21h30.
Juiz: Nestor Pitana (ARG).
Local: Morumbi, em São Paulo.

da Libertadores, o time pal-
meirense encerrou a fase de 
grupos com a segunda melhor 
campanha entre todos os 
participantes. Foram cinco 
vitórias em seis jogos e um 
aproveitamento de 83% na 
primeira fase.

A importância de conseguir 

a classificação em cima de um 
rival do Estado ganha peso 
pela ausência de títulos no 
primeiro semestre, quando 
acabou ficando com o vice 
nas três finais que disputou. 
Para piorar, a eliminação 
surpreendente na Copa do 
Brasil para o CRB aumentou 
a pressão sobre o trabalho 
de Abel Ferreira.

No São Paulo, a ordem é 
virar a chave. O triunfo sobre 
o Atlético-PR foi importante 
para tirar o time da zona de 
rebaixamento do Brasileiro. 
Mas a boa notícia vem quando 
se expia o desempenho do 
time em jogos de mata-mata 
sob o comando de Hernán 
Crespo. Com a vitória e a 
classificação diante do Vasco 
na Copa do Brasil, a equipe 
do Morumbi apresenta um 
aproveitamento de 76,6% 
de êxito em partidas elimi-
natórias. (E.C.)

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) apresentou ontem ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) uma notícia-crime 
contra o presidente Jair 
Bolsonaro pelo vazamento 
do inquérito sigiloso da 
Polícia Federal que apura 
uma tentativa de ataque ao 
sistema interno da Corte 
ocorrida em 2018

O documento, assinado 
pelos sete integrantes do 
TSE, diz que as informações 
divulgadas ‘deveriam ser 
de acesso restrito’ e podem 
prejudicar a realização e 
apuração das eleições.

O pedido é para que Bol-
sonaro seja investigado na 
mesma frente de apuração, 
vinculada ao chamado in-
quérito das fake news, que 
foi aberta na semana passada 
na esteira das ameaças do 
chefe do Executivo às elei-
ções e dos ataques às urnas 
eletrônicas. Além dele, foram 
acionados o deputado federal 
Filipe Barros (PSL-PR) e o 
delegado responsável pela 
investigação sigilosa.

TSE pede investigação 
por vazamento

Inquérito sigiloso

Bolsonaro não apresenta 
provas de fraudes

Documentos enviados ao STF foram elaborados pela AGU e pela Secretaria-
Geral da Presidência da República a pedido do ministro Gilmar Mendes

ELEIÇÕES

Cobrado a se explicar sobre 
os ataques dirigidos pelo 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) ao sistema eletrônico 
de votação, o governo federal 
não apresentou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) provas 
de fraudes nas eleições de 
2014 e 2018.

Os documentos enviados 
ao STF foram elaborados pela 
Advocacia Geral da União 
(AGU), que defende judicial-
mente os interesses do Planalto, 
e pela Secretaria-Geral da 
Presidência da República a 
pedido do ministro Gilmar 
Mendes. Ele havia dado dez 
dias para que o governo se 
manifestasse em um mandado 
de segurança movido pela Rede 
Sustentabilidade para multar 

Bolsonaro em R$ 100 mil caso 
ele não apresente provas das 
suspeitas levantadas sobre o 
sistema eletrônico de votação. 
O partido acusa o presidente de 
tentar descredibilizar as urnas 
antevendo uma possível derrota 
nas eleições  do ano que vem.
Em 19 páginas, o governo se 

limita a argumentos de ordem 
técnica: diz que a Rede não 
tem legitimidade para propor 
a ação e que o partido não 
apontou concretamente as 
normas jurídicas que teriam 
sido violadas pelo presidente.

“A ‘prova’ do impetrante 
se dá por retórica de cunho 

político e a partir de ilações 
obtidas junto à mídia, sem, 
portanto, qualquer suporte 
documental efetivo”, escre-
veu a Secretaria-Geral da 
Presidência.

A AGU diz ainda que o 
mandado de segurança tem 
alcance restrito justamente 
para evitar, entre outros, a sua 
instrumentalização por partidos 
políticos. “Transformando-

-se em indesejável veículo 
de judicialização excessiva 
de questões governamen-
tais e parlamentares”, disse 
a manifestação.

Em outro trecho, a Secretaria-
-Geral da Presidência disse 
que não há irregularidade 
na ‘mera possibilidade de 
levantar discussões sobre os 
aspectos que permeiam o 
sufrágio eleitoral.

Presidente é acusado de tentar descredibilizar urnas

Mateus Bonomi/Agif - Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Notícia-crime 
contra o presidente 
Jair Bolsonaro foi 
apresentada ontem 
ao Supremo

A íntegra do inquérito, 
que ainda está em curso, foi 
compartilhada na semana 
passada pelo presidente 
em seus redes sociais. O 
TSE também pede que as 
publicações sejam apagadas 
imediatamente.

“Há indícios, portanto, de 
que informações e dados 
sigilosos e reservados do 
Tribunal Superior Eleitoral 
tenham sido divulgados, sem 
justa causa, inicialmente 
pelo Delegado de Polícia 
Federal, e, na sequência, 
pelo Deputado Federal Feli-
pe Barros e pelo Presidente 
da República, Jair Messias 
Bolsonaro”, disse um trecho 
da notícia-crime.(E.C.)
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Suzano pede viadutos à MRS
O prefeito de Suzano, Ro-

drigo Ashiuchi (PL), ao lado 
do deputado federal Marcio 
Alvino (PL), esteve ontem na 
sede da MRS Logística, na 
capital paulista, para tratar da 
construção de dois viadutos. 
A expectativa é de que um 
seja implantado na rodovia 
Índio Tibiriçá (SP-31), na Vila 
Fátima, e outro na avenida 
Brasil, Jardim Imperador. Além 
disso, foi solicitado apoio para 
a criação de espaços de lazer.

Acompanhados do secretário 
municipal de Planejamento 
Urbano e Habitação, Elvis 
Vieira, Ashiuchi e Alvino 
se reuniram com o diretor 
de Relações Institucionais 
da MRS, Gustavo Bambi-
ni. “Nossa ideia é dar maior 
fluidez ao trânsito da cidade. 
Para tanto, os novos acessos 
seriam essenciais para garantir 
agilidade aos condutores. O 
pedido é para que o órgão seja 
o responsável pela construção, 
não gerando custos aos cofres 
públicos”, destacou o prefeito.

O primeiro viaduto ficaria 
na rodovia Índio Tibiriçá. 
No projeto técnico, a futura 
transposição possibilitará 

Mobilidade

a eliminação da passagem 
de nível onde a atual linha 
férrea cruza a pista. “Quando 
o trem de carga passa pelo 
local, os motoristas tendem 
a ficar um longo período 
aguardando. Com essa obra, 
a agilidade seria maior para 
os motoristas e moradores 
do distrito de Palmeiras”, 
disse Vieira.

Já o segundo viaduto ligaria 
a avenida Brasil, no Jardim 
Imperador, à avenida Major 
Pinheiro Fróes (SP-66), na 
Vila Maria de Maggi. O acesso 
facilitaria a mobilidade dos 
moradores dos dois bairros 
e também do Jardim Monte 
Cristo e da região da Casa 
Branca, inclusive sentido 
Trecho-Leste do Rodoanel 
Mário Covas (SP-21) e da 
capital.

“A construção desse viaduto 
vai diminuir o fluxo de veículos 
no centro, principalmente 
na avenida Armando de 
Salles Oliveira, possibili-
tando mais agilidade para 
travessia. Somada ao futuro 
prolongamento da avenida 
Senador Roberto Simonsen à 
estrada dos Fernandes, essa 

será mais uma oportunidade 
de desafogar o trânsito da 
malha central e oportunizar 
mais rapidez para quem vai 
para São Paulo”, detalhou o 
prefeito.

O diretor de Relações Ins-
titucionais da MRS, por sua 
vez, falou que os projetos 
serão analisados. “É possível 
adiantar que nos próximos 
meses retornaremos à prefei-
tura apontando a viabilidade. 
Inclusive, o projeto do viaduto 
na (rodovia) Índio Tibiriçá já 
está bem adiantado”, ressaltou 
Bambini.

O deputado federal agra-
deceu a agenda. “Além dos 
trabalhos de construção, 
também pedimos o apoio 
da concessionária para a 
área social. Queremos levar 
praças esportivas e cultu-
rais aos bairros da cidade e, 
para isso, contamos com o 
apoio da MRS”, declarou o 
parlamentar.

Também estiveram no en-
contro o gerente de Relações 
Institucionais da empresa, 
José Roberto Lourenço, e 
a especialista do mesmo 
departamento Mariana Dias.

Mais de 77% dos suzanenses 

estão vacinados com a 1ª dose

Número foi alcançado depois da realização da Virada da Vacina, que ocorreu entre a sexta e sábados passados

CORONAVÍRUS

Suzano chegou à marca de 
77,7% da população adulta 
vacinada com pelo menos 
uma dose contra o novo 
coronavírus (Covid-19). O 
índice foi alcançado após 
a “Virada da Vacina”. A 
megaoperação garantiu 
atendimento a 18,5 mil 
suzanenses maiores de 18 
anos com primeira e segunda 
aplicações. O município 
também recebeu ontem 
novos lotes, totalizando mais 
20.780 doses que deverão 
garantir o complemento da 
imunização dos profissionais 
do transporte e das pessoas 
com comorbidades, além 
de reforçar a oferta a quem 
ainda não se vacinou.  

Para o secretário mu-
nicipal de Saúde, Pedro 
Ishi, a segunda edição da 

“Virada da Vacina” foi ain-
da melhor que a primeira. 

“Desta vez, já tínhamos uma 
visão aprimorada da logís-
tica e o próprio público já 
estava mais habituado ao 
modo de operação, visto 

que muitos se prepararam 
com antecedência para apro-
veitar a madrugada e ter 
um atendimento tranquilo, 
cumprindo o objetivo inicial. 
Por isso, agradeço muito a 

todos que compareceram, 
principalmente aos jovens 
suzanenses que trouxeram 
muita animação para a Are-
na Suzano nesse momento 
especial, cada um ao seu 

modo”, destacou.
A expectativa é de que 

novas datas de atendimento 
sejam anunciadas ainda 
nesta semana pelo Comi-
tê de Enfrentamento ao 

Coronavírus. “Recarregamos 
nossa energia para logo 
anunciar novas determi-
nações com as diretorias 
da pasta, em parceria com 
as demais equipes técnicas 

da Prefeitura de Suzano. 
Esse trabalho conjunto en-
tre todas as secretarias é o 
que garante êxito à ação”, 
concluiu. 

O município também 
recebeu nesta segunda-feira 
novos lotes de vacina, que 
totalizam mais 20.780 doses. 
Deste montante, quase 20% 
será destinado à segunda 
aplicação em profissionais do 
transporte (taxistas, motoristas 
e cobradores do transporte 
coletivo e complementar) e 
nas pessoas com comorbida-
des, conforme aprazamento. 
O restante deverá reforçar a 
oferta de primeira dose ao 
público maior de 18 anos 
de idade.  

 Até o momento, o mu-
nicípio contabiliza 171.406 
pessoas imunizadas contra a 
Covid-19, sendo 77,79% da 
população adulta, estimada 
em 220.330 habitantes. Do 
total de vacinados, 48.721 
já completaram a segunda 
etapa e 7.538 receberam a 
imunização em dose única.

Expectativa é que novo cronograma seja divulgado ainda nesta semana, com novas datas para vacinação

Wanderley Costa/Secop Suzano

A Secretaria de Manutenção 
e Serviços Urbanos de Suzano 
iniciou no último final de 
semana um novo ciclo dos 
mutirões de zeladoria, levando 
as ações de limpeza e conser-
vação para toda a extensão 
da estrada Guilherme Garijo, 
que corta diversos bairros da 
região norte. Com isso, os 
trabalhos de agosto devem se 
concentrar no Jardim Varan 
a partir do próximo fim de 
semana.

Segundo o chefe da pasta, 
Samuel Oliveira, a partir de 
sexta-feira, as equipes estarão 
pelo Jardim Varan e adjacências, 
com previsão de término no 
fim do mês. “Concentramos 
nossa atenção no bairro por 
ser uma área muito grande 
e com demandas variadas 
de limpeza e conservação a 
serem cumpridas. Essas ações 
que estão sendo feitas são 
extremamente importantes 
para levarmos melhorias aos 
suzanenses de forma ágil e 
revitalizar o entorno de suas 
residências”, disse.

Oliveira destacou também 

Mutirão de zeladoria 
chega ao Jardim Varan

Limpeza

que os últimos finais de se-
mana foram marcados pela 
presença ativa dos agentes 
municipais nas ruas das co-
munidades da região norte. 
Entre sexta-feira e domingo, 
as equipes de zeladoria esti-
veram na estrada Guilherme 
Garijo cumprindo serviços de 
capinação, roçagem, varrição, 
pintura de guia e reforços 
gerais da sinalização viária.

A via, com extensão de apro-
ximadamente 3,5 quilômetros, 
ainda recebeu a manutenção 
de bueiros, com a limpeza 
de 20 deles e troca de três 
tampas danificadas. As ações 
resultaram no recolhimento 
de 124 toneladas de resíduos 
descartados de forma irregular.

Já na última quinzena de 
julho, os servidores munici-
pais circularam ao longo de 
três finais de semana pelo 
Jardim São Bernardino. Nas 
oportunidades, foram reali-
zados os mesmos serviços de 
limpeza e conservação, em 
um atendimento intensivo 
para beneficiar a população 
das proximidades.

A Prefeitura de Suzano realizou 
na sexta-feira a liberação de 
um terreno público que havia 
sido invadido no Jardim Altos 
de Suzano. Após constatarem 
a irregularidade, os agentes 
municipais demoliram as 
construções irregulares.

O espaço fica na esquina de 
uma área residencial e já estava 
cercado por muros de concreto 
e madeira, inclusive com um 
portão instalado. As equipes 
da fiscalização imediatamente 
acionaram o apoio da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e foram 
até o local para desobstruir a 
propriedade pública.

Chegando lá, o responsável 
pela ação não foi encontrado e 
nem havia nada de sua posse 
para além dos muros. Com o 
uso dos maquinários da pre-
feitura, os fiscais removeram 
toda a construção irregular que 
cercava o espaço e liberaram 
a área, possibilitando que a 
administração pública realize 
ações futuras no local para 
o benefício da comunidade.

Construções 
irregulares são 
demolidas em 
terreno público

Jardim ALtos
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Prefeitura de Ferraz retoma 
atividades do CIS com curso

Após meses sem funcio-
namento devido a pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
o Centro de Integração 
Social (CIS) de Ferraz de 
Vasconcelos, no centro, re-
tomou suas atividades com 
cursos gratuitos oferecidos 
pelo programa “Empreenda 
Rápido”. As oportunidades 
fazem parte de uma parceria 
com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), e as 
turmas já estão completas.

A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) acompanhou cada 
curso oferecido ao lado 
do vice-prefeito, Daniel 
Balke. O retorno do local 
faz parte de uma parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade e a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico.

Com vagas limitadas e 
turmas fechadas desde o 
mês de julho, os matricu-
lados já exercem os cursos 
de Hambúrguer Artesanal, 
Cuidados Básicos com a 

Sebrae

Criança, Manutenção de 
Microcomputadores, Alon-
gamento de unhas, Cardápio 
Diet e Light e Jardinagem: 
Formação Básica.

A capacitação presencial 
respeita todos os protocolos 
sanitários, com o forneci-
mento de álcool em gel e 
sendo obrigatório o uso de 
máscara durante toda a aula.

A prefeita Priscila Gambale 
destacou que a retomada 

do CIS ajudará os em-
preendedores ferrazenses 
a aprimorarem seus negó-
cios. “Precisamos oferecer 
capacitação profissional 
para nossa população, e o 
Centro de Integração Social 
é um local perfeito para que 
cada morador possa aper-
feiçoar seus conhecimentos 
e ingressar no mercado de 
trabalho”, afirmou a chefe 
do Executivo. 

Matriculados já exercem os cursos de hambúrguer 

Maxson Rodrigues/Secom Ferraz

Poá registra queda de 
90% no número de óbitos

Ocupação de leitos de enfermagem e emergência estão sem pacientes há cinco dias

COVID-19

Na luta contra o coronavírus 
(Covid-19), o município de 
Poá apresentou excelentes 
números nas últimas quatro 
semanas, quando registrou 
uma queda de 90% de óbitos 
pela doença e sete dias sem 
nenhum falecimento em virtude 
do vírus. A ocupação de leitos 
de enfermagem e emergência 
do Hospital Municipal Doutor 
Guido Guida, destinados à 
Covid-19, estão sem pacientes 
há cinco dias.

Desde o início da pandemia, 
de acordo com o Boletim 
Epidemiológico, o município 
registrou um total de 375 
óbitos em decorrência da 
Covid-19.  Já nos últimos 30 
dias, foram 26 mortes, sendo 
que na última semana (de 01 
a 07 de agosto) a cidade regis-
trou apenas um óbito causado 
pela doença. Além da queda 
do número de mortes, os 22 
leitos de enfermaria e os dois 
de emergência do Hospital 
Guido Guida, destinados à 
pacientes com Covid-19, estão 
desocupados há quase uma 

semana.
Esses números registrados 

pela cidade, de acordo com a 
secretária de Saúde, Claudia 
Cristina de Deus, é resultado 
do avanço da campanha de 
vacinação no município, que 
já vacinou com ao menos uma 
dose, 87,3% da população 

adulta. “Já foram aplicadas 
mais de 100 mil doses da 
vacina em Poá, sendo 72.216 
mil da 1ª dose, 25.403 da 2ª 
dose e 2.948 de dose única. 
Conforme vamos avançando na 
imunização da população, os 
números de óbitos e ocupação 
de leitos vão reduzindo, o que 

comprova a importância de 
todos os munícipes se imuni-
zarem contra o coronavírus”, 
afirmou.

Apesar da melhora dos 
índices, a secretária enfatizou 
a necessidade de continuar 
se protegendo e seguindo 
os protocolos de segurança. 

“Devemos manter as precau-
ções como, por exemplo, o 
distanciamento e a utilização 
de máscara e álcool em gel. 
Não podemos baixar a guarda 
e relaxar agora, a atenção e os 
cuidados precisam ser mantidos 
para que possamos nos livrar 
desse vírus o quanto antes”, 
destacou Claudia.

A campanha de vacinação 
em Poá segue de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 15 horas, 
para o público 18 anos ou mais. 
Os postos de imunização são 
o Reino da Garotada que fica 
na rua São Francisco, 168, no 
bairro Biritiba e Praça da Bíblia 
localizado na rua Vicente Guida, 
s/n, no Centro. “Poá está entre 
os municípios mais avançados 
em relação ao cronograma do 
governo do Estado, na região 
e isso só é possível graças à 
equipe do Departamento de 
Vigilância em Saúde e todos 
os envolvidos, por conta do 
empenho e dedicação com que 
eles têm realizado a imuniza-
ção dos poaenses”, finalizou 
a secretária.

Secretaria de Saúde disse que dado está atrelado ao avanço da vacinação na cidade

Divulgação/Prefeitura de Poá

A Prefeitura de Poá promo-
veu ontem uma reunião de 
trabalho técnico social com 
os moradores do entorno do 
piscinão, localizado no Jardim 
Estela. O objetivo do encontro 
foi retomar os trabalhos do 
Projeto Técnico Social previsto 
na construção do piscinão, 
que se encontrava parado 
há sete anos, para promoção 
e melhoria da qualidade de 
vida dos moradores das áreas 
que receberam a intervenção 
da obra. A reunião contou 
com a presença da prefeita 
Marcia Bin (PSDB).

De acordo com o diretor do 
Departamento de Habitação 
Social da Prefeitura, Antô-
nio Carlos Pereira Santos, a 
reunião é o primeiro passo 
para retomar o processo de 
melhoria do bairro. “Esse 
trabalho estava previsto na 
obra do piscinão, mas estava 
encostado há sete anos, tra-
zendo muitos transtornos 
aos moradores do bairro”, 
ressaltou.

Dentre os pontos já iden-
tificados estão os serviços de 
limpeza e zeladoria do entorno 
do piscinão, recuperação das 
vias, arborização, iluminação 
e segurança.

Prefeitura de Poá 
retoma projeto 
no entorno  
de piscinão 

Parado há 7 Ano

Saúde inicia vacinação 
contra Covid-19 para 21+

A Secretaria de Saúde de 
Ferraz de Vasconcelos inicia 
hoje a vacinação das pessoas 
com 21 anos ou mais contra 
o coronavírus (Covid-19). 
Seguindo o calendário de 
imunização, amanhã, a vaci-
nação irá contemplar pessoas 
com 20 anos e quinta e sexta-

-feira, será liberada a faixa 
quem tem 19 anos ou mais. 
A cidade mantém 8 polos 
de vacinação e exige que o 
morador leve documento de 
identidade e comprovante 
de endereço.

Quem for tomar a vacina 
pode procurar as seguintes 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs):  Jardim Rosana, Jardim 
Bela Vista, Vila Margarida, 
Vila São Paulo, Cidade Kemel, 
Santo Antônio e Jardim Yone, 
com atendimento das 8 até 
às 15 horas. O “Corujão da 
Vacinação” segue com aten-
dimento das 8 às 20 horas 
na Igreja Nossa Senhora da 
Paz, no Centro.

No próximo sábado, Ferraz 
irá encerrar o calendário de 

Ferraz

vacinação da primeira dose 
da população adulta con-
templando os jovens com 
18 anos. Intitulado Dia V de 
Vacinação, será feita uma força 
tarefa das equipes de saúde 
para atender a este público.

As pessoas que já estão 
na data correta para tomar a 
segunda dose, basta procurar 
um dos locais de vacinação 
e apresentar a carteirinha de 
vacinação.

Itaquaquecetuba
A Secretaria Municipal de 

Saúde de Itaquaquecetuba 
divulgou o cronograma de 
vacinação contra Covid-19 
da população de 21 a 24 
anos para esta semana. Será 

uma idade por dia, sendo que 
hoje estará disponível para o 
público de 24 anos, amanhã 
para 23 anos, na quinta será 
a vez de quem tem 22 anos 
e, na sexta, para os jovens 
de 21 anos.

É preciso preencher o pré-
-cadastro por meio do link 
vacinaja.sp.gov.br e agendar 
o horário pelo steam360.com.
br para quem prefere tomar a 
vacina nos postos de saúde. No 
dia, é necessário apresentar os 
dois comprovantes, RG, CPF 
e comprovante de endereço. 
Para quem vai ao drive-thru 
na Univeritas localizado na 
avenida Uberaba, 251 na Vila 
Virgínia, não há necessidade 
de agendar, basta levar os 
documentos obrigatórios.

As Unidades Básicas de 
Saúde do Centro, Caiuby e 
Jardim Odete continuam em 
operação até as 19h30 para a 
vacinação. Antes das 16 horas, 
é necessário agendar. Após 
esse horário, é só comparecer 
com RG, CPF e comprovante 
de endereço.

Amanhã doses irão 
contemplar pessoas 
com 20 anos e 
quinta e sexta-feira, 
para 19 anos+
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SBT, 21H00

Chiquititas
Transmissão da Copa América Libertadores.

GLOBO, 17H55

Malhação
Lobão agride Gael, e Dandara e Duca impedem o lutador de revidar. Paula 

Fernandes responde à mensagem de Lincoln e Tomtom e diz que quer 

conhecer Mari. Lobão consegue agendar o exame de DNA para confi rmar 

a paternidade de Karina. 

GLOBO, 18H15

Nos tempos do imperador
Luísa impede seu jagunço de atirar em Pilar e Jorge. Tonico encontra Nain 

e o questiona sobre o paradeiro de Jorge. Quinzinho e Clemência salvam 

Leopoldina de Germana. Eugênio alerta Luísa do ataque à fazenda de 

Ambrósio. Eudoro diz a Tonico que Jorge está escondido na fazenda de 

Luísa. Pilar consegue pegar a balsa para Salvador.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Diante de seu amor não correspondido, Maria Pia comunica a Eric que nao ira 

mais trabalhar com ele. Agnaldo apresenta Wanderley a Sandra Helena, que 

fi ca constrangida ao perceber que ele e o rapaz com quem se envolveu no 

Carnaval. Dom conhece Cristóvão. Júlio e Antônia têm sua primeira noite juntos. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo implora para Maria Ísis conversar com ele em seu apartamento. 
Tuane tenta seduzir Elivaldo. Maria Marta comemora o término do romance 
de José Alfredo e Maria Ísis. Cora pensa em se vingar de Maria Ísis. Danielle 
pede o divórcio para José Pedro e Maria Marta vibra. Josué consola Marisa. 

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
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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.

Em todas as pessoas 
sábias, a humildade 
está presente. Poucos 
são os valores tão 
importantes como 
esse. É que ser 
humilde é saber viver 
de acordo com os 
maiores princípios do 
humanismo.

Independentemente 
de tudo que você 
anseia, de todos seus 
sonhos, a batalha e 
a vontade não são 
nunca suficientes. 
Saber ser modesto, 

MOMENTO
especial

Ser humilde é ser sábio

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: FRANCISCO SABINO DA SILVA

Parabéns! Muita paz, saúde e sucesso em sua vida. Feliz 

aniversário!

Entre o ir e o ficar, que fique o 
melhor e que se vá o que nada me 
acrescentará.”

 cultura@jornaldat.com.br

justo e, acima de 
tudo, humilde é 
conhecer o caminho 
para seus objetivos. 
Não me refiro a ser 
humilde à força. Por 
obrigação soa sempre 
mal, soa a falsidade. 
É muito importante 
conhecer a humildade 
verdadeira, e aí meu 
caro.
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PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

CONFIRA O PASSO A PASSO
DO DESCARTE CORRETO DA 

SUA MÁSCARA

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1 Dobre sua máscara 2

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado
Lave suas mãos

Coloque em
um saco de

plástico
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Semana do Trânsito

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano participou na última 
sexta-feira do evento de preparação da “Semana Nacional do Trânsito” da RMVale 
de 2021, realizada na cidade de São José dos Campos. Na oportunidade, o diretor da 
pasta José Geraldo de Melo Junior acompanhou uma apresentação sobre ações e 
projetos para enaltecer boas práticas no trânsito.

Saúde abre agendamentos 
online para vacinação

Mogi das Cruzes deve 
reabrir hoje, às 16 horas, 
o sistema de agendamento 
online para vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19)
de pessoas com 18 anos 
ou mais. A aplicação das 
doses será realizada a partir 
de manhã em unidades de 
saúde e drives, conforme 
selecionado. 

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. 

Já quem estiver com a 
segunda dose em atraso 
pode efetuar o agendamento 
por meio do link  www.
cliquevacina.com.br  que 
mantém o sistema liberado 
de acordo com as vagas 
disponíveis. Ontem, por 
exemplo, restavam mais 
de 1 mil vagas em aberto 
para agendamento da se-
gunda dose do imunizante 
AstraZeneca/Fiocruz para 
quem tomou a primeira 
dose até o dia 18 de maio. 

Segunda dose
A aplicação da segunda 

dose é essencial para garantir 
a imunização do indivíduo 
e também para conter a 
pandemia da Covid-19, 
mesmo ocorrendo alguma 
oscilação na data ou atraso. 
Isso porque vacina contra o 
vírus não protege só quem 
que é imunizado, ela tam-
bém cria uma barreira na 
comunidade, diminuindo 
as possibilidades de alguém 
se infectar.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 160.

Covid-19

Preço do gás sobe até 46,9% 
em um ano nas cidades do G5

O produto podia ser encontrado a partir R$ 66 nas distribuidoras de Mogi e Suzano; hoje pode chegar a R$ 97

BOLSO

Consumidores do Alto 
Tietê que desembolsavam, 
em média, R$ 64 em cada 
botijão de Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP), o popular 
gás de cozinha de 13 quilos, 
em julho do ano passado, 
estão pagando valores pró-
ximos dos R$ 100 em cada 
unidade no mesmo período 
deste ano. As informações 
são da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), 
divulgadas mensalmente 
por meio do portal oficial.

Os preços levantados pela 
reportagem se referem às 
cidades de Mogi das Cruzes, 
Suzano, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá, 
o G5 regional. Em julho 
do ano anterior, as famílias 
de Mogi pagaram cerca de 
R$ 66 em cada botijão de 
gás nos locais onde eles são 
comercializados. Já no mês 
anterior, os valores variaram 
de R$ 89 a R$ 97, uma va-
riação da ordem de 46,9%.

Em Suzano, durante o 
final do primeiro semestre 
do ano passado para este 
ano, as variações foram de 

Preços levantados pela reportagem junto à ANP são baseados entre os meses de julho de 2020 e 2021

R$ 66 a R$ 88, sendo que 
os preços chegaram a até 
R$ 97, segundo a ANP, mes-
ma variação encontrada em 
Mogi. Por este motivo, as 
reclamações têm sido cada 
vez mais frequentes entre 
os consumidores, principal-
mente pelas pessoas que são 
provedoras de suas famílias.

Muitas estão optando por 
outras alternativas para manter 
o preparo de todas as ali-
mentações, o fogão a lenha é 
uma delas. Ainda de acordo 
com a ANP, os botijões de 
gás no município de Ferraz 
custavam cerca de R$ 67, em 
julho do ano passada. Já no 
mês passado, após um ano, 

os valores oscilavam entre os 
R$ 88 e R$ 97, um aumento 
que pode chegar até 44,7%.

Por outro lado, em Itaquá, 
os consumidores pagaram 
um preço mais baixo do 
que as outras cidades do 
G5 em cada botijão de gás 
e durante os 31 dias no mês 
de julho de 2020, a ANP 

listou um valor de R$ 55. 
No mesmo período deste 
ano, os valores chegaram a 
até R$ 92, o que pode gerar 
uma variação de 67,2%. 
No município de Poá, no 
mês anterior as famílias 
pagaram até R$ 95 gás de 
cozinha, sendo que há um 
ano o valor estava em R$ 

68, elevação de 39,7%.De 
acordo com a Petrobras, a 
elevação do valor do gás 
de cozinha acompanha, o 
mercado internacional e as 
variações do produto e da 
taxa de câmbio

Fiscalização
O papel da ANP é moni-

torar os preços praticados 
no mercado. Preços muito 
abaixo da média podem 
indicar algum tipo de fraude 
(fiscal ou de qualidade do 
produto).

Preços iguais em vários 
postos podem indicar cartel. 
Caso haja algum indício de 
infração à ordem econômica, 
a ANP envia informações ao 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) 
para avaliação e tomada de 
providências necessárias.

Thamires Marcelino
Divulgação

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
Condemat recebeu ontem 
um novo lote com 224.469 
vacinas contra o coronavírus 
(Covid-19), entre AstraZe-
neca, CoronaVac e Pfizer. 

As doses são direcionadas 
para primeira dose de jovens 
de 18 a 24 anos e para se-
gunda dose de funcionários 
do transporte público e 
pessoas de 45 a 49 anos, 
que têm comorbidades e/
ou recebem Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

Desde o início da campanha 

de vacinação contra a Co-
vid-19, a região já rece-
beu 2.766.160 doses de 
imunizantes.

Mogi das Cruzes recebeu 
6.445 doses D2 AstraZene-
ca para trabalhadores do 
Transporte, pessoas com 
comorbidades e BPC; 15.340 
vacinas da D1 CoronaVac  
para pessoas com 18 a 24 
anos e 9.528 doses de imu-
nizante contra a Covid-19 
da D1 Pfizer também para 
pessoas com 18 a 24 anos.

Suzano recebeu um total 
de 20.780 novas doses e  
Ferraz de Vasconcelos 14.759.

Região recebe lote com 
mais de 220 mil doses

Imunização

Nas últimas 72 horas o 
Alto Tietê registrou a morte 
de 13 pessoas, causadas 
pelo coronavírus (Covid-19), 
informou na tarde de ontem 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

As 13 vítimas fatais re-
gistradas ontem eram mo-
radoras nos municípios de 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

. Com a atualização o Alto 
Tietê chega a 5.161 mortes 
por coronavírus.

Alto Tietê 
confirma mais 
treze óbitos por 
coronavírus

Pandemia

Os preços levantados 
pela reportagem 
ainda apontam 
os valores praticados 
na demais 
cidades do G5


