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Cidades da região terão  
compensação financeira  

por reserva ambiental
Projeto do ICMS Ambiental vai destinar recursos a municípios com atividade industrial restrita

  Prefeito ouviu confirmação do secretário da Saúde do Estado

O Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE-SP) cobrará do 
Metrô e da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) os 
cronogramas físicos e financeiros 
de todas as obras que estão sendo 
executadas para ampliação e mo-
dernização da malha metroviária 
e ferroviária, o que inclui as esta-
ções de trem do Alto Tietê, como 
as de Poá, Ferraz de Vasconcelos e 
Suzano. A decisão surgiu após ma-
nifestação do conselheiro Antonio 
Roque Citadini, que apresentou 

Covid-19

Poá vai vacinar 
pessoas a partir 
dos 15 anos
Cidades, página 5Salesópolis se encaixa na proposta, uma vez que é lar da nascente do rio Tietê, que dá nome à região
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GOVERNO ESTUDA 

REALIZAR CIRURGIAS 

ELETIVAS EM SUZANO
O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu 
anteontem com o secretário de Estado da Saúde, 

Jean Gorinchteyn, e recebeu a confirmação da análise 
de abertura do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano 
para o atendimento de cirurgias eletivas. O encontro 
ocorreu durante evento da faculdade de Medicina da 

Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), que também 
foi prestigiado pelo secretário municipal de Saúde, 

Pedro Ishi. Cidades, página 4

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

De acordo com a Prefeitura, a 
quantidade de oportunidades di-
vulgadas até o final de junho fo-
ram de 1.543, 71% a mais do que  
mesmo período do ano passado. 
Cidades, página 8

Suzano
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A pista de atletismo do Estádio Municipal José Luiz Gonçalves da Silva foi aberta 
ao público para a prática de atividades físicas. O espaço estava fechado por conta 
da pandemia da Covid-19 e agora é disponibilizado para atividades livres de 
caminhada ou corrida. A pista está aberta de segunda a sexta-feira, das 7 horas 
às 17h30, e o acesso ocorre pelo portão principal do estádio municipal.
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PISTA LIBERADA

 �Prevenção ao câncer

A Câmara de Itaquaquecetuba aprovou, 
durante a sessão realizada anteontem, 
dois projetos de lei de autoria do verea-
dor Gilberto Aparecido do Nascimento 
(PP), o Professor Gilberto Tico, que pre-
veem o apoio à prevenção do câncer, um 
melhor atendimento aos portadores da 
doença e mais divulgação das informa-
ções sobre o assunto no município. As 
medidas seguem agora para a Prefeitura.

 �Feira Literária

A 1ª edição da Feira Literária de Arujá, 
que teve início no último domingo e se-
gue até esse domingo. A Prefeitura e a 
Secretaria Municipal de Cultura viabili-
zaram a vinda do caminhão-palco para 
a Praça do Coreto, onde acontecem as 
atividades do evento, além da apresen-
tação de diversos artistas da cidade. O 
evento conta com os escritores João Ma-
chado e Angélica Perez, que participarão 
hoje e também com Jéssica Quaresma, 
amanhã, que ficarão na Tenda de Livros.

 �Aulas de Dança

Como forma de incentivar atividades 
culturais no município, a Secretaria de 

Cultura e Turismo de Ferraz de Vascon-
celos está promovendo aulas de dança 
gratuitas no “Beco Cultural”, embaixo do 
viaduto Ayrton Senna, no Sítio Paredão. 
A prática é realizada de forma presen-
cial e respeita todos os protocolos sa-
nitários contra a Covid-19.

 �Capacitações

O secretário de Governo de Suzano, Alex 
Santos, se reuniu nesta semana com au-
toridades do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac) para discutir 
sobre a possibilidade de novas capacita-
ções gratuitas para os servidores muni-
cipais e a população da cidade em geral. 
O encontro foi realizado no polo educa-
cional da entidade em Guarulhos.

 �Balneário

O Balneário Municipal Vicente Lepora-
ce, localizado no bairro Vila áurea, atin-
giu 68% de obras concluídas. De acordo 
com o secretário de Cultura, Esportes e 
Turismo, Ariel Borges, mesmo em rit-
mo mais lento, a obra do complexo tu-
rístico não foi interrompida. O Complexo 
tem como objetivo fomentar o turismo 
poaense, bem como gerar emprego e 
renda ao município.
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Prevenção contra enchente

T
ema assustador para muitas famí-
lias, as enchentes chegam aos no-
ticiários, infalivelmente, todo fim 
de ano. Personagens que perdem 

bens, móveis, objetos de valor, casa e, muitas 
vezes, a própria vida, sempre aparecem em 
períodos de chuvas fortes, principalmente 
no verão. Antigos problemas de drenagem e 
ocupação do solo fazem uma parcela da po-
pulação pagar um preço muito alto. O jeito 
é trabalhar com a prevenção.

São vários os pontos de alagamento que 
interferem no dia a dia dos municípios da re-
gião, além de prejudicarem as linhas de trens 
e ônibus. Bombeiros e Guarda Civil preparam 
o psicológico durante o ano todo, sabendo 
que é no verão que o trabalho mais árduo 
será feito. Para os políticos, a chuva é sem-
pre uma das grandes culpadas por diversos 
problemas, como trânsito, atraso de obras e 
deslizamentos de terra. Mas não seria o mau 
planejamento inicial para a construção das 
cidades que torna mais difícil suportar as 
precipitações? O crescimento desordenado, 
com ocupações precárias construídas em en-
costas e várzeas de rios e córregos também 

colaboram para as tradicionais enchentes. 
Dessa problemática se encontra um fio con-
dutor enorme, que afeta a vida de milhares 
de pessoas.

O Departamento de Águas e Energia Elé-
trica (DAEE) iniciou os serviços de limpeza 
e desassoreamento de 1,5 mil metros do rio 
Guaió, em Suzano. A ação faz parte do plano 
preventivo de combate às enchentes na Bacia 
do Alto Tietê e representa um investimen-
to de R$ 2,3 milhões com verbas do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). 
Desde o ano passado, o DAEE já investiu 
cerca de R$ 22,5 milhões em ações de lim-
peza e desassoreamento em municípios do 
Alto Tietê. Além do córrego Itaim, em Poá, 
outros cursos d´água tiveram suas vazões res-
tabelecidas, como os rios Jundiaí, em Mogi 
das Cruzes, e o Jaguari, em Suzano e Itaquá. 

Será que essas obras irão minimizar as en-
chentes que estão por vir no fim deste ano 
e no começo de 2022? Este planejamento 
dever ser realizado o ano todo para que o 
terreno esteja melhor preparado nos perío-
dos de emergência. População, bombeiros e 
Guarda Civil agradecem!

O desfile da Marinha do 
Brasil em frente ao Palácio 
do Planalto virou chacota. A 
expectativa do presidente da 
República era causar um im-
pacto de temor nos Poderes 
Judiciário e Legislativo, mas 
o efeito foi inverso. Com veí-
culos obsoletos, caminhões de 
transporte de tropas com as 
lonas rasgadas e um pequeno 
tanque soltando uma corti-
na de fumaça preta, as cenas 
ganharam as redes e viraram 
piada. A Marinha revelou 
que seus veículos terrestres 
estão sucateados. Bolsonaro 
não intimidou ninguém, mas 
revelou sua intenção de fazê-

-lo com as Forças Armadas.
A impressão geral era de 

que, com esse desfile, que 
nunca aconteceu antes, se-
ria marcada a presença e for-
ça do presidente. Nem uma 

Fumacê

ARTIGO
Cedric Darwin

coisa nem outra, ignorado 
pelos demais chefes de Po-
deres, o presidente ficou en-
fileirado com militares que 
assistiram o enfileiramento 
de sucata militar.

Enquanto isso o IBGE re-
gistrou a maior inflação do 
mês de julho desde 2002. 
Não dá para ficar assistindo 
desfile enquanto o país retro-
cede à hiperinflação. O taque 
fumacê é o retrato de nossa 
atual situação. Precisamos de 
profundas reformas no serviço 
público, no sistema tributá-
rio, no ambiente de negócios 
e também na frota terrestre da 
Marinha ou, no mínimo, um 
catalizador no tanque.

Os Poderes constituídos, 
Legislativo e Judiciário, pre-
cisam dar uma resposta ins-
titucional para que o país 
avance, a despeito de tudo. 
Não é possível que tudo con-
tinue como está, estamos em 
um quadro inflacionário com 

recessão econômica e 15 mi-
lhões de desempregados além 
de milhões subempregados. 
É preciso mudar o rumo e 
não será precarizando ainda 
mais as relações trabalhistas 
que o governo vai alavancar 
a economia.

Se quiser se manter no 
cargo, o presidente precisa 
começar a mostrar resulta-
dos. Resultado para eleitor é 
dinheiro no bolso, poder de 
compra, inflação sob contro-
le, emprego e uma sensação, 
ainda que falsa, de bem-estar 
social, tudo o que hoje o bra-
sileiro médio não tem. Nem 
a cortina de fumaça lançada 
pelo tanque da Marinha em 
frente ao Palácio do Planalto é 
capaz de esconder a inoperân-
cia e falta de resultados reais 
e palpáveis do atual governo. 
Chega de fumaça, precisamos 
de resultados.

 cdadv@uol.com.br

Cedric Darwin é mestre em Direito e 
advogado.
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Anvisa autoriza uso emergencial de Regkirona para tratamento contra Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou por unanimidade, ontem, a autorização temporária de uso emergencial, 
em caráter experimental, do medicamento Regkirona (regdanvimabe). O pedido foi protocolado em 12 de maio deste ano pela 
empresa Celltrion Healthcare Distribuição de Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda. O regdanvimabe é indicado para o tratamento 
de Covid-19 leve a moderada em pacientes adultos que não necessitam de suplementação de oxigênio, com infecção por Sars-CoV-2 
confirmada por laboratório e que apresentam alto risco de progressão para a doença em sua forma mais grave. (E.C.)

O Mogi das Cruzes Bas-
quete irá realizar seletivas 
para os nascidos entre 2005 
e 2009 nos dias 21 e 22 deste 
mês, no Ginásio Municipal 
Hugo Ramos. Os interessados 
deverão ler o regulamento e 
preencher um formulário no 
Google Forms disponibilizado 
pela diretoria do clube.

A organização do evento, 
que será em conjunto com a 
Secretaria de Esportes e Lazer, 
respeitará todos os protocolos 
sanitários de prevenção contra 
a Covid-19.

Poderá participar qualquer 
inscrito, mesmo sem clube 
ou experiência na prática 
do basquetebol. As despesas 
de transporte, hospedagem 
e alimentação serão de in-
teira responsabilidade dos 
participantes. Cada inscrito 
deverá levar seu kit treino, 

Mogi faz seletiva para
nascidos de 2005 a 2009

Basquete

com máscara, garrafa para 
água e roupa confortável 
para a prática dos exercícios.

Os atletas passarão por 
dois tipos de avaliação, em 
quadra e condição física, se-
parados por categorias feitas 
no período de uma hora. A 
programação prevê para o 
dia 21: 14 horas, nascidos 
em 2007; 16 horas, 2008; e 
18 horas, 2009. Já no dia 22, 
a peneira começa às 8 horas, 
para os nascidos em 2005, e 
10 horas, nascidos em 2006.

O local da seletiva será no 
ginásio municipal, localizado 
na rua Professor Ismael Alves 
dos Santos, 560, Vila Mogilar. 
O link com o regulamento 
está em https://www.mogi-
dascruzesbasquete.com.br/
seletiva-2021/regulamento. Link 
da inscrição – https://forms.
gle/ZgLgxVpo4Ym6SEg36.

Resultado não será
confiável, diz Bolsonaro

Após ser derrotado em votação da PEC do voto impresso no plenário, 
presidente continua colocando em xeque a segurança das eleições 2022

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Um dia após ser derrotado 
em votação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
do voto impresso no plenário 
da Câmara dos Deputados, o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) continua colocando em 
xeque a segurança das eleições 
2022, sob argumento de que o 
resultado indica desconfiança 
de parte do Parlamento sobre 
a confiabilidade das urnas 
eletrônicas. “Hoje em dia 
sinalizamos para uma eleição, 
não que está dividida, mas 
que não vai se confiar nos 
resultados da apuração’’, disse 
o presidente a apoiadores na 
saída do Palácio da Alvorada, 
na manhã de ontem.

Com rejeição da maioria 
dos deputados, a PEC do voto 
impresso foi derrubada pelo 
plenário da Câmara anteontem. 
Foram 218 votos pelo seu 

arquivamento e 229 votos 
favoráveis. Para que ela fosse 
aprovada, seria necessário o 
apoio de, no mínimo, 308 
deputados. A Casa tem 513 
deputados, mas o quórum, 
contando com o presidente 
Arthur Lira (PP-AL) foi de 
449 deputados. Essa foi a 
terceira derrota do Palácio 
do Planalto nessa matéria na 

Câmara. Antes, já tinha sido 
rejeitada em duas votações na 
comissão especial na semana 
passada.

Votação ‘dividida’
Bolsonaro, contudo, se 

disse “feliz” com o Parlamento 
brasileiro, pois entende que 
foi uma votação “dividida” e 
que muitos deputados não 

puderam expressar, de fato, 
seus posicionamentos e dúvidas 
sobre o sistema eleitoral porque 

“foram chantageados”. Segun-
do ele, dos votos que foram 
contra, “tirando PT, PCdoB e 
PSOL, que para eles é melhor 
o voto eletrônico”, “muita 
gente votou preocupada”. Na 
análise do chefe do Executivo, 
ainda, as abstenções, numa 
votação virtual, expressam o 
medo de retaliação por parte 
das legendas.

“Metade do Parlamento que 
votou sim quer eleições lim-
pas; outra metade, não é que 
não queira, ficou preocupada 
em ser retalhada”, pontuou. 
Bolsonaro.“A maioria da po-
pulação está conosco, está 
com a verdade”.

O presidente agradeceu ao 
Parlamento, que, segundo 
ele, “deu um grande recado 
ao Brasil”.

“Votação indica desconfiança”, afirmou o presidente

Marcelo Camargo/Agência BrasilEstadão Conteúdo

Quase um ano após o Minis-
tério Público aceitar denúncia 
contra a deputada Flordelis 
(PSD-RJ), acusada de mandar 
assassinar o marido, a Câmara 
decidiu cassar o mandato da 
parlamentar, por quebra de 
decoro, por 437 votos favorá-
veis. Houve 7 votos contrários 
à cassação e 12 abstenções. 
Com a decisão, ela perde a 
imunidade parlamentar.

Flordelis ainda tentou se 
segurar no cargo. “Vocês colo-
carão a cabeça no travesseiro 
e vão se arrepender por con-
denar uma pessoa que não foi 
julgada”, afirmou a deputada 
no plenário ontem antes do 
início da votação. “Ainda dá 
tempo de fazer justiça. Não 
me cassem.”

A perda do mandato de 
Flordelis já tinha sido aprovada 
pelo Conselho de Ética da 
Casa, de forma quase unânime, 
por 16 votos a um. O relator, 
deputado Alexandre Leite 
(DEM-SP), determinou que 
Flordelis violou o Código de 
Ética e Decoro Parlamentar 
e se contradisse sobre fatos 
envolvendo o crime. “As 
provas coletadas tanto por 
esse colegiado quanto no 

Flordelis é cassada e perde 

imunidade parlamentar

Acusada de assassinato

curso do processo criminal 
são aptas a demonstrar que a 
representada tem um modo de 
vida inclinado para a prática 
de condutas não condizentes 
com aquilo que se espera de 
um representante do povo”, 
escreveu o relator.

Flordelis é acusada de ser 
a mandante do assassinato de 
seu marido, o pastor Anderson 
do Carmo, em 16 de junho de 
2019, na porta da casa onde 
os dois viviam com os filhos, 
em Niterói (RJ). O casal havia 
conquistado notoriedade por 
ter criado 55 filhos, a maioria 
adotada. (E.C.)

Deputada é suspeita 
de ser mandante do 
assassinato do marido

Fernando Frazão/Agência Brasil

Esportes

As primeiras palavras do 
supercraque Lionel Messi 
como jogador do Paris Saint-

-Germain tentaram unir o 
passado, como jogador do 
Barcelona por 17 temporadas, 
mas também apontar para o 
futuro, essa nova fase de sua 
carreira, e seu desejo pessoal 
de conquistar novos títulos. 
O jogador foi apresentado 
oficialmente ontem como 
o mais importante reforço 
da história do clube francês.

“Não deixo para trás tudo 
que vivi no Barcelona, tudo 
não some de um dia para 
o outro. Mas estou muito 
feliz por estar aqui, começar 
essa nova etapa”, afirmou o 
argentino. “Estou no lugar 
certo para conquistar a Liga 
dos Campeões e continuar 
ganhando”, completou.

Uma multidão acompanhou 
a primeira entrevista do craque 
argentino do lado de fora do 

Lionel Messi é apresentado no PSG
Reforço de peso

que de costume.
Em férias depois de con-

quistar a Copa América, no 
Maracanã, no mês passado 

- seu primeiro título com a 
seleção argentina principal 
em toda sua carreira -, Messi 
se esquivou sobre a definição 
da data de estreia pelo novo 
clube. “Não sei ainda, acabo 
de voltar de férias, estava há 
um mês parado”, disse.

Messi cumpriu todas as 
etapas de uma apresentação 
tradicional: coletiva para jor-
nalistas do mundo todo, pose 
para fotos ao lado do presidente 
do clube, Nasser Al-Khelaifi, 
e mais fotos no gramado do 
Parque do Príncipes. Embora 
seja um astro internacional, 
Messi parecia assustado. Afinal, 
é a primeira vez em que foi 
apresentado num novo clube. 
Sua vida inteira foi feita no 
Barcelona. É tudo que ele 
conhece. (E.C.)

torcida. Diante de uma festa 
parecida como aquela que verá 
durante os jogos - fumaça 
colorida, fogos de artifício e 
muita cantoria - Messi estava 
emocionado. Não chegou a 
chorar, mas foi quase. Do alto 
de um balcão, uma espécie de 
palanque que ficou distante 
uns cinco metros da multidão, 
ele acenou e sorriu mais do 

estádio Parque dos Príncipes 
para saudar o mais importante 
reforço da história do clube 
e do próprio futebol francês. 
De acordo com o presidente 
do PSG, Nasser Al-Khelaifi, 
a chegada de Lionel Messi é 

“um dia histórico”.
Um dos momentos mais 

emocionantes foi exatamente 
esse primeiro encontro com a 

Conquista da Liga dos Campeões é a meta de Messi

Divulgação/PSG
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HC de Suzano pode realizar 
cirurgias eletivas no Alto Tietê

Anúncio foi feito pelo Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, durante evento em Mogi das Cruzes

SOLICITAÇÃO

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), se 
reuniu anteontem com 
o secretário estadual de 
Saúde, Jean Gorinchteyn, 
e recebeu a confirmação 
da análise de abertura do 
Hospital das Clínicas (HC) 
de Suzano para o atendi-
mento de cirurgias eletivas. 
O encontro ocorreu durante 
evento da faculdade de 
Medicina da Universidade 
de Mogi das Cruzes (UMC), 
que também foi prestigiado 
pelo secretário municipal 
de Saúde, Pedro Ishi.

De acordo com o re-
presentante estadual, a 
possibilidade tem sido ana-
lisada diante dos reflexos 
deixados pela pandemia do 
coronavírus (Covid-19) à 
saúde pública de São Paulo. 

“Agora, com o avanço na 
vacinação, estamos conse-
guindo reduzir os índices 
de internações e óbitos 
causados pela Covid-19, 
mas temos outras demandas 
represadas. Entre elas, está 

o atendimento às cirurgias 
e exames. Temos um olhar 
especial para Suzano, como 
forma de retribuir todo o 
carinho e proteção à vida 
que o município promoveu 
neste período”, afirmou 
Gorinchteyn.

O secretário ainda para-
benizou a Saúde suzanense 
na condução da pandemia, 
sobretudo durante os picos 
de crise deste primeiro 
semestre. “Quero agrade-
cer nosso grande prefeito 
Ashiuchi e todos os prefeitos 
e secretários do Alto Tietê 
que enfrentaram a pande-
mia de maneira honrosa e 
rápida, especialmente nessa 
segunda onda. Se não fosse 
isso, um número muito 

maior de mortos teríamos 
tido”, disse.

Para o prefeito Ashiuchi, 
o aceno estadual pode ser 
considerado positivo não 
só para Suzano, mas para 

todas as demais cidades. 
“O HC de Suzano é um 
verdadeiro complexo de 
Saúde que vem se destacan-
do em toda a região como 
referência de atendimento, 

acolhendo pacientes de 
todo o Estado, por meio 
da Central de Regulação 
de Ofertas e Serviços de 
Saúde (Cross). Esperamos 
ansiosos por essa possível 

abertura. Com certeza vai 
beneficiar muitos paulistas 
e trazer fluidez às cirurgias 
e exames”, reforçou.

Já o secretário munici-
pal de Saúde, Pedro Ishi, 
lembrou que a estrutura 
está apta ao atendimento, 
conforme recente fiscalização 
estrutural e técnica que teve 
por objetivo a renovação 
da licença anual da uni-
dade de alta complexidade, 
localizada no bairro Vila 
Amorim, na região central 
da cidade. “No mês passado, 
nossa Vigilância Sanitária 
realizou a uma vistoria nas 
instalações do hospital, que 
conta com um Centro de 
Diagnóstico por Imagem 
e equipamentos de ponta 
para auxiliar centenas de 
pacientes em tratamento 
na unidade. Sem dúvidas, 
a abertura do HC represen-
taria um avanço grandioso 
à região. Seguimos firmes 
nesse propósito e lutando 
por cada vez mais investi-
mentos na Saúde”, finalizou. 

Secretário de Saúde disse que Covid acabou por represar as demandas de saúde

Paulo Pavione/Secop Suzano

O Hospital Santa Maria de 
Suzano reforçou os protocolos 
de humanização na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
Neonatal visando atenuar 
a situação enfrentada pelas 
mães que estão com seus 
recém-nascidos internados 
no setor e contribuir para a 
recuperação mais rápida deles.

As ações são supervisionadas 
por equipes multidisciplinares 
e ocorrem mediante prescri-
ção técnica de especialistas, 
seguindo critérios atualizados, 
com treinamento constante 
dos profissionais, a partir 
de diretrizes estabelecidas 
pela diretoria da instituição.

O acesso das mães aos 
bebês é permitido 24 horas 
por dia, sendo dada atenção 
personalizada de acordo 
com o estado de saúde – há 
um recém-nascido pesando 
775 gramas. O “Momento 
Canguru” é considerado um 
dos mais emocionantes por 
quem acompanha a rotina 
da UTI Neonatal, que possui 
10 leitos.

Os bebês ficam em contato 

A Associação Comercial e 
Empresarial (ACE) de Suzano, 
em parceria com a Faculdade 
Piaget, promove mais uma 
edição da Feira de Artesanato 
Itinerante. Hoje e amanhã, os 
artesãos expõem os produtos 
disponíveis em um espaço na 
unidade destinado exclusiva-
mente para receber a ação.

Ao todo, cerca de 30 artistas 
do grupo Criart’Coração foram 
inscritos e participam como 
expositores do evento. Na 
mostra há diversos tipos de 
peças, entre elas produções em 
crochê e tricô, trabalhos de corte, 
costura e bordado, bonecas 
de pano, itens de decoração 
e uma grande variedade de 
produtos feitos a partir da 
reciclagem e reutilização de 
materiais que iriam para o lixo.

Todas as tratativas foram 
acordadas no dia 4, durante 
encontro do presidente da 
ACE, Fernando Fernandes, 
e o diretor-geral da Piaget, 
Rodrigues. Na oportunidade, 
ambos alinharam os detalhes 
do evento e trataram dos 
novos projetos. “A associação 

A Secretaria de Saúde de 
Suzano realiza hoje a aplicação 
da segunda dose em todos 
os moradores que precisam 
completar a etapa, com foco 
nas pessoas com comorbi-
dades acima de 50 anos. O 
atendimento será concentrado 
na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), das 
8 às 17 horas, com sistema 
drive-thru no Parque Muni-
cipal Max Feffer.

Com as equipes preparadas, 
o acolhimento ocorrerá na 
Arena Suzano a partir das 8 
horas. No local, enfermeiros 
e técnicos estarão à disposi-
ção para realizar a segunda 
aplicação de todos os três 
imunizantes: CoronaVac/
Butantan, Astrazeneca/Oxford 
e Pfizer. O atendimento será 
feito dentro do ginásio para 
quem for a pé e no parque 
para quem estiver de carro, 
sendo este último com entrada 
pela avenida Brasil.

Para receber a segunda 
aplicação, basta o cidadão 
apresentar o cartão de vacinação 

UTI Neonatal reforça 
humanização do setor

ACE e Piaget realizam 
Feira de Artesanato

Arena Suzano recebe 
vacinação para 2ª dose

Santa Maria Hoje e amanhãCovid

direto com a pele das mães, 
debaixo da roupa delas 
apropriada para a situação, 
estreitando laços muitas ve-
zes interrompidos instantes 
após o nascimento devido 
a intercorrências.

O gesto, acompanhado 
de mensagens otimistas e 
amorosas, ajuda o pequeno 
paciente em vários aspectos, 
inclusive no ganho de peso, 
acalentando sentimentos 
positivos e de esperança nas 
progenitoras.

A comunicação também 
ganha destaque nessas ações. 
As informações são transmi-
tidas com clareza e eficiência 
pelos profissionais, sendo 
disponibilizado atendimento 
psicológico em alguns casos, 
mantendo-se ambiente posi-
tivo e motivador a cada dia.

Na “Hora do Soninho”, as 
luzes são desligadas estrate-
gicamente, evitando-se ao 
extremo os ruídos, garantindo 
acolhimento e tranquilidade 
indispensáveis no processo 
de fortalecimento físico rumo 
à esperada alta médica.

já é parceira da faculdade há 
algum tempo e realizamos 
muitas ações conjuntas. Com 
essa nova edição da feira, 
esperamos divulgar e dar 
mais visibilidade ao trabalho 
artesanal de Suzano entre os 
estudantes universitários”, 
afirmou Fernandes.

Desde 2020, a entidade vem 
estreitando os laços com os 
microempreendedores do meio 
artesanal. Para Fernandes, a 
realização das feiras é essencial 
para dar espaço aos pequenos 
empreendedores de produções 
manuais por representarem 
um nicho promissor entre os 
negócios locais.

A Feira de Artesanato Iti-
nerante é exclusiva para os 
estudantes, corpo docente e 
colaboradores da Faculdade 
Piaget e ficará aberta das 9 às 
20 horas. “Para essa edição, 
focamos o público somente 
na comunidade acadêmica, 
mas já estamos em busca de 
novas parcerias para realizar a 
próxima feira, que será aberta 
para todos os interessados”, 
finalizou.

adquirido na primeira etapa, 
documento original com foto 
e CPF. “Todos aqueles que 
estiverem aprazados, ou seja, 
com a data na carteirinha até 
15 de agosto, devem compa-
recer na Arena para receber 
a segunda dose. Só assim o 
indivíduo estará com o ciclo 
para garantir a imunidade 
completo. Lembrando que 
o atendimento é livre, não 
precisa de agendamento, basta 
apresentar a documentação 
necessária”, explicou o titular 
da Pasta, Pedro Ishi.

O secretário reforçou ainda 
os períodos para a segunda 
dose. “Os imunizantes que 
requerem a segunda aplicação 
são CoronaVac/Butantan, 
Astrazeneca/Oxford e Pfizer. 
O intervalo entre as doses 
deve ser de 14 a 28 dias para 
a Coronavac e de três meses 
para a AstraZeneca e a Pfizer. 
Nesta quinta-feira, reforçamos 
a importância de se procurar o 
polo para receber a aplicação, 
a fim de se garantir a eficácia 
proposta pelo imunizante 
ministrado”, disse.  

De acordo com 
o representante 
estadual, a 
possibilidade tem 
sido analisada
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Obras do “Piscinão de Ferraz” 
continuam a todo vapor

 A Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos continua 
com as obras da constru-
ção de uma nova bacia de 
contenção, conhecida popu-
larmente como “Piscinão de 
Ferraz”, que fica localizada 
na rua Guanabara, na Vila 
Romanópolis.

     O barramento terá 
capacidade de armazenar 
18 milhões de litros de água, 
com construção de 5,4 mil 
metros quadrados e 4,8 
metros de profundidade. O 
objetivo da obra é solucionar 
o problema das enchentes 
que ocorrem na região central 
da cidade.

    A bacia de contenção 
está com as obras avançadas, 
na qual algumas ações de 
limpeza, escavação e con-
tenção das margens estão 
ocorrendo e serão realizadas 
ainda a formação de bacia, 
construção do canal e a 
revitalização dos córregos 
que hoje margeiam a obra.

       De acordo com a pre-
feita Priscila Gambale (PSD), 

Solução para enchentes

a construção do reservatório 
de contenção será de suma 
importância para regularizar 
as vazões, bem como dimi-
nuir a força da água pluvial 
e evitar possíveis enchentes. 

“A população ferrazense me-
rece dignidade, bem-estar 
e qualidade de vida. Sei o 
quanto inúmeras famílias 
já foram atormentadas no 
passado com a problemática 
das enchentes. Essa triste 
realidade deve acabar com 

a entrega da obra, por isso, 
fiscalizamos constantemente o 
andamento da mesma. Estou 
satisfeita com os avanços da 
construção. Logo essa obra 
será uma feliz realidade 
para os ferrazenses”, disse 
a chefe do Executivo.  

      O piscinão está orçado 
em R $3,4 milhões, sendo 
80% do custeio pelo Fun-
do Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro) e 20% 
pela prefeitura.

Bacia de contenção está localizada na na Vl. Romanópolis

Maxson Rodrigues – Secom Ferraz

Guararema divulga 30 vagas
para qualificação profissional

Inscrições para capacitação de Recepção e Atendimento, do Governo do Estado, já estão abertas

COM BOLSA AUXÍLIO

A Prefeitura de Guarare-
ma, por meio da Secretaria 
Municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
está intermediando 30 vagas 
para qualificação profissional 
com bolsa auxílio de R$ 
210. Com início em 25 de 
agosto, a capacitação em 
Recepção e Atendimento, 
do governo do Estado, já 
está com inscrições abertas.
As inscrições deverão ser 
efetuadas por meio do site 
www.viarapida.sp.gov.br 
com data de término em 
17 de agosto de 2021.

O curso Recepção e Aten-
dimento, que está alocado na 
área de qualificação “Aten-
dimento, Gestão e Vendas”, 
tem carga horária de 60 
horas, totalmente gratui-
to, disponíveis no formato 
remoto com aulas ao vivo, 
no modelo de Ensino a 
Distância (EAD).

Podem se inscrever jovens 
e adultos alfabetizados com 
idade a partir de 16 anos. 
Caso o número de inscritos 

seja superior ao número de 
vagas, serão priorizadas as 
pessoas desempregadas, 
com baixa renda e com 
deficiência. A convocação 
dos candidatos selecionados 
ocorrerá por e-mail.

“A Prefeitura de Guarare-
ma, por meio da Secretaria 
Municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico, 
está ofertando todo suporte 
para que a população de 
Guararema tenha acesso a 

este importante curso de 
capacitação oferecido pelo 
governo do Estado”, expli-
cou o secretário municipal 
de Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico, Marlon 
Rodrigues. “A qualificação 

Recepção e Atendimento vai 
ao encontro de uma demanda 
forte no município, vincu-
lada ao turismo, por isso, se 
torna tão importante para 
os moradores”, completou 
o titular da Pasta.

Bolsa-auxílio
Os estudantes matriculados 

nos cursos de qualificação 
do programa Via Rápida 
receberão uma bolsa única 
de R$ 210 para ajuda em 
suas despesas durante a rea-
lização do curso. O auxílio 
será disponibilizado aos 
alunos que, além de estar 
desempregado e frequente 
no curso, não estiverem re-
cebendo seguro-desemprego 
ou outros auxílios da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico. 

Mais informações po-
dem ser obtidas por meio 
dos telefones  4693-1717; 
4693-1432; e 4693-5478, 
ou pelo e-mail escolapro-
fissionalizante@guararema.
sp.gov.br

Com carga horária de 60 horas, curso é gratuito e está disponível no formato remoto

Vitoria Mikaelli/Prefeitura de Guararema

Com o objetivo de fomentar, 
melhorar e ampliar a estrutura 
de aulas e projetos oferecidos 
pela Secretaria de Esporte e 
Lazer de Itaquaquecetuba, a 
busca por emendas trouxe 
resultados. A Pasta conseguiu 
o valor de R$ 1,4 milhão que 
será investido em projetos no 
município.

A conquista de R$ 350 mil 
veio pelo deputado estadual 
Daniel Soares (DEM) para o 
projeto Areninha, um polo 
esportivo com quadras de 
futebol society e de basquete 
3×3, arquibancadas e ilumi-
nação de LED. 

Já o Estádio Municipal Ildeu 
Silvestre do Carmo, conhecido 
como Campo do Brasil, no 
Morro Branco, foi beneficiado 
com o recurso de R$ 800 
mil por meio do deputado 
federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL) para a implantação de 
grama sintética. E o Ginásio 
Roberto Noriaki Iamashita, 
no Piratininga, terá o piso 
da quadra reformado após 
a secretaria ser contemplada 
com R$ 250 mil do Ministério 
da Cidadania. Além disso, o 
Parque Ecológico Mario do 
Canto abrigará o projeto 100% 
Esporte Para Todos.

Itaquá 
conquista mais 
de R$ 1 milhão 
em emendas

Esportes

Poá abre vacinação contra 
Covid para jovens com 15+

A Campanha de Vacina-
ção contra o coronavírus 
(Covid-19) de Poá avança 
mais uma etapa e inicia 
amanhã a imunização para 
os jovens com comorbidades, 
gestantes e puérperas com 
idade a partir de 15 anos. 
O município é o primeiro 
da região do Alto Tietê a 
imunizar o público abaixo 
dos 18 anos.

“Estamos em meio a um 
processo importante de 
imunização da população 
poaense, já temos mais de 
88% da população adulta 
vacinada com ao menos 
uma dose e, agora, vamos 
iniciar a vacinação dos nos-
sos adolescentes”, afirmou a 
secretária de Saúde, Claudia 
Cristina de Deus.

O diretor do Departamen-
to de Vigilância em Saúde, 
Leonardo Barbosa Garcia, 
destacou a importância de 
fazer o cadastro no site do 
Governo do Estado (www.
vacinaja.sp.gov.br) e chamou 
a atenção para os documentos 

Nova fase

que devem ser apresentados 
pelo novo público-alvo. “O 
cadastro antecipado agiliza 
o processo de imunização e 
evita as filas nos pontos de 
vacinação, assim como estar 
munido da documentação 
necessária”, disse. Os do-
cumentos são: Público 15+ 

- documento com foto, CPF e 
comprovante de endereço de 
Poá; Gestantes – documento 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço de Poá e cartei-
rinha do pré-natal; Puérperas 

- documento com foto, CPF, 
comprovante de endereço 
e certidão de nascimento 
da criança com até 45 dias.

Segundo a prefeita Marcia 
Bin, a vacina contra a Covid-19 
se tornou um símbolo de 
esperança para a população 
e, por isso, tem solicitado à 
Secretaria de Saúde para que 
imunize os poaenses o mais 
breve possível. “Poá sempre 
esteve entre as cidades da 
região mais avançadas no 
cronograma do governo es-
tadual e queremos continuar 

seguindo este ritmo para 
imunizar os nossos jovens. 
Ver os números da vacinação 
em Poá é motivo de muita 
alegria e orgulho”, enfatizou.

De acordo com os números 
apresentados pelo Depar-
tamento de Vigilância em 
Saúde, a campanha poaen-
se já realizou 102.770 mil 
aplicações da vacina, sendo 
73.485 da 1ª dose, 26.337 
da 2ª dose e 2.948 de dose 
única. A imunização em 
Poá é realizada no reino da 
Garotada (rua São Francisco, 
168, bairro Biritiba) e na Praça 
da Bíblia (rua Vicente Guida, 
s/n, Centro), de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 15 horas.

Campanha 
poaense já 
realizou 102.770 
mil aplicações 
da vacina
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SBT, 21H00

Chiquititas
André vai até o orfanato e diz para Cris que está se sentindo sozinho e perdido, 

pois seus amigos não querem mais falar com ele. Os meninos afi rmam que 

ele é bem-vindo no Raio de Luz. Joana sente tontura e desmaia. Maria fi ca 

desesperada. Bia vai ao zoológico com Geraldo e Leandra.

GLOBO, 17H55

Malhação
Jeff e Mari avisam que voltarão para o Rio. Duca se desespera assistindo ao 

ensaio de Bianca. Jade e João comentam sobre a sabotagem ao vestido de 

Bianca. Bete se preocupa com Wallace quando Sol conta que o rapaz falará 

com Simplício. Robson consegue ajuda para consertar a van.

GLOBO, 18H15

Nos tempos do imperador
Thereza e Eugênio não reparam na troca de olhares entre Pedro e Luísa. 

Eudoro desconfi a do comportamento de Pilar. Olu impede Samuel de ser 

preso por Borges. Licurgo e Germana se disfarçam para enganar Quinzinho 

e Clemência. Pilar arma com Cosme sua fuga.

GLOBO, 19H15

Pega pega
Pedrinho paquera Rubia. Agnaldo fi ca preocupado quando Julio lhe conta 

que esta decidido a devolver o dinheiro do roubo, e alerta Malagueta e Sandra 

Helena. Evandro conta a Monica que Julio conseguiu um emprego para ele. 

Julio se espanta ao entrar na casa de Evandro e Monica.

GLOBO, 21H00

Império
Cláudio, Merival e Beatriz comemoram o fi m do processo. Maurílio inventa 
uma desculpa para José Pedro, que pede para conversar com Danielle. 
Enrico provoca Vicente no bar do Manoel. José Alfredo pensa em Maria Ísis. 
Danielle tenta convencer José Pedro de que não se aliou a Maurílio. 

RECORD, 21H

Gênesis
Labão diz ter uma proposta a Jacó. Lia dá à luz a mais três fi lhos. Raquel 

fi nalmente engravida e dá à luz José. Isaque fi ca triste depois da conversa 

com Esaú. Jacó se desespera ao notar que foi enganado por Labão. Rebeca 

e Isaque se preocupam com Esaú.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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 é necessário 
imitarmos o estilo de 
vida dos outros, ou 
rebaixarmos quem 
está à nossa volta 
para conseguirmos 
ser felizes. Basta 
seguirmos nosso 
coração e fazermos 
as coisas do jeito que 
gostamos.

Busque a felicidade 
de uma forma 
autêntica, encontre-a 
por viver cada 
momento à sua 
maneira. Tudo que é 

MOMENTO
especial

Seja feliz à sua maneira

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: CLAUDIO COSTA E HENRIQUE DE 

SOUZA MACEDO

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-

do hoje e sempre. Feliz aniversário!

Pequenas coisas tornam-se grandes 
quando feitas com amor.”

 cultura@jornaldat.com.br

único e original acaba 
sempre se tornando 
também especial.

Por isso, seja feliz do 
seu jeito!
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SERVIÇO MUNICPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS 
CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - PROCESSO Nº 201.037/2021 

e apensos
OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação 
estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-
-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. A sessão ocorrerá às 09h00 do 
dia 25 de agosto de 2021 na Sala de Licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 
277 – 1º Andar. Mogi das Cruzes, 11 de agosto de 2021.MICHEL 

RECHE BERALDO - Diretor Geral Adjunto

Secretário garante que ICMS
Ambiental será regulamentado

Norma anunciada ontem por Marcos Penido trará compensação financeira aos municípios com reservas naturais

MEIO AMBIENTE

O Secretário de Estado 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Marcos Peni-
do, anunciou na manhã 
de ontem aos prefeitos do 
Alto Tietê que na próxima 
semana será realizada a 
regulamentação da nova lei 
do ICMS Ambiental, com 
regras para a distribuição 
do imposto estadual para 
os municípios que contam 
com reservas ambientais.

O anúncio atende às rei-
vindicações e trabalho do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), que 
busca há dois anos uma al-
ternativa para compensação 
financeira dos municípios 
que possuem restrições para 
implantação de indústrias em 
seus respectivos territórios.

Em 2019, o consórcio 
utilizou verba do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro) para a criação de 
um cálculo para a compen-
sação financeira das cidades. 
O estudo foi realizado pela 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe).

Durante o encontro do 
Conselho de Prefeitos do 
Condemat, na cidade de 
Mogi das Cruzes, o secretário 
estadual elogiou os esforços 
do consórcio para o esta-
belecimento da legislação 
para o ICMS Ambiental. “O 
trabalho do Condemat foi 
um dos principais indutores 

para que levássemos esta 
reivindicação, com o objetivo 
de estimular os municípios a 
aprimorar a gestão ambiental, 
e, com isso, ter um melhor 
retorno financeiro”, afirmou.

O prefeito de Suzano e 
presidente do Condemat, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), ce-
lebrou o anúncio como 
uma vitória não apenas 
dos municípios da região, 
mas como de todo o Estado 
como um exemplo de união 
entre sustentabilidade e de-
senvolvimento econômico. 

“O Condemat foi um dos 
primeiros a entrar neste 
tema. Para muitas cidades 
poderá representar uma 

nova revolução, haja visto 
o impacto dos royalties do 
petróleo para Guararema 
que teve uma grande me-
lhora no seu orçamento; 
agora, estamos diante do 
surgimento dos royalties 
ambientais”, explicou.

Empenho regional
Ashiuchi também agradeceu 

ao empenho dos prefeitos 
do Alto Tietê, dos depu-
tados federais e estaduais 
que apoiaram a iniciativa, 
bem como à Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp), que via-
bilizaram a nova lei. “Esta 
é uma revolução esperada 

por muitas décadas, que 
deixará um legado para todas 
as cidades e um exemplo 
para todo o país”, informou 
o presidente do consórcio.

Segundo Penido, a ex-
pectativa é de que com os 
novos recursos do ICMS 
Ambiental os municípios 
possam não apenas reforçar 
suas políticas públicas para 
a preservação dos recursos 
naturais, mas venham a 
viabilizar o incentivo ao 
ecoturismo.

A mesma posição é com-
partilhada pelo secretário de 
Meio Ambiente de Suzano, 
André Chiang. “Temos vá-
rios planos para a área da 

proteção ambiental, e estes 
recursos poderão ampliar 
nossos mecanismos de pre-
venção e combate aos crimes 
contra o meio ambiente. No 
ecoturismo temos trabalhado 
muito com outras secretarias 
nos distritos do Boa Vista e 

em Palmeiras, com o intuito 
de reforçar o ecoturismo na 
nossa cidade. Isto permite a 
criação de emprego e renda 
para a população e a arre-
cadação pelo Imposto Sobre 
Serviços (ISS)”, explicou 
Chiang.

André Diniz

Marcos Penido falou sobre a proposta em reunião na manhã de ontem no Condemat

Divulgação/Condemat

Caravana encerra testagem com quase 10 mil exames

A Caravana Mogi Contra a 
Covid-19 encerrou o atendi-
mento ao público na última 
sexta-feira. Em 40 dias, a 
estrutura especialmente mon-
tada para promover testagem 
gratuita e itinerante passou 
por cinco lugares e atendeu 
um total de 9.871 pessoas. 
Deste grupo, 547 exames 
foram positivos e todos os 
pacientes encaminhados para 
a Central de Monitoramento 
da Covid-19 ou serviços de 
saúde, conforme as necessi-
dades dos casos.

Na última etapa, na rua 
Thuller, no Jardim Universo, a 

Covid-19

dia 28 de junho na UPA de 
Jundiapeba. Na sequência, a 
Caravana passou pela praça 
Oswaldo Cruz, no centro, em 
Cezar de Souza, e em Braz 
Cubas, na Havan.

Em todos os locais também 
foram destinados espaços para 
testagem dos comerciantes 
e funcionários do comércio, 
trabalho realizado por meio 
de uma parceria da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento com entidades como 
Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes, Sincomércio e 
Sincomerciários.

No total deste grupo, 298 
pessoas foram testadas, sen-
do cinco casos positivos. O 

exame ofertado foi o Teste 
Rápido Antígeno, que realiza 
a detecção qualitativa de 
antígenos de Sars-CoV-2 em 
amostras de swab coletadas 
da nasofaringe e/ou orofaringe 
(nariz ou boca) e resultado 

Thamires Marcelino

Caravana também atendeu no estacionamento da loja

Emanuel Aquilera

O prefeito de Suza-
no, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), informou no final 
da manhã de ontem que 
apresentará no próximo 
dia 20 o plano de Parceria 
Público-Privada (PPP) 
voltado para a coleta, tra-
tamento e destinação do 
lixo doméstico e da cons-
trução civil no município, 
o “Suzano Sustentável”.

Segundo o prefeito su-
zanense, a iniciativa está 
sendo elaborada há mais 
de um ano e meio, com 
o intuito de implantar na 
cidade um novo modelo 
sustentável envolvendo 
coleta seletiva, usinas de 
geração de energia e repro-
cessamento de entulho e 
créditos de carbono.

“Este será um projeto 
revolucionário, baseado 
nas experiências que vi-
mos em primeira mão em 
outros países na Ásia, que 
terá parceria com outras 

Suzano vai apresentar 
PPP do lixo no dia 20

áreas como a de Educa-
ção e Esporte”, afirmou 
Ashiuchi.

Sobre as ações de cunho 
ambiental já realizadas, 
o prefeito de Suzano in-
formou que já está em 
funcionamento o programa 
Cata-Treco, voltado para 
inservíveis de grande vo-
lume, bem como o sistema 
de coleta seletiva de lixo, 
criado em parceria com 
cooperativas de reciclagem 
que atuam no município.

Sobre os custos da 
PPP, Ashiuchi informou 
que pretende adotar uma 
solução simples e barata. 

“Será uma alternativa seme-
lhante à que foi aplicada 
no término da Marginal 
do Una: sem projetos e 
gastos faraônicos. Que-
remos sustentabilidade e 
oportunidade para gerar 
créditos para a parte social 
e energética”, apontou o 
prefeito. (A.D.)

em 20 minutos.
Os casos encaminhados para 

a Central de Monitoramento 
recebem atendimento de 
equipe multidisciplinar para 
orientar sobre os cuidados 
e procedimentos indicados.

caravana realizou 1.458 tes-
tagens da doença, dos quais, 
77 deram resultado positivo, 

segundo informações da Se-
cretaria Municipal de Saúde. O 
atendimento começou no 
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Oferta de empregos em Suzano 
cresce 71% durante o semestre

Secretaria de Desenvolvimento explicou que foram 1.543 vagas divulgadas neste ano, ante as 902 em 2020

ECONOMIA

As oportunidades de 
emprego oferecidas pela 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico de 
Geração de Emprego de 
Suzano cresceram 71% no 
primeiro semestre deste 
ano, em relação ao mesmo 
período de 2020. Segundo 
informações divulgadas pela 
Pasta, o número aumentou 
de 902 para 1.543 vagas 
de uma temporada a outra.

No início do mês anterior, 
a Prefeitura havia dito que 
as funções em que há mais 
dificuldade para contratação, 
no geral, continuam sendo 
caldeireiro e operador de 
máquina a diesel. Muitas 
vezes leva-se mais de um 
mês para o preenchimento 
da vaga. Segundo a Secre-
taria Municipal de Geração 
de Emprego, isso se deve 
à falta de mão de obra 

Ofertas de vagas e são feitas por meio do programa Suzano Mais Emprego

qualificada e que atenda às 
necessidades das empresas 
interessadas.

Atualmente, as ofertas de 

trabalho são disponibiliza-
das por meio do programa 
Suzano Mais Emprego. No 
campo de cada colocação 

há instruções específicas 
sobre o processo seletivo 
e os interessados podem 
obter mais informações 
com a Pasta nas unidades 
do Centro Unificado de 
Serviços (Centrus) pelos 

telefones 4745-2264 (uni-
dade central) e 4934-5490 
(unidade da região norte) ou 
pelo e-mail suzano.vagas@
gmail.com.

O objetivo do programa, 
de acordo com a Prefeitura, 
é proporcionar aos traba-
lhadores desempregados 
orientação e preparação 
para o mercado de traba-
lho, de acordo com suas 
habilidades, conhecimentos, 
interesses e valores. Em 
Suzano, o programa existe 
desde 2011 e atua de forma 
descentralizada, visando 
atingir diferentes públicos 
em todas as regiões e bairros 
do município.

Entre outras coisas, os 
trabalhadores aprendem a 
reconhecer suas habilidades, 
elaborar um currículo, como 
participar de entrevistas 
e dinâmicas, preencher 
formulários, conhecer o 
mercado de trabalho, como 
realizar uma pesquisa de 
potenciais empregadores 
e como entrar em contato 

com essas empresas.
Em Mogi das Cruzes, as 

vagas de emprego cresceram 
em 33,8% do primeiro se-
mestre de 2020 ao mesmo 
período deste ano, passando 
de 1.555 vagas para 2.085..

Novotec Expresso
Foram prorrogadas até 

domingo as inscrições 
para mais de 30 mil vagas 
em 28 cursos gratuitos de 
qualificação profissional 
do Novotec Expresso em 
todas as regiões do Estado.

O programa é uma iniciativa 
do governo do Estado de 
São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Estado de  
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, em 
parceria com a Secretaria de 
Educação e o Centro Paula 
Souza (CPS), instituição 
responsável pelas Escolas 
Técnicas (Etecs) e Faculda-
des de Tecnologia (Fatecs) 
estaduais. Os interessados 
devem acessar o site www.
novotec.sp.gov.br.

Thamires Marcelino
Divulgação

Região registra 13 óbitos 
por Covid-19 em 24 horas

A atualização dos dados 
da pandemia do coronavírus 
(Covid-19) na região do 
Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
ontem, apontou um total de 
5.183 óbitos em decorrência 
da doença, sendo que 13 
deles foram registrados nas 
últimas 24 horas.

Os dados mostram ainda 
que 123.286 pessoas foram 
infectadas na região.

As 13 vítimas fatais regis-
tradas ontem eram residentes 
nos municípios de Arujá, 
Mogi das Cruzes, Salesópolis 
e Suzano.

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI em Mogi das 
Cruzes até a noite de ontem 
era de 42,6% e de enfermaria 
era de 21,5%

Estado
O Estado de São Paulo 

registrou ontem 4.138.421 
casos de Covid-19 durante 
toda a pandemia e 141.664 
óbitos.

Pandemia

o território, sendo 4.720 em 
unidades de Terapia Inten-
siva e 4.458  em enfermaria.

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI no estado 
ontem era de 45,6% e na 
Grande São Paulo era de 
42,8%.

Entre o total de casos, 
3.837.078 tiveram o corona-
vírus e já estão recuperados, 
sendo que 432.687 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar.

Há 9.178 pacientes inter-
nados pela doença em todo 

Mortes chegam a 5.138 por causa do coronavírus
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