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Poá fica com leitos Covid
vagos pela primeira vez

Leitos de coronavírus em outros municípios estão com ocupação menor, inclusive aqueles voltados para a UTI

SUZANO

 Orientação sobre saúde bucal é retomada nas escolas. Cidades, página 3

Pela primeira vez no Alto Tietê, 
desde o início da pandemia do co-
ronavírus (Covid-19), uma Prefei-
tura da região informa que todos 
os seus leitos para o tratamento es-
pecífico desta doença estão deso-
cupados. O informe foi feito pela 
prefeitura da estância hidromineral 
de Poá que, questionada pela re-
portagem, informou que os 22 lei-
tos de Enfermaria no Hospital Mu-
nicipal Dr. Guido Guida e os dois 
leitos de emergência dedicados à 
síndrome respiratória estão vagos. A 
tendência de queda, registrada nos 
últimos meses, também foi obser-
vada em outras cidades da região.  
Cidades, página 5

MEIs

Sebrae promove 
eventos no  
Alto Tietê
Cidades, página 3

MEIO AMBIENTE

Itaquá multa 
empresas 
poluidoras. p4

Hospital Guido Guida é a unidade que recebe os pacientes com coronavírus para tratamento em Poá
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Coronavírus

81,8% dos adultos de Suzano 
tomaram a 1ª dose da vacina

Percentual significa que 180 mil pessoas receberam a 
primeira aplicação do imunizante. Cidades, página 3
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 �PAT de Arujá

A plataforma digital Arujá Emprega, per-
tencente à Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, e o Posto de 
Atendimento ao Trabalhador (PAT), es-
tão com novas vagas de emprego para 
diversas áreas. Por conta da pandemia 
de Covid-19, os currículos devem ser 
enviados pelo site do Arujá Emprega 
(http://servicosonline.prefeituradearuja.
sp.gov.br/servicosonline/arujaemprega/). 
Agendamento do atendimento pode ser 
feito pelo WhatsApp 4653-4057.

 �Moção de apaluso

O vereador Lazário Nazaré Pedro (Repu-
blicanos), o Lázaro de Jesus, teve apro-
vada ontem (11) na sessão da Câmara de 
Suzano uma moção de aplauso à Dele-
gacia de Defesa da Mulher (DDM), que 
completou seis anos de atividades em 
Suzano no dia 10 de agosto.

 �Público adulto

Toda a população adulta de Itaquaque-
cetuba poderá ser vacinada contra a Co-
vid-19 neste sábado. O município abrirá 
os 17 postos de saúde e dois drive-thrus, 
sendo um na Univeritas (avenida Ube-

raba, 251 - Vila Virgínia) e outro na base 
da Guarda Civil Municipal (GCM) no Pi-
ratininga (rua Joaquim Caetano, 496 - 
Parque Piratininga), das 8 às 16 horas. 
Pode se vacinar qualquer pessoa com 
mais de 18 anos e é extensivo a quem 
tem deficiência, comorbidade, está grá-
vida ou deu à luz há até 45 dias.

 �Encontro com vice

O deputado Estevam Galvão (DEM) se re-
uniu ontem com o vice-governador Ro-
drigo Garcia (PSDB) para tratar de obras 
e investimentos prioritários para Suzano 
e região. Entre as principais demandas 
apresentadas está a abertura do Hospi-
tal das Clínicas; construção da Delega-
cia Central de Suzano; pavimentação e 
recuperação da Estrada SP-43 e a pu-
blicação da licitação das estradas vici-
nais que atendem a região do Alto Tietê. 

 �Curso de libras

Foi dada a largada do curso de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) ofertado pela 
Secretaria Municipal de Educação, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação de Itaquaque-
cetuba. Desde o dia 3 de agosto, o módulo 
básico, de 60 horas, está sendo aplicado 
mesclando o ensino presencial e remoto. 
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FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Mogi aberta a sugestões

A 
Constituição Federal de 1988 ga-
rante ao cidadão o acesso aos da-
dos públicos gerados e mantidos 
pelo governo. É direito de todos 

saber de onde vêm as receitas do Estado, 
como são gastos os impostos, o salário dos 
servidores etc. O mesmo ocorre na esfera 
legislativa, onde o dever de publicidade e 
transparência exige que as informações admi-
nistrativas e legislativas estejam à disposição 
de forma fácil. Se com a ferramenta Portal da 
Transparência já é difícil ter a certeza sobre 
os gastos públicos, lembre-se que, quando 
ela não existia, há poucos anos, a situação 
era ainda pior.

A iniciativa da Prefeitura de Mogi em criar 
a plataforma eletrônica Participa Mogi, volta-
da para a interação da população com as de-
mandas e a elaboração de políticas públicas, 
é interessante, nova e pode gerar um bom 
fluxo de informação entre população e Poder 
Público. A ideia vai de encontro com o que 
propôs insistentemente o prefeito eleito Caio 
Cunha (Pode) durante a campanha realizada 
no ano passado. A nova ferramenta online 
permitirá que moradores da cidade possam 

encaminhar diretamente ao Poder Executivo 
as principais demandas de sua comunidade, 
além do envio de reclamações e sugestões 
para ações nas diversas áreas como Saúde, 
Educação, Segurança Pública, Transporte, 
Geração de Emprego, dentre outras.

A ferramenta chega em bom momento. Em 
tempos de redes sociais, quando as pessoas 
adoram criticar, esbravejar, ou até encontrar 
soluções salvadoras para tudo no conforto de 
seu sofá, agora isso pode ser feito de forma 
bem mais efetiva, com o objetivo de ajudar 
a criar uma Mogi das Cruzes melhor. O Par-
ticipa Mogi vai atrair aqueles que realmente 
têm boas ideias e querem contribuir.

A oportunidade para os munícipes par-
ticiparem mais ativamente da vida pública 
de Mogi está lançada. Um dos motivos que 
fez com que Caio Cunha surpreendesse nas 
eleições do ano passado foi justamente a es-
tratégia de envolver mais os mogianos nas 
decisões fundamentais para o futuro da ci-
dade. Muitos votaram nele por isso, apos-
tando na transparência. Trato feito. Agora, 
depende da população cobrar, elogiar e su-
gerir uma cidade cada vez melhor.

Vamos entender um pouco 
mais sobre esses dois termos: 
promoção e prevenção em 
saúde. A promoção da saúde 
tem como objetivo educar as 
pessoas para que elas façam 
escolhas saudáveis em suas 
vidas; já a prevenção se con-
centra em esforços para re-
duzir o desenvolvimento e a 
gravidade de doenças.

Alguns são os programas de 
promoção da saúde e preven-
ção de doenças que se con-
centram em manter as pessoas 
saudáveis. Muito utilizados 
principalmente em comunida-
des, os programas de promo-
ção da saúde têm o objetivo 
de envolver e capacitar indi-
víduos nessas comunidades 
a escolher comportamentos 
saudáveis e fazer mudanças 
que reduzam o risco de de-
senvolver doenças crônicas.

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

Definido pela Organiza-
ção Mundial da Saúde, pro-
moção da saúde: “Permite 
que as pessoas aumentem o 
controle sobre sua própria 
saúde. Ela cobre uma ampla 
gama de intervenções sociais 
e ambientais que são projeta-
das para beneficiar e proteger 
a saúde e a qualidade de vida 
de cada pessoa.”

É possível definir a dife-
rença entre promoção e pre-
venção da saúde da seguinte 
forma: a prevenção de doen-
ças se concentra em esforços 
específicos que visam reduzir 
o desenvolvimento e a gravi-
dade de doenças crônicas e 
outras morbidades.

Bem-estar está relacionado à 
promoção da saúde e preven-
ção de doenças. O bem-estar 
é descrito como as atitudes e 
decisões ativas tomadas por 

um indivíduo que contribuem 
para comportamentos e resul-
tados positivos de saúde. Os 
programas de promoção da 
saúde e prevenção de doen-
ças frequentemente abordam 
os determinantes sociais da 
saúde. Eles são as condições 
econômicas, sociais, culturais 
e políticas em que as pessoas 
nascem, crescem e vivem. 

Os comportamentos de 
risco modificáveis incluem, 
por exemplo, uso de tabaco, 
hábitos alimentares inade-
quados e falta de atividade 
física, que contribuem para 
o desenvolvimento de doen-
ças crônicas.

As atividades típicas de pro-
moção da saúde, prevenção 
de doenças e programas de 
bem-estar incluem: comuni-
cação, educação, política, sis-
temas e meio ambiente.

 faleconosco@daguardalfg.com.br

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente da Comissão 
de Saúde Lions Clube Mogi das Cruzes.
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Sebrae abre inscrições 
para evento no Alto Tietê

O Sebrae está com inscrições 
abertas para o evento Fique em 
Dia com Seu MEI – Semana 
da Regularização no Alto 
Tietê. A ação é direcionada 
para microempreendedores 
individuais (MEIs) que de-
sejam obter orientações para 
a regularização de dívidas e 
também de obtenção de crédito. 
As inscrições são gratuitas.

O evento presencial acon-
tece entre os dias 16 e 20, de 
acordo com a localidade do 
interessado, e os cursos serão 
ministrados de hora em hora 
entre 9h e 16h. As vagas são 
limitadas por horário dos cursos, 
distanciamento e protocolos 
de segurança. As inscrições 
devem ser feitas nos links, 
de acordo com a cidade de 
interesse do empreendedor.

Entre os conteúdos abordados 
estão abertura, baixa, alteração 
e parcelamento dos débitos em 
atraso; declaração anual para 
MEIs; guias de pagamento e 
outras orientações gerais. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone  4723 4510.

MEI

Mais de 80% dos adultos estão 
vacinados com a primeira dose

Percentual representa 180 mil pessoas que foram imunizadas com a dose inicial contra o coronavírus na cidade

SUZANO

Suzano chegou à marca 
de 81,8% do público adulto 
vacinado com pelo menos uma 
dose contra o coronavírus 
(Covid-19). Isso porque a 
cidade já contemplou mais 
de 180 mil pessoas, de um 
total estimado em 220.330 
habitantes maiores de 18 anos. 
A vacinação segue hoje, nos 
três polos de atendimento.

Do total de 180.240 pes-
soas imunizadas, 49.379 
já completaram a segunda 
etapa e 7.538 receberam a 
imunização em dose única. 

“Nossa expectativa é atender 
o máximo de pessoas com 
mais de 18 anos. Estamos 
trabalhando na programação 
semanal, inclusive com um 
atendimento liberado a todos 
os suzanenses adultos nesta 
sexta”, disse o secretário mu-
nicipal de Saúde, Pedro Ishi.

O atendimento segue focado 
na oferta da primeira dose 
aos adultos, com a operação 
descentralizada, das 9 às 17 
horas, no Centro de Artes e 
Esportes Unificado (CEU) 

Alberto de Souza Candido 
(rua Teruo Nishikawa, 570 
– Jardim Gardênia Azul) e no 
Centro Cultural do distrito 
de Palmeiras (Tv. Crispim 
Adelino Cardoso, 42 - Vila 
Júlia). Já na Arena Suzano, 
o acolhimento ocorrerá até 
as 20 horas, com a oferta do 
sistema drive-thru até as 17 
horas, tendo a entrada pela 
avenida Brasil.

A expectativa é de que o 
imunizante  chegue àqueles 
que ainda não tomaram a 
primeira dose. “Essa operação 
descentralizada será aberta 
a todos aqueles que deixa-
ram de se vacinar durante a 
‘Virada da Vacina’. Além do 
drive-thru, a Arena Suzano 
estará com equipes em horário 
estendido até as 20 horas 
dentro do ginásio esportivo. 
Contamos com a colaboração 
de todos para que não deixem 
de comparecer ao polo mais 
próximo. Nossa meta é alcan-
çar a maior porcentagem do 
público adulto, que é nosso 
grupo prioritário. Assim que 

possível, vamos iniciar a 
vacinação dos adolescentes, 
começando por aqueles que 
apresentam algum quadro de 
comorbidade”, explicou Ishi.

Para receber a primeira 
dose, é necessário apresentar 
documento original com foto, 
CPF, comprovante de endereço 

de Suzano no nome do va-
cinado e uma filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro na plataforma 
Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.
br) também é indispensável.

Balanço
Ontem, a Pasta também 

garantiu a segunda dose a 
2.202 suzanenses durante 
atendimento exclusivo na 
Arena Suzano. A operação 
se iniciou às 8 horas e teve 
o grupo com comorbida-
des acima de 50 anos como 

público-alvo da ação, que 
também contou com a oferta 
do sistema drive-thru até as 
17 horas.

De acordo com o secretário, 
a importância da segunda 
aplicação precisa ser reforçada. 

“Pedimos atenção redobrada 
na data estipulada no cartão 
de vacinação. O cronograma 
de atendimento em Suzano 
é bastante dinâmico, com 
novas atualizações sempre no 
início da semana. Trabalhamos 
conforme o envio de lotes ao 
município e o atendimento 
não requer agendamento. 
Basta ficar de olho nas datas 
anunciadas e no dia apresentar 
documento original com foto, 
CPF e o cartão de vacinação 
adquirido na primeira etapa”, 
explicou.

Todas as informações são 
atualizadas nas redes sociais 
da municipalidade, no Face-
book (www.facebook.com/
prefsuzano) e no Instagram 
(www.instagram.com/prefei-
turadesuzano), além do site 
www.suzano.sp.gov.br.

Vacinação segue hoje, em Suzano, com atendimento nos três polos do município

Wanderley Costa/Secop Suzano

O projeto Suzano Mais 
Emprego anunciou nesta 
semana mais 89 novas vagas 
para quem deseja atuar na 
construção civil. Outro des-
taque da atualização semanal 
fica por conta da quantidade 
crescente de vagas exclusivas 
para Pessoas com Deficiência 
(PCDs), que totalizam 23 
oportunidades à disposição 
dos suzanenses.

Entre os cargos mais pro-
curados pelos empregadores 
estão pedreiro bloqueiro 
(40), servente (36), pedreiro 
(11) e pedreiro azuleijista 
(2). Todas as opções são 
para trabalhar em obras 
em Suzano e em outras ci-
dades do Alto Tietê, como 
Mogi das Cruzes e Ferraz de 
Vasconcelos. Os requisitos 
de escolaridade variam de 
acordo com o contratante, 
indo do nível fundamental 
ao médio completo. Para 
se candidatar, é preciso ter 
experiência profissional de 
seis a 12 meses na área com 
comprovação em carteira 
de trabalho, de acordo com 

Suzano tem 89 vagas 
para construção civil

Emprego

cada vaga.
Além disso, o projeto atual-

mente dispõe de 23 vagas 
exclusivas para PCD nesta 
semana, cobrindo diversos 
segmentos profissionais. As 
oportunidades são para soldador 
(8), manutenção mecânica 
(4), auxiliar de produção (3) 
e oficial de limpeza (1), todas 
para trabalhar em Suzano 
e região. Para concorrer, o 
profissional precisa ter o en-
sino fundamental ou médio 
completo, de acordo com a 
função. O serviço ainda dis-
ponibiliza opções de auxiliar 
de Recursos Humanos (3), 
auxiliar administrativo (2), 
assistente de TI (1) e auxiliar 
fiscal (1), com requisito de 
escolaridade em nível médio 
ou superior.

Os interessados que se 
enquadram nos requisitos 
devem enviar currículo em 
arquivo “PDF” ou “Word” por 
e-mail no endereço eletrônico 
suzano.vagas@gmail.com, 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego.

Com o retorno gradual 
das aulas presenciais da rede 
municipal de ensino neste 
mês, a Secretaria de Saúde de 
Suzano iniciou a retomada 
das ações de orientação sobre 
saúde bucal para os alunos. 
Os agentes municipais agora 
articulam um cronograma 
junto às instituições de ensino 
para beneficiar o máximo de 
crianças da cidade.

Seguindo todos os proto-
colos sanitários para evitar 
a disseminação do novo 
coronavírus (Covid-19), as 
equipes da Coordenadoria 
de Saúde Bucal irão realizar 
visitas periódicas às unidades 
de ensino municipais nas 
próximas semanas, para 
orientar os estudantes sobre 
os cuidados com a higiene 
pessoal e instruir sobre a 
escovação e o uso de fio 
dental. As crianças ainda 
receberão kit com escova e 
pasta de dente. A ação conta 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação.

Orientação sobre 
saúde bucal  
é retomada  
nas escolas

Retorno

Serviço - Fique em Dia com Seu MEI
Semana da Regularização
Data: 16 a 20 de agosto
Horário: das 9h às 16h
Inscrições:

1° Dia 
Mogi das Cruzes: 16/08 
Local: Auditório da Prefei-
tura Municipal 
Endereço: Av. Ver. Narci-
so Yague Guimarães, 277 - 
Vila Partenio 
Sebrae Móvel no local 
 https://forms.office.
com/r/LdaCq32CgJ

2° Dia 
Suzano: 17/08 
Local: Auditório da ACE  
Endereço: Rua Pres. Ro-
drigues Alves, 157 – Cen-
tro  
Sebrae Móvel: Praça dos 
Expedicionários, Rua An-
tônio Garcia 136/138 
https://forms.office.com/r/
ng0pjJ81pH

3° Dia 
Itaquá: 18/08 

Local: Auditório da ACID 
Endereço: R. Carlos Bar-
bosa da Silva, N°51 - Cen-
tro 
Sebrae Móvel: Praça Pa-
dre João Álvares 
https://forms.office.com/
r/1WyvXaJS1f

4° Dia 
Ferraz: 19/08 
Local: Prefeitura 
Endereço: Av. Rui Barbo-
sa, 295 - Vila Romanopolis, 
Sebrae Móvel no local 
https://forms.office.com/r/
JykuqxU8Td

5° Dia 
Salesópolis: 20/08 
Local: ACEST 
Endereço: Rua Nossa Se-
nhora de Fátima, 151 - 
Centro 
Sebrae Móvel: Rodovia 
Professor Alfredo Rolim 
de Moura, 558-648 (em 
frente Sebrae Aqui) 
https://forms.office.com/r/
wef2SsUWuN
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Saúde realiza Dia V de 
Vacinação contra Covid-19 

A Secretaria de Saúde 
de Ferraz de Vasconcelos 
realizará amanhã o “Dia 
V de Vacinação” contra o 
coronavírus (Covid-19) para 
pessoas com 18 anos ou mais. 
Serão disponibilizados quatro 
polos com atendimento das 
8 às 15 horas. Os adultos 
que ainda não tomaram a 
primeira dose e quem pre-
cisa retornar para o reforço 
também podem se vacinar.

Estarão em funcionamen-
to as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) do Jardim 
Yone, Margarida e Santo 
Antônio e a Paróquia Nossa 
Senhora da Paz, no Centro. É 
necessário comparecer com 
o documento de identidade 
e comprovante de endereço.

O Dia V irá contemplar o 
público mais jovem, a última 
faixa etária da campanha 
de imunização dos adul-
tos, e também vai atender 
as pessoas que trabalham 
durante a semana e ainda 
não conseguiram colocar a 
carteirinha em dia. A cidade 

Ferraz de Vasconcelos

iniciou a vacinação em 21 
de janeiro e já superou os 
60% da população imuni-
zada contra a Covid-19. No 
entanto, mais de duas mil 

pessoas não retornaram para 
tomar a segunda dose.

A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) pede a participação de 
todos. “Estamos vencendo a 
luta contra a Covid-19, mas 
ainda não acabou. Precisamos 
proteger as nossas crianças, 
que serão as próximas a serem 
imunizadas. Até lá, pedimos 
a colaboração de todos com 
os protocolos sanitários, uso 
de máscaras, álcool em gel e 
evitar aglomerações”.

Quem ainda não tomou a 1ª dose pode se vacinar

Maxson Rodrigues/Secom Ferraz

Imunização ocorre 
amanhã das 8 às 15 
horas para pessoas 
com 18 anos ou 
mais

Guarda Ambiental autua 
empresas poluidoras

A Guarda Ambiental de 
Itaquaquecetuba realizou uma 
ação para identificar e autuar 
uma empresa que há tempos 
lança a cada 15 dias, no ar, um 
forte odor na Vila Japão. No 
mesmo bairro, a Secretaria 
de Serviços Urbanos também 
percebeu o excesso de uma 
substância semelhante a lodo 
metálico durante a limpeza 
de um córrego.

Diante das denúncias, as 
equipes da Guarda Ambiental 
localizaram uma empresa do 
ramo de metais e fundições e 
avistaram material de borra de 
alumínio e material similar a 
amônia, usado pela empresa 
para transformação química. 
A equipe esteve no bairro 
Chácara das Pedras anteontem 
e flagrou outra empresa que 
soltava borra de alumínio no 
curso da água.

Foram elaboradas autuações 
e os casos foram encaminhados 
à Polícia Civil para elabora-
ção de inquérito policial de 
crime ambiental (atividade 
potencialmente poluidora). 

Itaquaquecetuba

De acordo com o secretário 
da Pasta, Anderson Caldeira, 
a GCM desempenha ma-
peamento e estudo para que 
esse tipo de crime ambiental 
não ocorra mais. “A fim de 
responsabilizar os infratores, 
a Guarda Civil Municipal e a 
Secretaria de Meio Ambiente 
vêm desenvolvendo trabalhos 
de inteligência com agentes em 
campo no sentido de identificar 
tais empresas poluidoras e 
levá-las à responsabilidade 

legal. Essas empresas recebem 
ordem judicial para devida 
compensação ambiental de 
reparação de danos.”

Ele também explicou que 
as empresas que não possuem 
responsabilidade ambiental 
deverão ser punidas de acordo 
com a legislação. “Nós vamos 
continuar com as fiscalizações 
e, se for o caso, essas empresas 
que poluem serão punidas.”

As denúncias podem ser 
realizadas por meio do 153.

Equipe flagrou empresa que descartava borra de alumínio

Divulgação

Mais de 32 mil poaenses estão 
imunizados contra a gripe

Vacinação contra H1N1, H2N3 e Influenza B segue nas UBS para moradores com idade mínima de seis meses

SAÚDE

O município de Poá já 
imunizou mais de 32,8 mil 
pessoas contra a gripe, se-
gundo os dados divulgados 
ontem pelo Departamento 
de Vigilância em Saúde. A 
imunização contra os vírus 
H1N1, H2N3 e Influenza B 
segue em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) da 
cidade, para todos os mo-
radores com idade mínima 
de seis meses.

Segundo Leonardo Barbosa 
Garcia, diretor do Departa-
mento, se imunizar contra 
a gripe é muito importante, 
porque assim se previne de 
diversos problemas decor-
rentes da gripe. “Por meio 
dessa vacina, o morador 
pode evitar internações, 
óbito e a sobrecarga nos 
serviços de Saúde, além 
de reduzir os sintomas que 
podem ser confundidos com 
o coronavírus (Covid-19)”, 
afirmou.

O diretor ressaltou que o 
morador deve ficar atento ao 
intervalo necessário entre as 

Intervalo entre vacinas contra a Covid-19 e Influenza é de, no mínimo, 14 dias

aplicações das vacinas contra 
a Covid-19 e da Influenza 
que é de, no mínimo, 14 
dias entre as aplicações. 

“Isso é uma precaução e 
não uma contraindicação. 
Além disso, é bom frisar 
que mesmo recebendo a 
vacinação contra a influen-
za, é necessário manter 
todos os procedimentos 
de prevenção relacionados 
à Covid-19, como, por 
exemplo, o distanciamento 
e a utilização de máscara 
e álcool em gel”, finalizou.

De acordo com os dados 
divulgados pelo Departamento 

de Vigilância em Saúde, a 
campanha de vacinação 
contra a gripe imunizou 
32.837 poaenses, sendo 
6.163 crianças com idade 
entre seis meses a cinco 
anos, 11 meses e 29 dias; 

743 gestantes; 1.983 traba-
lhadores da Saúde; 2.892 
pessoas portadoras de co-
morbidades; 101 puérperas; 
10.899 idosos 60+; 859 
profissionais da Educação 
da rede pública e privada; 

23 pessoas dotadas de de-
ficiência permanente; 24 
funcionários do sistema 
prisional; 69 caminhoneiros; 
62 representantes da força 
de salvamento e segurança; 
15 das forças armadas; 40 

do transporte coletivo; rodo-
viário; passageiros urbanos 
e de longo percurso, três 
trabalhadores portuários e 
8.961 da população geral.

UBS

A vacinação contra a 
gripe é aplicada de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 15 
horas, em qualquer uma 
das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) do município: 
Tito Fuga (rua Maria Hele-
na, 159 – Calmon Viana), 
Vila Jaú (rua Inácia Alves 
da Silva, 444 – Vila Jaú), 
José Pereta (rua Lindolfo 
Raimundo Ribeiro, 270 – 
Vila Pereta), Santa Helena 
(rua Men de Sá, 560 – Vila 
Santa Helena), Welling-
ton Lopes (rua Esmeralda, 
88 – Jardim América) e 
Doutor Cypriano Mona-
co (rua Esperidião Hoffer, 
223 – Jardim Nova Poá), 
além do Centro de Saúde 
(CS) II Farid Domingues 
(avenida Padre Anchieta, 
146 – Centro).

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Mesmo com a 
vacinação contra a 
gripe é necessários 
manter os cuidados 
contra o coronavírus
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Leitos de coronavírus em Poá 
ficam vagos pela primeira vez

Outras cidades da região também mantiveram números bem abaixo dos 50% de ocupação da vagas em hospitais

PARA COVID

Pela primeira vez no Alto 
Tietê, desde o início da pan-
demia do coronavírus (Co-
vid-19), uma Prefeitura da 
região informa que todos os 
seus leitos para o tratamento 
específico desta doença estão 
desocupados. O informe 
foi feito pela prefeitura da 
estância hidromineral de 
Poá que, questionada pela 
reportagem, informou que 
os 22 leitos de Enfermaria 
no Hospital Municipal Dr. 
Guido Guida e os dois leitos 
de emergência dedicados à 
síndrome respiratória estão 
vagos.

A tendência de queda, 
registrada nos últimos meses, 
também foi observada em 
outras cidades da região. 
A comparação teve como 
base os índices de leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e de Enfermaria 
no final de julho, há duas 
semanas.

Uma das cidades que 
manteve sua média na úl-
tima quinzena foi Suzano, 
que registrou, na segunda-

-feira, 20% na utilização 
de dois dos seus 10 leitos 
de UTI e 2,38% nos leitos 
de Enfermaria (um de 42). 
Há duas semanas, a cidade 
mantinha dois pacientes em 
leitos de alta complexidade, 
mas com uma ocupação de 
Enfermaria de 7,14%.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes, 
dentre as vagas de respon-
sabilidade do município a 
taxa de ocupação de leitos 
de UTI é de 35,1% (35 de 

98), sendo que para os leitos 
de Enfermaria para Covid-19 
a taxa é de 22,5% (32 de 
142). Na última quinzena, 
os números estavam respec-
tivamente 33% para UTI e 
27% para Enfermaria - o que 
demonstra uma manutenção 
aproximada dos patamares 
de internação no município.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Itaquaquecetuba, não 
houve mudança na ocupação 
de leitos na última quinzena, 
mantendo os 14% de taxa 
de ocupação, com um total 
de cinco pacientes para 35 
leitos de Enfermaria e 11 de 
emergência sem internados.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, o Hos-
pital Regional Dr. Osíris 
Florindo Coelho, de Ferraz 
de Vasconcelos, apresentou 
taxa de ocupação de 26% 
sendo seis para 26 leitos 
de Unidade de Terapia In-
tensiva, e 19% (cinco para 
26 leitos de enfermaria para 
casos de Covid-19). Duas 
semanas atrás, a unidade 
tinha respectivamente taxas 
de ocupação de 50% para 
UTI e 26% para enfermaria.

Já a prefeitura de Guara-
rema informou que apenas 
dois dos 19 leitos contam 
com pacientes de Covid-19, 

André Diniz

O Alto Tietê chegou ontem 
à marca de 5.189 mortes 
causados pelo coronavírus 
(Covid-19), segundo infor-
mou ontem o Consórcio 
de Desenvolvimentos dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Nas últimas 
24 horas, foram seis óbitos 
registrados em Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema e Poá.  

Ainda segundo a entidade 
regional, Poá foi o município 
que informou mais falecimen-
tos, quatro no total, sendo 
dois homens, 43 e 93 anos, 

e duas mulheres, de 57 e 52 
anos. Ferraz e Guararema 
revelaram uma morte cada: 
o primeiro município infor-
mou o óbito de um morador, 
53, e o segundo confirmou 
a morte de uma habitante, 
de 88 anos. 

Mogi das Cruzes, que não 
registrou óbitos ontem, ainda é 
a cidade com mais falecimentos 
por coronavírus: 1.604 mortes. 
Itaquaquecetuba em Suzano, 
que também não tiveram 
mortes ontem, têm 968 e 
919 óbitos, respectivamente.

Mortes chegam a 5.189

Coronavírus

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cruzes 
apresentou, na manhã de 
ontem, as novas acomodações 
dos quatro cavalos utilizados 
na Equoterapia, no Núcleo 
Rural. No dia 9 de agosto foi 
comemorado o Dia Nacional 
da Equoterapia, instituído 
pela lei 12.067/2009.

A construção das baias é 
o resultado de dois eventos 
solidários realizados há um 
ano em prol da instituição: 
a LIVE (em 1º de agosto de 

Apae apresenta reforma de baias 
Semana da Equoterapia

com Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA). A faixa 
etária de todos os beneficiados 
varia de 3 anos a 30 anos. 
No momento, por causa da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), os atendimentos 
estão sendo feitos por meio 
de agendamento. Além dis-
so, a APAE atende algumas 
pessoas de forma particular.

O serviço de Equoterapia 
é oferecido na instituição 
mogiana desde agosto de 
2004, e foi pioneiro para 
a época.

agora, com cinco baias e 
cada uma tem uma área de 
piquete, onde os equinos 
passam o dia, no verão.

Os cavalos utilizados na 
Equoterapia são: o Mumuzinho, 
de 3 anos e meio; o Patatá, 
de 24 anos; o Apache, de 8 
anos, e a Chayenne, de 8 anos. 
Eles prestam assistência a 116 
assistidos da Apae de Mogi 
das Cruzes e 30 crianças do 
projeto Reabilitação através 
da Equoterapia, lançado em 
junho deste ano, e voltado 
para um grupo de pessoas 

2020), e uma Vakinha, e que 
contou, portanto, com a co-
laboração e a benemerência 
de dezenas de voluntários.

A baia que existia era uma 
construção antiga e feita em 
madeira. O coordenador do 
Núcelo Rural, Paulo Henrique 
dos Santos Prado, explicou 
o que foi feito no espaço: 

“Praticamente, tudo!. Colo-
camos a antiga construção 
no chão e refizemos tudo, 
desde a parte de alvenaria 
e telhado, até as elétricas e 
hidráulicas”. O espaço conta, 

o que representa 10,52% da 
capacidade.

Estaduais
A tendência também se 

mostra nos equipamentos de 
responsabilidade do Estado. 
No Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo, a taxa 
de ocupação é de 10% para 
seus dez leitos de alta com-
plexidade e 57% (13 de 23) 
para Enfermaria. Há 14 dias, 
a ocupação também era de 
10% para UTI, mas com 43% 

para leitos comuns, segundo 
a pasta estadual da Saúde.

No Dr. Arnaldo Pezzuti, 
atualmente 46% dos 30 leitos 
de UTI estão em funciona-
mento (14 de 30) e 40% dos 
leitos de Enfermaria contam 
com pacientes (12 de 30). 
No final de julho, 67% das 
vagas de alta complexidade e 
48% das vagas de Enferma-
ria contavam com pessoas 
internadas.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, o Santa 

Marcelina, de Itaquá, por 
sua vez, apresentou 80% de 
ocupação de seus 20 leitos 
de Enfermaria (14 e 20) e 
60% dos seus 20 leitos de 
UTI. (12 de 20). Há 14 dias, 
o Santa Marcelina tinha 35% 
dos seus leitos de Enferma-
ria ocupados, mas 75% de 
utilização para UTI.

Já no Hospital Auxiliar de 
Suzano houve um aumen-
to na ocupação dos leitos. 
Enquanto que no final de 
julho 43% das vagas estavam 

ocupadas, atualmente esta 
taxa é de 78% (16 de 20).

“Os serviços do Sistema 
Único de Saúde (SUS) seguem 
dedicados a garantir assistên-
cia adequada e oportuna a 
todos. Deve-se destacar qeu 
taxas de ocupação variam 
no decorrer do dia em vir-
tude de fatores como altas, 
óbitos, transferências para 
leitos de enfermaria ou UTI, 
por exemplo”, informou 
a Secretaria de Estado da 
Saúde em nota.

Números dos hospitais da região se mostram cada vez mais distantes da lotação vista em meses anteriores

Mogi News/Arquivo

A tendência de 
queda, registrada 
nos últimos 
meses, também 
foi observada em 
outras cidades
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SBT, 21H00

Chiquititas
Tati convida Maria a passar à tarde no orfanato ao invés de esperar Milton 

buscá-la. Carol escuta atrás da porta Cintia falar sobre um tesouro. Marian 

dá seguimento ao plano para expor os segredos das chiquititas na escola. 

Mosca faz discurso na escola. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca se desculpa com Bianca, mas a menina afi rma que o namoro dos 

dois chegou ao fi m. Nando, Delma, Robson e os integrantes da banda são 

obrigados a dormir em uma igreja até que a van seja consertada. Heideguer 

afi rma a Sidney que sua intenção é corromper Wallace. 

GLOBO, 18H15

Nos tempos do imperador
Tonico expulsa todos os convidados do casamento. Cândida e Olu convidam 

Samuel para morar com eles. Luísa conhece Isabel e Leopoldina, e Pedro 

se encanta ainda mais pela Condessa. 

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
Bianca avisa a Cláudio e Beatriz do novo ataque de Téo a José Alfredo. 

José Alfredo diz para Maria Marta que tomou as providências necessárias 

contra Téo. Cláudio visita Leonardo. Otoniel comenta com Antoninho sobre o 

estado de Jurema. Cora fala com Cristina que irá depor contra José Alfredo.

RECORD, 21H

Gênesis
Jacó fi ca radiante com o nascimento da cabra. Sete anos depois, o rebanho 

de Jacó prospera. Labão sente ódio depois de conversar com Lúcifer. Bila 

tenta seduzir Rúben. Deus fala com Jacó. Labão negocia com Lúcifer. Jacó 

se surpreende com as palavras de Raquel. Jacó segue pelo deserto com 

sua família. Raquel engana Labão. Labão se despede das fi lhas e netos.

Quem nunca passou 
por um momento 
difícil? Achar que a 
felicidade é plena 
ou que pode existir 
alegria em 100% 
da vida, é tentar 
viver uma mentira. 
Por mais feliz que 
uma pessoa seja, 
alguma dificuldade 
sempre aparecerá, 
o que muda na 
verdade é apenas a 
forma de olhar para 
tentar solucionar o 
problema.

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE:CLAUDIO ALFREDO RUFINO

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 

desejos sejam alcançados. Feliz aniversário! 

 Que o nosso bem faça bem ao outro 
também!”

 cultura@jornaldat.com.br

Tentar enxergar 
os momentos mais 
difíceis como algo 
passageiro pode 
ajudar bastante, pois 
achar alguma solução 
para algo impossível, 
certamente é bem 
mais difícil. 
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SERVIÇO MUNICPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRU-
ZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 052/2021 - PROCESSO Nº 200.809/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de diversos materiais em 

ferro fundido (colar de tomada, flange, luva, válvula, entre outros)
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 1, 15 e 18: Deserto; Lotes 2 e 14: J. 
E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP 
no valor global de R$ 204.995,00; Lotes 7, 9, 10, 11, 12 e 13: NHAN-
DEIRO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI - ME no 
valor global de R$ 459.900,00; Lotes 5 e 16: GESTPLAN ENGENHA-

RIA, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA no valor global de R$ 
372.000,00; Lote 17: SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE-
XÕES LTDA no valor global de R$ 480.000,00; Lotes 3, 4, 6 e 8: LCB 

SANEAMENTO LTDA ME no valor global de R$ 169.235,00. Mogi das 
Cruzes, 11 de agosto de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral

Câmara formaliza convite para
esclarecer o contrato do lixo

Representantes da CS Brasil e da Peralta Ambiental foram chamados para reuniões individuais na próxima quinta 

IMPASSE NA LIMPEZA PÚBLICA

A Câmara de Mogi das 
Cruzes deve formalizar hoje 
o convite aos representan-
tes das empresas CS Brasil 
e Peralta Ambiental para 
comparecerem na próxima 
semana à sede do Legislativo 
para prestar esclarecimentos 
sobre o contrato emergen-
cial de coleta do lixo no 
município.

Os convites foram elabo-
rados após a aprovação por 
unanimidade dos vereadores, 
mediante a recente polêmica 
envolvendo a escolha da 
Peralta Ambiental como a 
companhia que realizará, 
ao longo de seis meses, a 
coleta e destinação do lixo 
residencial na cidade. O 
contrato assinado na semana 
retrasada prevê um inves-
timento mensal de até R$ 
6,7 milhões, proporcional 
à quantidade de resíduos.

Segundo o requerimento, 
os integrantes das duas em-
presas deverão comparecer 
na próxima quinta-feira, dia 
19, em horários separados, 
para explicar a respeito dos 
valores e detalhes do contrato 
emergencial, dentre outros 
questionamentos.

O encontro está sendo 
aguardado por membros 
de diversos partidos que 
compõem o Legislativo, 
como uma oportunidade para 
os devidos esclarecimentos 
do acordo da Prefeitura 
com a empresa escolhida. 

“É fundamental que estes 
representantes compare-
çam, uma vez que as duas 
empresas - a CS Brasil no 
passado e a Peralta Am-
biental no presente - estão 
recebendo dinheiro público 
para prestação de serviços”, 
apontou Iduigues Martins 
(PT), autor e integrante 
da Comissão Especial de 

Vereadores (CEV) voltada 
aos resíduos sólidos.

A vereadora Inês Paz (Psol), 
que fez parte do grupo que 
fiscalizou as instalações da 

Peralta Ambiental, na região 
do Rodeio, também colocou-

-se favorável à vinda dos 
representantes. “Convites 
podem ser aceitos ou não. 
No entanto, eu aceitaria 
para que estas empresas 
possam se explicar. Caso 
não possam aparecer no dia, 
pode acontecer a chance de 
remarcar para outro dia, mas 

é importante que venham”, 
ressaltou.

O líder do governo na Câ-
mara, Marcos Furlan (DEM), 
acredita que a presença dos 
responsáveis pela Peralta e CS 
Brasil irá promover a volta à 
normalidade. “Acreditamos 
na transparência. A Câmara 
tem de cobrar, cumprir o 
seu papel”, apontou.

A escolha da empresa, 
por meio de contrato emer-
gencial na modalidade de 
carta-convite, gerou críticas 
por parte de membros da 
Câmara, principalmente da 
CEV dos Resíduos Sólidos, 
dedicada à questão dos 
contratos do lixo na cidade.

Além da vistoria realizada 
por um grupo de vereadores, 
às instalações da Peralta Am-
biental, foram elaborados dois 
requerimentos em paralelo 
pedindo explicações para a 
Prefeitura sobre o contrato 
com a empresa de coleta de 
lixo. Um dos requerimentos 
contou com a assinatura 
de 15 parlamentares e foi 
enviada diretamente ao 
Executivo sem passar por 
deliberações, elaborada na 
segunda-feira. Os integrantes 
da CEV dos Resíduos Sólidos 
chegaram a apresentar um 
requerimento em paralelo, 
com indagações acerca do 
contrato e da atuação.

O Executivo mogiano terá 
15 dias úteis para responder 
os questionamentos dos 
vereadores detalhados no 
requerimento.

André Diniz

Contrato emergencial firmado com a CS Brasil foi encerrado no início deste mês

Mogi News/Arquivo



Whatsapp: 96858-3924

Somente para Redação e Fotografi a

e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br

Publicidade: 4735.8020

Serviço ao assinante: 4735.8015 

Sexta-feira, 13 de agosto de 20218 portalnews.com.br DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Título


