
SÁBADO, 14 DE AGOSTO DE 2021 EDIÇÃO 4632  |  ANO 11  |  R$ 1,25

Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes

RESPEIT
E A

QUARENTENA

Desrespeitos às restrições   
geram 85 multas em Suzano 

desde o começo do ano 
No total, foram realizadas 380 inspeções no município; em Mogi das Cruzes, 79 autuações foram aplicadas no período

VACINA-

  Mais de 185 mil tomam 1ª dose contra o coronavírus. Suzano, página 4

Com 380 inspeções realizadas 
desde o início deste ano, a Vigilân-
cia Sanitária de Suzano já emitiu 
85 autos de infração em razão do 
descumprimento das medidas sa-
nitárias para conter o coronavírus 
(Covid-19) e das determinações 
do Plano São Paulo, iniciativa do 
governo do Estado. As ocorrências 
foram registradas com maior fre-
quência na região central. No mes-
mo levantamento em 2020, entre 
março e dezembro, o resultado foi 
de quatro autos de infração emitidos.  
Cidades, página 8

Por Covid

Cai 43,3% as 
internações  
em Guararema
Cidades, página 5
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Projeto Prevenir a Violência Es-
colar foi reconhecido por fortalecer 
o acolhimento psicopedagógico na 
rede municipal. Suzano, página 3

Rede municipal

EDUCAÇÃO 
É PREMIADA 
POR PRÁTICAS 
INOVADORAS

Prefeito Rodrigo Ashiuchi recebe premiação do governador João Doria e do secretário Marco Vinholi

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Segurança

Roberto Jefferson é preso pela 
Polícia Federal no Rio de Janeiro

Decisão pela prisão do ex-deputado, aliado de Bolsonaro, 
foi tomada pelo ministro Moraes. Brasil, página 3
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ELIMINATÓRIAS

Tite convoca 
seis campões 
olimpicos. p3
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 � Encontro regional

O Diretório Estadual do Partido Li-
beral (PL) realizou na quinta-feira, 
em Suzano, um encontro regional 
entre prefeitos e secretários de Edu-
cação com técnicos do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE). A reunião, sediada na 
Associação Cultural Suzanense – 
Bunkyo, reuniu as autoridades mu-
nicipais de 51 cidades paulistas com 
os membros do órgão federal com 
o objetivo de discutir novas estra-
tégias e medidas para o fortaleci-
mento e melhoria da educação nas 
redes municipais.

 � Recicla Cidade

A Secretaria de Meio Ambiente de 
Poá, por meio da parceria com o pro-
jeto Recicla Cidade e a Cooperativa 
de Reciclagem Unidos pelo Meio Am-
biente (Cruma), realiza o encontro 
sobre Gestão de Resíduos Reciclá-
veis e o Comércio Varejista, na pró-
xima quarta-feira. O evento será no 
Teatro Municipal Turíbio Ruiz (ave-
nida Antônio Massa, 331, Centro), 
às 18 horas, e tem como objetivo in-
centivar a coleta seletiva na cidade.

 � Carteiras da OAB

A subseção suzanense da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB Suza-
no) realizou na noite da quarta-feira 
a primeira solenidade de entrega de 
carteiras desde o início da pandemia 
do coronavírus (Covid-19). Na ocasião, 
40 novos advogados foram habilitados 
na cidade. O evento, sediado no Tea-
tro Municipal Dr. Armando de Ré, se-
guiu todos os protocolos sanitários 
estipulados pela atual fase do Plano 
São Paulo e marca o retorno gradual 
de parte das atividades presenciais 
promovidas pela unidade.

 �Refis de Itaquá

A partir do dia 23, o contribuintes de 
Itaquaquecetuba que estiver com dívi-
das municipais poderá aderir ao Pro-
grama de Regularização Fiscal (Refis), 
que vai até dia 26 de outubro e será o 
único da gestão. O Refis dará a opor-
tunidade de parcelar o pagamento de 
impostos como Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre 
Serviços (ISS) , taxas ou multas admi-
nistrativas com vencimento até 30 de 
julho deste ano. A primeira parcela 
deve ser paga no ato da negociação.
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EDITORIAL

A segunda dose

S
ão praticamente sete meses desde a 
aplicação da primeira vacina contra a 
Covid-19 na região, quando o enfer-
meiro Davi Chaves de Oliveira rece-

beu a sua dose, em 20 de janeiro, em Mogi 
das Cruzes. Hoje, após uma longa jornada de 
mais de 200 dias, as cidades do Alto Tietê se 
aproximam dos 85% de cobertura da popu-
lação adulta com, ao menos, a primeira eta-
pa do imunizante ao abrirem nesta semana 
o atendimento dos jovens com 18 anos. Na 
última quinta-feira, a região recebeu mais 
um lote de vacinas do Estado, desta vez com 
33 mil unidades, destinado a este público.

Com essa remessa, a região ficará próxima 
dos 90%, índice considerado pelos especia-
listas como o mínimo ideal para para inter-
romper a disseminação da doença. Porém, 
trata-se apenas da primeira dose. A segunda, 
aquela que realmente garante a imunização, 
está muito distante de alcançar o estágio dese-
jado pelas autoridades; hoje, beira o patamar 
médio de 30%. A expectativa mais otimista é 
de que, no máximo, em três meses, período 
de carência da segunda dose estipulada pela 
fabricante AstraZeneca, a população adulta 

esteja vacinada por completo.
Mas a hipótese esbarra em alguns empeci-

lhos pouco animadores. Um deles é a aversão 
de uma parte do público em tomar a segun-
da dose em virtude da reação provocada na 
primeira, como dores no corpo, náuseas e 
mal-estar geral. Dificuldades de locomoção, 
desconhecimento e displicência mesmo es-
tão como outro fator negativo. O mais grave, 
porém, reside no grupo de pessoas negacio-
nistas, que rejeita a vacina por descrença na 
ciência e que acaba influenciando outras com 
menor nível de compreensão. É lamentável 
que isso ocorra.

A tarefa mais difícil neste momento, para 
a continuidade da vacinação, é garantir que 
as pessoas tomem a segunda dose contra o 
coronavírus. Campanhas institucionais de-
vem ser realizadas para esclarecer a neces-
sidade de completar a imunização, além de 
manter - e se possível ampliar - as facilida-
des para a aplicação das vacinas, como os 
mutirões que atravessam a madrugada e a 
instalação de drive-thrus. Não há caminho 
seguro para o controle da doença que não 
seja a imunização completa.

O mundo está em pro-
fundas mudanças. A era de 
aquário chegou e grandes 
transformações nos esperam. 
Há um impacto em todas as 
áreas. Como sustentar o pla-
neta terra e oito bilhões de ha-
bitantes? Para sustentar este 
planeta com recursos, seriam 
necessários três planetas ou 
mais. Alguns países controla-
ram a natalidade, mas outros 
ainda não. O mundo preci-
sa de recursos para a fome, 
saúde e elevação social dos 
povos. O impacto da tecno-
logia está acontecendo em 
todos os setores.

A pandemia nos trouxe e 
vem trazendo transformações 
e o mundo terá de se reinven-
tar a todo instante e em todos 
os segmentos. Passe os olhos 
no passado e analise o que 
ocorre na atualidade. Com-
preenda o que está em anda-

Nova era e transformações

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

mento: veículos elétricos que 
farão desaparecer o combus-
tível líquido, a energia solar 
já é uma realidade, reuniões 
virtuais, face time para co-
municações, WhatsApp, ro-
bôs para consultas médicas e 
realização de cirurgias.

Na advocacia, os proces-
sos eletrônicos se tornaram 
realidades e os processos físi-
cos desaparecerão em pouco 
tempo. Já existe robô advo-
gado o que permitirá rapidez 
nos processos. Trabalho em 
home office em muitas em-
presas é outra realidade que 
vem acontecendo em muitas 
atividades.

Entretanto as questões so-
ciais ainda continuam, pois 
há fome em muitos países 
e ninguém se alimenta com 
tecnologia ou eletronicamente. 
O estreitamento das relações 
aumenta a cada dia com a uti-

lização do WhatsApp (mui-
tos grupos dizendo bom dia).

Assim, se o contato físico se 
distancia entre os humanos, 
deve acreditar que todos es-
tão se comunicando mental 
e espiritualmente, pois tem-
po e espaço não existem, é 
uma mera ilusão da mente 
objetiva. O lado ruim é o 
distanciamento, mas o lado 
bom é a velocidade. Eis aí um 
mundo novo. Imagine o que 
nos espera nas próximas dé-
cadas. Desenvolva-se, então, 
mental e espiritualmente, e 
dê a sua contribuição para a 
nova era. Não deixe as trevas 
te dominar, seja um ser de luz. 
A humanidade necessita de 
mentes sublimes, nobres e 
com consciência elevada que 
possam produzir criatividade 
e ajudar na elevação de cada 
ser humano.

 olavocamara.adv@uol.com.br

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.
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Ministério Público do Rio pede prisão preventiva de Flordelis

O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu ontem a prisão preventiva da ex-deputada federal Flordelis. Ela foi denunciada em abril 
do ano passado pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, mas nunca chegou a ser presa em razão da 
imunidade parlamentar. Com a cassação do mandato aprovada nesta semana pelo plenário da Câmara dos Deputados, a Promotoria 
fluminense decidiu pleitear a preventiva. Entre os argumentos usados pelo MP estão uma suposta tentativa de embaraçar as 
investigações e a “gravidade da conduta criminosa”. Ela foi apontada na denúncia como a mentora intelectual do crime. (E.C.)

Esportes

Com seis campeões olímpicos 
nos Jogos de Tóquio-2020, 
o técnico Tite convocou 
ontem a seleção brasileira 
para a rodada tripla das 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022, que será no 
Catar, contra Chile, Argentina 
e Peru. Os laterais Daniel 
Alves e Guilherme Arana, o 
volante Bruno Guimarães, o 
meia Claudinho e os atacantes 
Richarlison e Matheus Cunha 
foram chamados agora para 
o time principal. A novidade 
é o atacante Raphinha, do 
Leeds United, da Inglaterra.

Esta será a primeira vez que 
o grupo da seleção brasileira 

Tite convoca seleção principal com 6 campeões olímpicos
Eliminatórias da Copa

Paulo. Três dias depois, o 
adversário será o Peru, pela 
10ª rodada, a primeira do 
returno, na Arena Pernam-
buco, no Recife.

Em outubro, o Brasil terá 
pela frente Venezuela e Co-
lômbia, como visitante, e o 
Uruguai, como mandante 
(provavelmente na Arena 
Amazônia, em Manaus). A 
seleção brasileira lidera as 
Eliminatórias com seis vitó-
rias em seis jogos e 100% de 
aproveitamento. Argentina, 
Equador e os uruguaios 
completam a zona de clas-
sificação direta à Copa do 
Mundo, enquanto que os 

Campeonato Brasileiro, na 
partida de volta das quartas 
de final da Copa do Brasil e, 
possivelmente, também no 
duelo de ida das semifinais. 
Mas a CBF buscará soluções 
para readequar o calendário 
e não prejudicar esses times.

O primeiro desafio da 
equipe comandada por Tite 
nesta Data Fifa será no dia 2 
de setembro, pela 9ª rodada, 
contra o Chile, em Santiago. 
Na sequência, o Brasil jogará 
duas vezes com mandante. 
No dia 6, pela 6ª rodada - 
uma das adiadas de março 

-, a rival será a Argentina, na 
Neo Química Arena, em São 

principal se reunirá depois 
do vice-campeonato da Copa 
América, no mês passado 
- derrota na final para a Ar-
gentina por 1 a 0, no estádio 
do Maracanã.

Além de Daniel Alves, 
do São Paulo e de volta à 
seleção principal aos 38 
anos, outros quatro jogadores 
atuam em clubes do Brasil - 
casos de Guilherme Arana, 
do Atlético-MG, do goleiro 
Weverton, do Palmeiras, do 
meia Éverton Ribeiro e do 
atacante Gabriel, ambos 
do Flamengo. Inicialmente, 
esses atletas desfalcarão suas 
equipes na 19ª rodada do 

colombianos, que figuram 
na 5ª posição, disputariam 
neste momento a repescagem.

No próximo dia 29, a 
comissão técnica da seleção 
começa a se apresentar em 
São Paulo. Por lá, a delegação 
ficará hospedada e nos dois 
dias seguintes, já com os 
jogadores se apresentando, a 
equipe fará dois treinamen-
tos no CT do Corinthians. 
Já na quarta-feira, dia 1º, 
a atividade está marcada 
para as 10h30. Às 16 horas, 
o Brasil viaja para o Chile, 
onde enfrentará os donos da 
casa no dia seguinte, às 21 
horas (horário local). (E.C.)

Os convocados
Goleiros - Alisson (Liverpool-ING), 
Ederson (Manchester City-ING) e 
Weverton (Palmeiras);
Laterais - Alex Sandro (Juventus-
-ITA), Danilo (Juventus-ITA), Daniel 
Alves (São Paulo) e Guilherme Ara-
na (Atlético-MG);
Zagueiros - Marquinhos (PSG-FRA), 
Thiago Silva (Chelsea-ING), Eder Mi-
litão (Real Madrid-ESP) e Lucas Ve-
ríssimo (Benfica-POR);
Meio-campistas - Casemiro (Real 
Madrid-ESP), Fred (Manchester Uni-
ted-ING), Lucas Paquetá (Lyon-FRA), 
Claudinho (Zenit-RUS), Bruno Guima-
rães (Lyon-FRA), Everton Ribeiro (Fla-
mengo) e Fabinho (Liverpool-ING);
Atacantes - Neymar (PSG-FRA), Ga-
briel Jesus (Manchester City-ING), 
Richarlison (Everton-ING), Matheus 
Cunha (Hertha Berlin-ALE), Rober-
to Firmino (Liverpool-ING), Gabriel 
(Flamengo) e Raphinha (Leeds Uni-
ted-ING).

Ex-deputado Roberto Jefferson
é preso pela Polícia Federal

PF ainda realizou buscas na residência do político para apreender armas, munições e aparelhos eletrônicos

MILÍCIAS DIGITAIS

A Polícia Federal (PF) pren-
deu na manhã de ontem o 
ex-deputado e presidente 
nacional do PTB, Roberto 
Jefferson. O mandado é de 
prisão preventiva, no qual 
não há prazo estipulado para 
acabar e a autorização partiu do 
ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Além da prisão, a PF 
ainda faz buscas na casa do 
ex-deputado, para apreender 
armas, munições e aparelhos 
eletrônicos. Jefferson é aliado 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).

O ex-deputado foi preso 
no âmbito da investigação 
sobre suposta organização 
criminosa, “de forte atuação 
digital, com a nítida finalidade 
de atentar contra a Demo-
cracia e o Estado de Direito” 

- o chamado inquérito das 
milícias digitais, aberto em 
julho. Alexandre de Moraes 
fundamentou a ordem de 
custódia na “garantia da lei e 
da ordem’ e na ‘conveniência 
da instrução criminal”.

O ministro do STF conside-
rou que foi “inequivocamente 
demonstrados nos autos os 

Jefferson se manifesta “contra as instituições democráticas”, aponta relator

fortes indícios de materialidade 
e autoria” dos crimes de calúnia, 
difamação, injúria, incitação 
ao crime, apologia ao crime ou 
criminoso, associação crimi-
nosa, denunciação caluniosa, 
além de delitos previstos na 
Lei de Segurança Nacional e 
no Código Eleitoral.

De acordo com o relator 
do inquérito das milícias 
digitais, Roberto Jefferson se 
manifesta “contra as institui-
ções democráticas, proferindo 

diversas ameaças, em especial 
o Supremo Tribunal Fede-
ral”. Moraes registrou que o 
presidente do PTB “pediu o 
fechamento do STF, a cassação 
imediata de todos os ministros 
para acabar com a indepen-
dência do Poder Judiciário, 
incitando a violência física 
contra os ministros, porque 
não concorda com os seus 
posicionamentos”.

“A reiteração dessas condutas, 
por parte de Roberto Jefferson 

Monteiro Francisco, revela-se 
gravíssima, pois atentatória 
ao Estado Democrático de 
Direito e às suas Instituições 
republicanas. A Constituição 
Federal não permite a pro-
pagação de ideias contrárias 
à ordem constitucional e ao 
Estado Democrático, nem 
tampouco a realização de 
manifestações nas redes sociais 
visando ao rompimento do 
Estado de Direito”, registrou 
Moraes em sua decisão.

Estadão Conteúdo
Valter Campanato/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) divulgou 
nota afirmando que enviou 
ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) manifestação 
contra a medida cautelar. A 
Procuradoria indicou que 
a decisão “atinge pessoa 
sem prerrogativa de foro 
junto aos tribunais supe-
riores” e apontou que seu 
entendimento é o de que a 

“prisão representaria uma 
censura prévia à liberdade 
de expressão”.

A nota do órgão che-
fiado por Augusto Aras, 
criticado e pressionado 
por seus pares em razão 
do alinhamento com o 
Palácio do Planalto, re-
gistrou ainda: “A PGR não 
contribuirá para ampliar o 
clima de polarização que, 
atualmente, atinge o país, 
independentemente, de 
onde partam e de quem 
gere os fatos ou narrativas 
que alimentam os conflitos”.

Procuradoria-Geral 
é contra a prisão

A prisão de Roberto 
Jefferson foi determinada 
pelo ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, no âmbito 
do inquérito das milícias 
digitais, aberto em julho 
em um desdobramento 
da investigação sobre os 
atos antidemocráticos. 
O magistrado atendeu 
um pedido da Polícia 
Federal que alegou “um 
agravamento da atuação 
incisiva” do presidente 
do PTB, “que passou a 
reiterar divulgações de 
ofensas de variadas formas 
mesmo tempo em que 
incita pretensos seguidores 
a agirem ilicitamente, em 
violação às regras do Estado 
Democrático de Direito”.

Alexandre de Moraes 
registrou que a Procuradoria-

-Geral da República foi 
intimada a se manifestar 
sobre o caso, em 24 ho-
ras, mas deixou o prazo 
transcorrer “em branco”.
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Campanha vacina 185 mil 
moradores em Suzano

A campanha de vacinação 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) em Suzano já garantiu 
a dose a 185.718 pessoas. Só 
ontem, a primeira aplicação 
chegou para mais 3.002 su-
zanenses durante a operação 
que atendeu novamente o 
público maior de 18 anos, 
assegurando uma segunda 
chance a quem ainda não 
havia se imunizado. O muni-
cípio conta com 84,29% da 
população adulta vacinada.

De acordo com balanço 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, das 3.002 pessoas 
imunizadas ontem, até as 
17 horas, 1.548 foram aten-
didas na Arena Suzano. A 
expectativa é de que o índice 
ainda receba um acréscimo, 
uma vez que o polo central 
promoveu acolhimento até 
as 20 horas.

Para o chefe da Pasta, Pedro 
Ishi, o modelo de atendi-
mento é bem sucedido no 
município. “Desde o início, 
nosso foco na vacinação foi 
facilitar o acesso e garantir 

Imunização

que a vacina chegasse ao 
braço de quem é de direito 
o quanto antes“, explicou.

Além da Arena Suzano, 
outras 806 pessoas buscaram 
atendimento no Centro de 
Artes e Esportes Unificado 
(CEU) Alberto de Souza 
Candido. Já no distrito de 
Palmeiras, 639 suzanenses 
foram contemplados com 
a primeira aplicação, assim 
como o “Consultório na Rua” 
atendeu a nove pessoas. Em 

relação à segunda dose, 458 
aplicações foram registradas.

A previsão é de que, no início 
da próxima semana, novas 
datas de atendimento sejam 
anunciadas. “Caminhamos 
bem nessa tarefa e a população 
também já entendeu nossa 
logística de trabalho, com 
atualização do cronograma 
sempre no início da semana 
e operação mais para o final, 
entre quinta e sexta-feira”, 
detalhou Pedro Ishi.

Três mil pessoas receberam  a primeira dose ontem 

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Educação de suzanense recebe 
prêmio por Práticas Inovadoras

Projeto Prevenir a Violência Escolar foi reconhecido por fortalecer o acolhimento de estudantes na cidade

GOVERNO DO ESTADO

A Prefeitura de Suzano 
foi premiada pelo governo 
do Estado por Práticas Ino-
vadoras na Educação e por 
sua atuação intersetorial no 
acolhimento de estudantes da 
rede municipal de ensino. A 
cerimônia aconteceu ontem, 
logo pela manhã, no Palácio 
dos Bandeirantes, em São 
Paulo. O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) esteve presente 
e recebeu a honraria das mãos 
do governador João Doria  
(PSDB) e do secretário de 
Estado de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi.

Presente no evento, o 
chefe da Pasta de Educação 
suzanense, Leandro Bassini, 
ao lado da supervisora Elia-
ne Alencar, explicou que o 
reconhecimento faz parte de 
uma iniciativa para prestigiar 
as medidas transformadoras 
implementadas pelos mu-
nicípios em diversas áreas, 
como Saúde, Segurança e 
Desenvolvimento Social.

O resultado foi obtido 
graças ao projeto “Prevenir a 

Violência Escolar”, que atua 
na identificação de alunos 
do ensino fundamental em 
situação de vulnerabilida-
de, com acompanhamento 
familiar e interdisciplinar. 
A medida teve início em 
2019, quando a Educação 
municipal, com o apoio do 
Instituto Cultiva, realizou 
a formação continuada de 
diretores e coordenadores 
pedagógicos no combate ao 
desequilíbrio escolar. Com 
isso, cada uma das 64 uni-
dades municipais de ensino 
participantes passou a ter 
ao menos um profissional 
capacitado.

A partir de então, estes 
servidores, chamados arti-
culadores comunitários, se 
tornaram aptos a identificar 
crianças vulneráveis ou sob 
risco de se progredir para esta 
condição, por meio de um 
olhar atento às manifestações 
incomuns apresentadas por 
elas, como mudança brusca 
no desempenho escolar, al-
terações no comportamento, 

agressividade, marcas de 
violência, entre outros sinais. 
A partir do diagnóstico, são 
realizadas visitas aos domi-
cílios destes alunos.

Com isso, os articuladores 
comunitários dialogam com 
as famílias e são capazes de 
identificar as origens dos 
problemas. Caso seja uma 
questão pedagógica, a escola 
é informada e passa a realizar 
abordagens alternativas com 
a criança. Se não for o caso, 

com outras questões como 
problemas familiares ou de 
saúde, os alunos ou respon-
sáveis são encaminhados 
para um acompanhamento 
adequado por meio de ór-
gãos municipais de outras 
secretarias, como Saúde, 
Assistência Social, Cultura 
ou Esportes, por exemplo.

Desde que foi implemen-
tado, o projeto “Prevenir a 
Violência Escolar” já atendeu 
mais de mil crianças por 

todas as comunidades da 
cidade. Destas, 300 foram 
identificadas em casos severos 
e passaram por acompa-
nhamento interdisciplinar, 
sendo que cem já obtiveram 
melhora substantiva em sua 
situação ou foram encami-
nhadas para tratativas junto 
à esfera estadual. Atualmente, 
200 crianças seguem sendo 
acompanhadas pelos profis-
sionais municipais.

Em sua premiação “Cases 
Inovadores”, do programa 
Parcerias Municipais, que 
envolveu 723 projetos de 
224 municípios, o governo 
do Estado de São Paulo 
reconheceu a iniciativa da 
prefeitura de Suzano como 
uma das oito maiores ações 
transformadoras implanta-
das em áreas prioritárias. O 
grande destaque se deu por 
causa da transversalidade 
da ação, que envolve não 
apenas a Educação, mas 
diversas outras secretarias 
em seu acolhimento.

“O trabalho de acolhimento 

e acompanhamento que 
está sendo feito é essencial 
para prevenir a violência 
nas escolas. Não adianta 
intervir quando as conse-
quências já aconteceram, 
é preciso observar a fundo 
as causas, a violência tem 
origens profundas. Por conta 
disso, toda a gestão pública 
se mobilizou para ajudar 
neste suporte aos alunos e 
familiares”, explicou. Bassini

Em sua fala, o chefe do 
Executivo de Suzano agradeceu 
às autoridades estaduais pelo 
reconhecimento e parabeni-
zou todos os profissionais da 
prefeitura. “Esta conquista 
é fruto da dedicação e do 
empenho de todos os ser-
vidores municipais, seja da 
Educação, Assistência Social, 
Saúde, Governo, entre tantos 
outros envolvidos. Temos 
na cidade um time forte e 
unido, que trabalha dia e 
noite para oferecer o melhor 
aos moradores. Este prêmio 
é de vocês, meus parabéns”, 
concluiu.

Prefeito recebeu premio no Palácio dos Bandeirantes

Wanderley Costa/Secop Suzano

A Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana de Suzano 
realizou neste mês de julho 
209 intervenções de trânsito. 
As ações contribuem para 
uma circulação mais segura 
de pedestres e motoristas nos 
bairros e na região central. 
Entre as principais atividades 
cumpridas, se destacam os 
reforços de sinalização viária 
e a instalação de novas placas 
de ruas.

Ao longo do último mês, os 
agentes municipais realizaram 
a revitalização de diversas 
ruas, com nova sinalização 
viária entre verticais e ho-
rizontais, como pintura de 
guias e faixas de pedestre, 
lombadas, faixas centrais, 
rotatórias, pontos de carga 
e descarga, entre outras. Ao 
todo, 29 bairros de toda a 
cidade foram beneficiados, 
como Vila Urupês, Parque 
Maria Helena, Jardim Ikeda, 
centro, Vila Maluf, Cidade 
Edson e Cidade Miguel Badra.

Outro destaque do mês 
fica por conta da instalação 
de 139 placas toponímicas, 

Transportes realiza mais  
de 200 intervenções

Melhorias

sendo grande parte na Cidade 
Edson. O serviço teve início 
no dia 22 de julho e segue em 
andamento, já com mais de 30 
novos itens de denominação 
de rua implementados. 

Também houve revitalização 
da pista de caminhada do Largo 
da Feira e do canteiro central 
da rua Major Pinheiro Fróes. 
Além destes dois pontos, toda 
a extensão das ruas General 
Francisco Glicério e Benjamin 
Constant, bem como a avenida 
Brasil receberam manutenções 
diversas, tendo em vista que 
são pontos estratégicos de 
tráfego intenso.

De acordo com o titular da 
Pasta, Claudinei Galo, todas 
estas atividades são feitas 
visando a garantia de melho-
res condições de segurança. 

“Estamos sempre reforçando 
as pinturas e substituindo 
placas e sinais luminosos, 
que informam e orientam 
pedestres e motoristas. Se-
guimos trabalhando para 
construir um trânsito cada 
dia mais seguro e organizado 
na cidade”, ressaltou.

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), visi-
tou nesta semana a sede da 
empresa Emibra, localizada 
na Vila Maria de Maggi, para 
conhecer o plano de expan-
são do empreendimento. 
Na oportunidade, o chefe 
do Executivo suzanense se 
reuniu com o CEO Danilo 
Braghiroli e os membros do 
conselho diretor Wanderley 
Braghiroli, Waldir Braghi-
roli e Wagner Braghiroli, 
além do chefe de gabinete 
da Prefeitura de Suzano, 
Afrânio Evaristo. 

O grupo pode apresentar 
ao prefeito Ashiuchi e ao 
chefe de Gabinete o plano 
de expansão da empresa, 
voltada ao ramo de emba-
lagens. A expectativa é de 
que, com as medidas de 
enfrentamento à pandemia 
e a crescente vacinação no 
município, seja possível 
ampliar as estratégias e fo-
mentar ainda mais a geração 
de emprego.

Prefeito visita 
empresa no 
bairro Vila Maria 
de Maggi

Expansão
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Poá inicia vacinação para 
12+ com comorbidades

A Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 em Poá 
terá novidades a partir da 
próxima segunda-feira. Os 
jovens com idade a partir de 
12 anos com comorbidades 
começam a ser imunizados 
contra o coronavírus e cinco 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS’s) se juntam à Praça da 
Bíblia como ponto de aplicação 
da vacina, que terá uma hora 
a mais de imunização.

Com mais de 105 mil 
aplicações realizadas, Poá é 
o município mais avançado 
na região do Alto Tietê em 
relação ao cronograma de 
imunização do governo do 
Estado. “A vacinação tem 
sido um sucesso. Já estamos 
vacinando abaixo de 18 anos 
com comorbidades e, agora, 
vamos iniciar com 12+, tam-
bém com comorbidades. Ver 
a população sendo vacinada 
é motivo de muito orgulho”, 
afirmou o diretor do Departa-
mento de Vigilância em Saúde, 
Leonardo Barbosa Garcia.

Para se vacinar, os jovens a 

Coronavírus

partir de 12 anos com comor-
bidades devem estar munidos 
com documento com foto, CPF, 
comprovante de endereço de 
Poá e comprovante de exames, 
receitas e/ou relatórios médicos.

A partir de segunda-feira a 
cidade passa a contar com seis 
pontos de vacinação.

A vacinação em Poá é reali-
zada de segunda a sexta-feira, 
na Praça da Bíblia (rua Vicente 
Guida, s/n, Centro), UBS José 
Pereta (rua Lindolfo Raimundo 

Ribeiro, 270, Vila Pereta), 
Centro de Saúde (CS) II Farid 
Domingues (avenida Padre 
Anchieta, 146, Centro), UBS 
Tito Fuga (rua Maria Helena, 
159, Calmon Viana), UBS 
Doutor Cypriano Monaco (rua 
Esperidião Hoffer, 223, Jardim 
Nova Poá) e UBS Wellington 
Lopes (rua Esmeralda, 88, 
Jardim América). O horário é 
das 9 às 14h30 nas unidades 
básicas e das 9 às 16 horas, 
na Praça da Bíblia.

Cidade passa a contar com seis pontos de imunização

Rodrigo Nagafuti – Secom Poá

Guararema apresenta queda 
de 43,3% nas internações

Município também conta com queda de 42% na quantidade de casos e redução de 60% nos óbitos

COVID-19

De acordo com dados da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Guararema apresentou em 
julho queda de 43,3% nas 
internações de coronavírus 
(Covid-19) na comparação 
com o mês anterior. Além 
do índice positivo referente 
às internações, o município 
também conta com queda 
de 42% na quantidade de 
casos diagnosticados para 
a doença e redução de 60% 
nos óbitos, também na 
comparação entre os meses.

Em junho, Guararema 
registrou seis internações 
diárias, em média, ao passo 
que em julho, quando a 
vacina contra a Covid-19 
já havia chego a 19,1 mil 
moradores, a média foi 
de 3,4.

A queda nos indicadores 
referentes à pandemia do 
coronavírus está diretamente 
relacionada com o avanço 
massivo da vacinação contra 
a doença. No município, até 
anteontem 21.360 pessoas 
haviam sido vacinadas com 

a primeira dose ou dose 
única (representando 70% 
da população total do mu-
nicípio) e 7.401 já haviam 
tomado as duas doses do 
imunizante.

Também como consequência 
direta da imunização, julho 
foi o mês com menos casos 
(303) e mortes (quatro) para 
a doença – no mês anterior 
o município registrou 524 

casos e dez óbitos.
De acordo com a Secretaria 

Municipal de Saúde, apesar 
dos índices satisfatórios no 
último mês, ainda não é 
momento de baixar a guarda, 

visto que a imunização 
ainda não atingiu toda a 
população e o contágio 
pode acontecer mesmo com 
o ciclo completo da vacina.

“Os indicadores estão 
dentro do esperado à me-
dida que a vacina contra a 
Covid-19 chega a cada vez 
mais pessoas”, explicou a 
secretária municipal de 
Saúde, Adriana Martins. “A 
tendência é que a vacinação 
continue reduzindo estes 
indicadores, mas, mesmo 
assim, precisamos que to-
dos continuem fazendo 
sua parte e respeitando 
as medidas de contenção 
da doença”, completou a 
titular da Pasta.

Os dados citados na ma-
téria estão disponíveis no 
Boletim Epidemiológico 
disponibilizado diariamente 
nas redes sociais (Facebook 
e Instagram) e por meio do 
site da Prefeitura de Gua-
rarema (guararema.sp.gov.
br), no link Informações 
Coronavírus.

Queda nos indicadores está diretamente relacionada com o avanço da vacinação 

Divulgação/Prefeitura de Guararema 

Termina na próxima segunda-
-feira, ao meio-dia, o período 
de inscrições do processo 
seletivo de estágio na Pre-
feitura de Itaquaquecetuba. 
Ao todo, são 316 vagas para 
16 cursos de nível superior e 
ensino médio. As inscrições 
são gratuitas e realizadas por 
meio do portal do Centro de 
Integração Empresa Escola 
(Ciee).

As vagas são destinadas 
a estudantes dos cursos de 
Administração (34), Arquite-
tura e Urbanismo (4), Ciên-
cias Biológicas (1), Ciências 
Contábeis (17), Direito (51), 
Educação Física (7), Enge-
nharia Ambiental (1), Enge-
nharia Civil (3), Engenharia 
Elétrica (2), Geologia (1), 
Serviço Social (11), Tecno-
logia em Gestão Ambiental 
(1), Tecnologia em Gestão 
Pública (6), Pedagogia (120), 
Psicologia (10) e Turismo (2), 
além das vagas para ensino 
médio (45).

A carga horária do estágio 
é de seis horas diárias com 
bolsa auxílio de R$ 631,20 e 
vale transporte de R$ 248,50.

Dúvidas devem ser en-
caminhadas para o e-mail 
eucandidatosp@ciee.ong.br.

Inscrições 
para estágios 
terminam na 
segunda

Itaquaquecetuba

VacinaFest vai animar “Dia V” 
de vacinação contra a Covid-19

Para animar os jovens e 
atrair ainda mais o público 
para a vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19) 
que ocorre hoje a Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos 
organizou o “Dia V de Va-
cinação”, das 8 às 15 horas.  
O público presente será 
animado pela “VacinaFest” 
com a presença de Djs e 
um “robô” que embalarão 
a aplicação da primeira e 
segunda doses do imunizante.

Hoje estarão abertos os 
seguintes polos de vacina-
ção: as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) do Jardim 
Yone, Margarida e Santo 
Antônio. A Igreja Nossa 
Senhora da Paz, no Centro, 
também estará em funcio-
namento e contará com a 

“VacinaFest”.
A partir de hoje, está li-

berada a primeira dose para 
o público 18 anos ou mais 
no município, última faixa 
desta etapa da campanha. 
No entanto, os adultos que 
ainda não tiveram tempo de 

Ferraz de Vasconcelos

se vacinar podem procurar 
qualquer uma das unidades 
citadas com documento de 
identidade e comprovante 
de endereço para receber 
a primeira dose.

Para quem precisa retor-
nar, a Secretaria de Saúde 
orienta a todos os moradores 
verificarem na carteirinha 
de vacinação a data indicada. 
Para estes casos, basta o 
documento de identidade 
e a carteirinha. O governo 

do Estado salienta que a 
segunda dose reforça a 
ação da vacina e pede que 
os faltosos compareçam. 
Segundo a Vigilância Epi-
demiológica de Ferraz de 
Vasconcelos, mais de duas 
mil pessoas estão nestas 
condições.

Mulheres grávidas e 
puérperas devem procurar 
exclusivamente o polo de 
vacinação da Igreja Nossa 
Senhora da Paz.

Djs e robô devem animar público durante aplicação

Maxson Rodrigues -SecomFerraz
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SBT, 21H00

Chiquititas

Cris grita com André por achar que ele escreveu a matéria no jornal da 

escola. André avisa que não foi ele, pois nunca faria isso com ela. Junior 

avisa a polícia sobre o desaparecimento de Gabriela. O empresário recebe 

uma ligação de número oculto de Armando. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Nos tempos do imperados

Pilar e Samuel conversam. Tonico comenta com Eudoro que surpreenderá 

os coronéis. Pedro e Thereza pensam nos fi lhos que perderam. Quinzinho 

procura o dinheiro do empréstimo que Licurgo e Germana enterraram na 

taberna. Luísa contrata Pilar para cuidar de seu fi lho, e Samuel fi ca radiante. 

GLOBO, 19H15

Pega pega

Antonia repreende Nelito e Pedrinho por terem descartado a torta. Agnaldo 

conta a Malagueta que seu plano deu certo. Julio assiste a entrevista de Siqueira, 

que revela que Antonia recebeu uma ameaca. Malagueta conta a Eric que 

Luiza tem dormido todas as noites em um quarto de funcionarios do hotel.

GLOBO, 21H00

Império
Silviano acusa Maurílio pela morte do Comendador. A polícia retorna à mansão 

e José Pedro informa o ocorrido. Josué pede para usar o celular de Marisa 

para contar a Cristina sobre a morte de José Alfredo. Téo se surpreende 

com a história de Cora.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.
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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.

Aquele velho 
ditado que diz que 
só valorizamos 
algo depois que 
perdemos, se encaixa 
perfeitamente 
quando o assunto é 
a liberdade. Vemos 
tantas pessoas presas 
em uma vida que 
nunca desejaram, ou 
trabalhando todos os 
dias em uma profissão 
que não se identifica 
com elas, tornando a 
sua vida um eterno 
fardo.

MOMENTO
especial

Nunca abra mão da liberdade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes de hoje que todos os seus sonhos se-

jam realizados e todos os seus desejos sejam alcançados. 

Feliz aniversário!

A vida é para beijos profundos, 
aventuras estranhas, conversas 
aleatórias e caminhadas sem 
destino.”

 cultura@jornaldat.com.br

Ser livre para 
escolher como 
gostaria de viver é 
algo essencial para 
alcançar a felicidade. 
A submissão que 
assistimos por todos 
os lados deveria ser 
abominável.
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SEMAE – SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS 
CRUZES.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021 - PROCESSO Nº:201.193/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de válvula borboleta biex-
cêntrica.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 
disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidas-
cruzes.sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 
26 de agosto de 2021, exclusivamente em ambiente eletrônico, no ende-
reço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 13 de agosto 

de 2021. MICHEL RECHE BERALDO – Diretor Geral Adjunto.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - PROCESSO Nº: 200.883/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra Coletor tronco 
de esgoto Parque da Cidade. 

Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão 
recebidos na Divisão de Suprimentos e Compras do SEMAE, localizada na 
Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, nº 277 - 1º andar, até às 09h30min do 
dia 30 de agosto de 2021. A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” 
será realizada nesta mesma data às 10h00min. 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/. Mogi das 
Cruzes, 13 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral.

RECREIO INFANTIL ANJINHO TRAVESSO (MATERNAL, JARDIM I , 
JARDIM II E PRÉ MATRICULAS ABERTA - RUA OTAVIO RODRIGUES 
BARBOSA 190-CENTRO-FERRAZ TEL (11)4764-0474 - (11) 97167-9714

Alto Tietê acumula mais de 
5,2 mil mortes por Covid-19

Guararema, Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes registraram falecimentos ontem por coronavírus

PANDEMIA

Guararema, Itaquaque-
cetuba, Mogi das Cruzes e 
Suzano foram as cidades que 
registraram, ontem, mortes 
por coronavírus (Covid-19), 
segundo informou o Con-
sórcio de Desenvolvimentos 
dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat). Suzano 
foi a que registrou o maior 
número de vítima fatais da 
doença, sete no total, em 
seguida aparece Guararema, 
com quatro óbitos; Mogi 
com dois e Itaquá com um 
caso fatal. 

Com a atualização de ví-
timas fatais por coronavírus, 
a região acumula, desde 
março do ano passado, 5.203 
falecimentos provocados 
pela doença. Mogi registrou, 
até ontem, 1.606 óbitos, 
enquanto Suzano possui 
926 mortes confirmadas 
e Itaquá, 969. Por sua vez, 
as outras duas cidades que 
fazem parte do grupo das 
cinco mais populosas da 
região, o G5, Poá e Ferraz 
de Vasconcelos, registram 
380 e 492 falecimentos por 
Covid-19, respectivamen-
te. Em relação aos casos 
confirmados da doença, o 
Condemat informou que 
123.551 contaminações foram 

confirmadas pela Covid, 
deste total, 14.494 ainda 
estão com o vírus ativo. 

O Estado de São Paulo re-
gistrou, ontem, 8.785 pessoas 
internadas por Covid-19. A 
última vez que SP esteve com 
menos de 9 mil hospitaliza-
dos pela doença havia sido 
no dia 23 de novembro de 
2020, 263 dias atrás. 

Entre o total de internações 
informados ontem, 4.351 são 
em enfermarias e 4.434 em 
leitos de Terapia Intensiva. 
Além disso, pela primeira vez 
no ano a taxa de ocupação 
dos leitos de Covid-19 em 
todo o território está abaixo 
de 45%, sendo de 44,7% 
no estado e de 42,3% na 
Grande São Paulo. 

As quedas, segundo o go-
verno do Estado, são reflexo 
do avanço da campanha 
de vacinação contra e das 
estratégias de prevenção e 
enfrentamento da doença. 

O balanço acumulado da 
pandemia totaliza 4.156.563 
casos, sendo que 3.847.002 
pessoas tiveram a doença 
e já estão recuperadas, in-
cluindo 433.868 que foram 
internadas e receberam alta 
hospitalar. Houve 142.199 
mortes pela doença.

Cerca de 14 mil pessoas estão com vírus ativo

Mogi News/Arquivo

O índice de distanciamen-
to social, necessário para 
ajudar a conter a pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
continua com as mesmas 
variações se comparados os 
três meses antes do início da 
vacinação, do ano anterior, 
com os últimos três meses 
deste ano no Alto Tietê. 
Em Mogi das Cruzes, o 
cronograma de imunização 
contra o vírus começou em 
fevereiro deste ano e neste 

Isolamento no Alto Tietê chega a 47%
Distanciamento

índices de distanciamento 
social mais documentados 
pelo Simi foram os 39% e 
44%, em janeiro os índi-
ces foram os mesmos. Já 
nos últimos três meses, os 
números mais registrados 
foram 37% e 47%, com os 
maiores índices aos domingos.

Por fim, antes da vacinação, 
o município de Poá o Simi 
registrou uma média de 36% 
a 40% de distanciamento 
social, passando para 35% 
e 42% em grande parte dos 
dias nos últimos três meses.

39% e 42%.
Em Suzano, por exemplo, 

em outubro, novembro e 
dezembro do ano passado, 
os índices de distanciamento 
social mais documentados 
pelo Simi foram de 39% e 
45%, em janeiro os índi-
ces foram os mesmos. Já 
nos últimos três meses, os 
números mais registrados 
foram 39% e 40%.

Em Itaquaquecetuba e 
Ferraz de Vasconcelos, em 
outubro, novembro e de-
zembro do ano passado, os 

momento a cidade já tem 
vacinado pessoas com idades 
acima dos 18 anos.

Durante os três últimos 
meses, o Sistema de Mo-
nitoramento Inteligente 
(Simi) registrou uma média 
de distanciamento social de 
36% a 39% em grande parte 
dos dias úteis, sendo que 
aos domingos os índices 
ultrapassaram os 40%. Nos 
três últimos meses antes da 
vacinação, o distanciamento 
social não foi diferente, os 
índices estiveram entre os 

Thamires Marcelino

Mogi das Cruzes preten-
de aplicar 14 mil doses de 
vacina contra o coronavírus 
(Covid-19) até as 21 horas 
de hoje. O trabalho será rea-
lizado nas unidades de saúde, 
drives e principalmente no 
Pró-Hiper, no bairro do Mo-
gilar, por onde devem passar 
9 mil pessoas em 36 horas, 
inclusive nos períodos da 
noite e madrugada. 

“A adesão está sendo muito boa, 
tanto é que os agendamentos 

se esgotam rapidamente, e 
assim estamos conseguindo 
vacinar um excelente número 
de pessoas e acompanhar o 
cronograma do Governo do 
Estado”, avaliou a secretária 
municipal de Saúde, Andréia 
Godoi. Nas primeiras quatro 
horas de atendimento, mais de 
500 pessoas foram imunizadas.

Cerca de 200 pessoas de-
vem se revezar nas 36 horas 
de atendimento, incluindo 
equipes técnicas de vacinação, 

14 mil pessoas devem 
ser vacinadas em 36h

Mogi
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Drenagem de rua em Poá

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, Planejamento, 
Orçamento e Habitação de Interesse Social, iniciou os serviços de drenagem na rua 
Herculano Duarte Ribas, na região central, na manhã de ontem. Localizada ao lado 
da passagem subterrânea da Praça dos Expedicionários, a obra foi solicitada pela 
prefeita Marcia Bin (PSDB), após vistoria do local, na última quarta-feira.

Desobediência às medidas de
restrição provoca 85 autuações

Vigilância Sanitária de Suzano registrou as ocorrências por desrespeito às limitações sanitárias do Plano SP

NESTE ANO

Com 380 inspeções rea-
lizadas desde o início deste 
ano, a Vigilância Sanitária de 
Suzano já emitiu 85 autos 
de infração em razão do 
descumprimento das medi-
das sanitárias para conter o 
coronavírus (Covid-19) e das 
determinações do Plano São 
Paulo, iniciativa do governo 
do Estado. As ocorrências 
foram registradas com maior 
frequência na região central 
da cidade.

No mesmo levantamento, 
a Vigilância Sanitária do 
município apontou que, das 
752 inspeções realizadas 
em 2020, no período entre 
março e dezembro, o resul-
tado foi de quatro autos de Casos ocorrem principalmente no período noturno

infração emitidos também 
por descumprimento das 
medidas de prevenção ao 
vírus. No último final de 
semana, segundo o depar-
tamento, nenhum auto de 
infração foi registrado na 
cidade.

A realização de pancadões, 
grandes reuniões ou festas 
nas quais muitas pessoas 
estejam presentes contraria 
as normas para se evitar a 
disseminação da Covid-19, 
pois o distanciamento social 
é uma das maneiras mais 
eficazes para se conter a 
circulação do vírus, já que 
ele se prolifera com mais 
facilidade pelo ar, mas tam-
bém existem outras formas 
de se contaminar.

O contato com superfícies 

contaminadas é outra forma 
sujeita a transmissão da 
Covid-19, já que o novo 
coronavírus consegue per-
manecer infectante por até 
três dias em algumas super-
fícies, como no plástico e 
papelão. Por este motivo, 
inclusive, criou-se o costu-
me de higienizar todas as 
embalagens das compras 
ao chegar em casa.

Ainda nesta semana, Suzano 
chegou à marca de 77,7% da 
população adulta vacinada 
com pelo menos uma dose 
contra o vírus. O índice foi 
alcançado após a Virada da 
Vacina. A megaoperação 
garantiu atendimento a 18,5 
mil suzanenses maiores de 
18 anos com a primeira e 
segunda aplicações.

O município também rece-
beu na última segunda-feira 
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.

Mogi das Cruzes
Em relação às autuações 

realizadas em Mogi das 
Cruzes por desrespeito à 
pandemia de Covid-19, neste 
ano ocorreram 79, sendo 
que, no mês de maio, foi 
registrada a maior quantidade, 
um total de 27. A Prefeitura 
não forneceu os números 
de autuações emitidas no 
ano passado.

Thamires Marcelino
Divulgação/Secop Suzano

Semae finaliza obras no
JD. Juliana e Vila Horizonte

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) fi-
nalizou as obras para redução 
de perdas e modernização 
da distribuição de água no 
Jardim Juliana e Vila Ho-
rizonte, ambos no distrito 
de Cezar de Souza. Nesses 
bairros, a autarquia instalou 
válvulas e equipamentos para 
controle de pressão e vazão; 
interligou novas redes de 
abastecimento; dividiu zonas 
de pressão, o que facilita a 
distribuição de água e fez 
testes de estanqueidade e 
telemetria (comunicação sem 
fio) de dados para o Centro 
de Controle Operacional 
do Semae.

A autarquia também detec-
tou vazamentos não-visíveis 
e localizou (com o uso de 
equipamento de detecção de 
massa metálica) válvulas de 
manobra que estavam enter-
radas e foram reintegradas ao 
sistema, entre outras ações. 
As intervenções incluíram 
o uso de um software de 
modelagem hidráulica para 

Modernização do abastecimento

simular a operação do siste-
ma de distribuição de água 

– programa que possibilita 
estudar e prever soluções 
para eventuais problemas 
na rede.

Nos dois bairros, também 
foram instalados hidrantes 
ampliar a disponibilidade de 
água em eventuais emergên-
cias públicas, como ações do 
Corpo de Bombeiros.

Esses investimentos in-
tegram a setorização do 
abastecimento da região 
leste da cidade, que é a 
divisão de uma grande área 
de distribuição em sistemas 
menores para aperfeiçoar o 
fornecimento de água e o 
gerenciamento de pressão, 
agilizar manutenções e di-
minuir perdas.

Com distritos de medi-
ção menores fica mais fácil 
identificar vazamentos para 
direcionamento mais rápido 
das equipes de manutenção. 
Além disso, com mais contro-
ladores de pressão, é possível 
manter o abastecimento com 

menos riscos de rompimentos 
nas tubulações.

Os bairros beneficiados 
pela setorização leste são os 
atendidos pela Estação de 
Tratamento de Água (ETA) 
do Socorro, e vão de Sabaú-
na à Vila Oroxó, passando 
por Botujuru, todo distrito 
de Cezar de Souza, Jardim 
Maricá, Ponte Grande, Jardim 
Aracy e Itapety, ao longo 
da margem direita do rio 
Tietê. O investimento total 
previsto é de R$ 10 milhões, 
incluindo os materiais.

Atualmente, os serviços 
seguem em andamento no 
Jardim Maricá e avenida 
Lothar Waldemar Hoehne 
na Via Perimetral, onde está 
em implantação uma nova 
tubulação entre a Ponte 
Grande e o Jardim Maricá 

– uma obra importante para 
aumentar a disponibilidade 
de água e controle da pressão 
para aquela região da cidade, 
que inclui bairros como Bella 
Cittá, Jardim Aracy, Itapety 
e Vila Oroxó.

Estudantes participam 
de oficina de cerâmica

Das mãos delicadas de 
alunos do 2º ao 5º ano do 
ensino fundamental da EM 
Fujitaro Nagao, no bairro 
do Nagao, estão surgindo 
lindas peças feitas na Oficina 
de Modelagem e Queima, 
ministrada pela Associação 
Casarão do Chá, resultado 
de uma parceria entre as 
secretarias municipais de 
Cultura e Educação. Sete 
alunos dos 2º e 3º anos ini-
ciaram na terça-feira passada 
a produção de um prato. A 
oficina faz parte das come-
morações pelo aniversário 
de Mogi das Cruzes.

Ao todo são 14 alunos na 
oficina, que foi dividida em 
dois momentos. Os alunos 
irão produzir um prato e um 
copo. A atividade começou no 
dia 6 de agosto com o início 
da produção do prato por 
sete alunos dos 4º e 5º anos. 
Ontem, este primeiro grupo 
retornou para produzir o copo, 
que também será produzido 
pelos alunos dos 2º e 3º anos 
na próxima terça-feira. O 

Casarão do Chá

processo de queima e pintura 
será feito pelas professoras 
da Associação.

No final de setembro, após 
a última etapa de produção 
das peças, os pratos e copos 
produzidos serão utilizados 
pelos próprios alunos em 
um dia de degustação de 
um prato elaborado por um 
chef convidado. “A intenção 
é de que os alunos tenham 
essa experiência da produção 
de uma peça de qualidade, 

feita manualmente, que pode 
ser usada no cotidiano. Na 
degustação vai ser escolhi-
do um chef para fazer um 
prato diferente do dia a dia 
das crianças. Este momento 
fará diferença na formação 
do adulto, ficará marcado 
na memória deles”, contou 
Miha Nakatani, diretora da 
Associação do Casarão do 
Chá, que também ministra 
a oficina com a professora 
Rachel Alves.

Ação faz parte das comemorações pelo aniversário de Mogi

Divulgação/PMMC


