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O momento foi de luto de 
perdas irreparáveis no meio 
político no Alto Tietê.

O empresário Tião 
é Pré-Candidato a 
vereador da cidade de 
Biritiba Mirim.
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Gestores do Alto Tiête intensifi cam trabalhos, 
apoio de deputados é essencial

Deputados fazem a dife-
rença na gestão do prefeito 
Salesópolense
O prefeito de Salesópolis tem 
realizado diversos trabalhos 
em ritmo acelerado, e vem 
obtendo bons resultados em 
pastas importantes como a de 
obras e saúde, com o apoio de 
deputados estaduais e depu-
tados federais.
Vandelon (PL) também é 
pré-candidato a reeleição no 
executivo, e deve contar com 
apoios de “fi gurões” impor-
tantes e de peso na cidade.

O Diário do Estado de São 
Paulo esteve na sexta-fei-
ra (14) no período da tarde 
(16h) onde o prefeito de Bi-
ritiba Mirim Walter Tajiri,  
juntamente com os secretá-
rios, diretores, funcionários 
e alguns munícipes estive-
ram em uma cerimônia de 
reinauguração da quadra 
coberta, que estava abando-
nada a muito tempo. Pág. 3

Vanderlon segue 
em ritmo acelerado

Biritiba Mirim

Salesópolis

Mogi das Cruzes

Cidades

Santa Branca em 
luto, prefeito faleceu

Quadra Coberta
Revitalizada

Prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes (PL)

Cerimônia de reinauguração da quadra coberta em Biritiba Mirim

Novo COVID-19

Prefeitura de Mogi 
das Cruzes deverá 
planejar o  teste em 
45 mil moradores 
para a Covid-19 até 
setembro. Pág. 7

O prefeito de Santa Branca Celso Simão, 
de 64 anos faleceu na manhã de domingo 
(16 de agosto). Pág. 5

Guararema .................................................. Pg.7
Arujá ............................................................ Pg.7
Suzano ......................................................... Pg.7
Poá ............................................................... Pg. 7
Ferraz .......................................................... Pg.7
Itaquaquecetuba ....................................... Pg.7

Edição 02 - Ano 2020 - mês de agosto

Tião faz barulho 
na cidade de Biritiba

São Paulo - Mogi das Cruzes - Biritiba Mirim - Salesópolis  - Poá - Santa Isabel - Suzano - Ferraz - Guararema - Itaquaquecetuba - Arujá 



diarioesp.com.br Edição 02 - Ano 2020 - mês de agosto2

Editorial

Luto no Alto Tietê 
Teletrabalho demanda cuidados com 
postura, equipamentos e jornada

Ex-vereador e ex-presi-
dente da Câmara de Mogi 
das Cruzes Tarcísio Da-
másio Morre no dia 12.

Ex-vereador é pai do atual 
deputado estadual Mar-
cos Damásio, Tarcísio ti-
nha 85 anos e morreu em 
casa, no Distrito de Brás 
Cubas, após complica-
ções de uma cirurgia.

Ele faleceu em sua resi-
dência, em Brás Cubas, 
após complicações de 
uma cirurgia ortopédica.

Tarcísio foi vereador por 
quatro legislaturas: entre 
os anos de 1969 e 1973; 
de 1973 a 1977; de 1977 
a 1983; e de 1997 a 2000. 
Também exerceu a pre-
sidência da Câmara Mu-
nicipal no ano de 1978.

O prefeito de Santa Bran-
ca 64 anos faleceu na 
manhã de domingo (16), 
Celso Simão esteve com 
deputados Marcio Alvino 

Jornalista
Raphael Nogueira Félix

Por Jonas Valente 

Para pesquisador da Fiocruz, funcionários devem 
observar recomendações(deputado federal) e An-

dré do Prado (deputado 
estadual) nas últimas se-
manas, mas no domingo 
(16 de agosto), segundo 
informações foi vítima de 
um infarto enquanto dor-
mia e não resistiu, deve 
assumir o vice-prefeito 
Renato Paiva Costa 72 
anos.  
Velório aconteceu dia 
(17),  8h ás 12h horas 
na câmara municipal de 
Santa Branca e o sepulta-
mento aconteceu no ce-
mitério municipal. Com 
autoridades presentes, in-
clusive deputados e mem-
bros do CONDEMAT.

Em Biritiba, uma pessoa 
muito conhecida também 
se foi, o Fiscal Emerson 
do Prado faleceu após 
cerca de um mês inter-
nado por conta do CO-
VID-19, diversas pessoas 
deixaram suas condolên-
cias nas redes sociais.
Meus sentimentos aos fa-
miliares de todos.

Com a pandemia do novo 
coronavírus (covid-19), os 
governos estaduais decreta-
ram quarentena e diversas 
empresas adotaram regime de 
teletrabalho, quando o fun-
cionário desempenha suas 
funções de casa. Assim com 
deve haver preocupação com 
as condições de trabalho no 
local onde ele ocorre, nessa si-
tuação excepcional é também 
importante estar atento para 
cuidados relacionados à saúde 
ocupacional.

Segundo Renato Bonfatti, pes-
quisador da Escola Nacional 
de Saúde Pública da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), os 
funcionários devem observar 
uma série de recomendações 
sobre ergonomia, condições 
do ambiente doméstico e equi-
pamentos. O espaço em que a 
pessoa está trabalhando deve 
ser sufi ciente, permitindo a ela 
se afastar do movimento da 
casa, se isolar em silêncio e ter 
tranquilidade para trabalhar 
sem constantes interrupções. 
“Pessoas veem e não acham 
que estamos trabalhando e 
que podem interromper. Isso 
é muito importante. Em rela-
ção ao ruído, deve-se buscar 
o maior silêncio possível”, co-
menta o pesquisador.

Sobre a temperatura adequa-
da, não é recomendado usar 
ar condicionado porque a 
exaustão desses aparelhos é 
aquém do necessário para se 
ter um ar saudável. O ideal, 
orienta Bonfatti, é trabalhar 
com janelas abertas e, durante 
10 minutos, abrir a porta para 
ter circulação cruzada, ou o 
que se chama de corrente de 
ar. A temperatura recomenda-
da é entre 24º e 26º.

O ambiente precisa também 
ter uma boa luz. “Mas como 
o trabalho é com computador, 
geralmente a fonte tem a sua 
própria luz, então a lumino-
sidade não vai ser problema, 
em princípio. É bom ter luz 
que possa mover como abajur 
para ler um documento, espe-
cialmente se tiver mais de 40 
anos”, diz o pesquisador.
Mobiliário
O ideal é ter cadeiras confor-

táveis, incluindo um estofa-
mento macio ou uma almo-
fada, pois os trabalhadores 
fi cam muito tempo sentados. 
“Trabalhar com computador 
altera a percepção do tempo 
e tendemos a fi car mais tem-
po”, observa.  A cadeira deve 
ter altura que quando a gente 
se senta com a região lombar 
encostada no fundo, o joelho 
fi que a 90º e os pés apoiados. 
Embora seja difícil que uma 
pessoa fi que apenas em uma 
posição, essa é tida como a 
forma básica. A cadeira pode 
ter braço ou não, mas se tiver é 
bom para descansar.

A mesa é importante para co-
locar o computador, devendo 
evitar outras posições, como 
fi car deitado com o laptop na 
cama ou no sofá. A tela deve 
fi car na altura dos olhos, para 
não forçar a coluna cervical. A 
altura da mesa deve ser tal que 
não eleve os ombros na hora 
em que for usar o teclado ou 
o mouse. Isso dá automatica-
mente a altura mais confortá-
vel. Além disso, é importante 
a mesa ter uma amplitude 
sufi ciente pra acomodar os 
objetos todos. É bom colocar 
perto de você os objetos que 
usa mais frequentemente.

Como as pessoas tendem a 
fi car sentadas muito tempo, 
isso traz uma exigência muito 
grande para a postura. Uma 
dica do pesquisador é tentar 
levantar, fi car durante um pe-
ríodo curto fazendo algo. “Isso 
se chama pausa compensató-
ria, isso é recomendável para 
variar a postura. O ideal é que 
possa, de vez em quando, le-
vantar e dar essa caminhada”, 
explica. 
Equipamentos
Já os equipamentos devem ser 

adotados de modo a deixar 
mais confortável o período de 
uso. A tela fi xa é a mais indica-
da. O teclado móvel também 
é importante, para que o fun-
cionário possa mudar de posi-
ção. O mouse é recomendável, 
em vez dos painéis em laptops, 
para movimentar os cursores.

Tanto nos computadores 
quanto em smartphones, é 
preciso cuidado com os olhos. 
“Trabalhamos com celular, 
então quanto maior a superfí-
cie da tela melhor para traba-
lhar”, afi rma Renato Bonfatti.

Como as pessoas fi cam com o 
olho muito próximo ao com-
putador, ele sugere tirar os 
olhos da tela e jogar para mais 
distante possível para variar os 
grupamentos musculares nas 
posturas. O objetivo é ter o 
descanso e não sobrecarregar 
um grupamento muscular em 
detrimento de outro.
O engenheiro José Jackson 
Filho, pesquisador da Fun-
dacentro, acrescenta que os 
recursos para o teletrabalho 
envolvem também os pro-
gramas e aplicações. Aquelas 
pessoas que precisam realizar 
reuniões, por exemplo, devem 
ter ofertadas por seus empre-
gadores serviços de videocon-
ferências adequados.

“É preciso pensar na aquisição 
e disponibilização de equipa-
mentos e programas: a quem 
cabe fazer? No momento atu-
al, poderiam ser disponibili-
zadas formas para subsidiar a 
aquisição de equipamentos, o 
que serviria como mecanismo 
para estimular a atividade eco-
nômica e viabilizar a aquisição 
(caso tenham interesse) pelos 
próprios trabalhadores”, de-
fende.
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Prefeito Vanderlon solicita prioridade para Salesópolis e atendido pelos deputados

Santa Casa de Salesópolis recebeu mais dois  
respiradores na quinta-feira (13)

Prefeitura de Biritiba Mirim reinaugura 
Quadra Coberta após a revitalização

O município de Salesópolis  
foi contemplado com novos 
respiradores na quinta-feira 
(13). Dois equipamentos já 
chegaram à Santa Casa da 
cidade, onde o prefeito Van-
derlon Gomes, vereadores 
Edil e Serginho da Aurora e o 
secretário de Saúde Jonathan 
Kelvin receberam o deputa-
do estadual André do Prado 
e deputado federal Marcio 
Alvino.

Ao todo, o deputado federal 
Marcio Alvino intermediou 

O Diário do Estado de São 
paulo esteve na sexta-fei-
ra (14) no período da tarde 
(16h) com o prefeito de Bi-
ritiba Mirim Walter Tajiri,  
juntamente com os secretá-
rios, diretores, funcionários 
e alguns munícipes estive-
ram em uma cerimônia de 
reinauguração da quadra 
coberta, que estava sem fun-
cionamento durante alguns 

junto ao Ministério da Saúde 
14 respiradores a mais para 
o Alto Tietê: três para Santa 
Isabel, cinco para Itaquaque-
cetuba, quatro para Guarare-
ma e dois para Salesópolis.
André do Prado comen-
ta: Nós estamos atentos às 
necessidades das cidades 
paulistas e continuaremos 
trabalhando para levar mais 
investimentos que ajudem-
-nas a enfrentar o novo co-
ronavírus (Covid-19). Saúde 
é a nossa prioridade!

anos. Segundo o prefeito 
foi uma obra muito grande 
porém de baixo custo, pois 
demandou esforços para 
parceria com empresários da 
cidade que fez com que aju-
dassem a cidade ter a qua-
dra revitalizada e com um 
alto nível de qualidade para 
programas esportivos e até 
eventos. Cojó foi uma das 
pessoas que fez a diferença.

Prefeito Vanderlon recebe os deputados em Salesópolis.

Gerson (Cojó) “com ajuda de amigos conseguimos”. Cerimônia de reinauguração da quadra coberta

3



diarioesp.com.br Edição 02 - Ano 2020 - mês de agosto

Prefeitura de Biritiba Mirim conquista mais uma 
máquina, uma patrol motoniveladora

Estivemos no dia 5 de agosto 
no pátio da prefeitura de Bi-
ritiba Mirim numa coletiva 
de imprensa onde o prefei-
to de Biritiba Mirim Walter 
Tajiri apresentou mais uma 
conquista para o município, 
uma máquina patrol moto-
niveladora para manuten-
ção de estradas.

A conquista foi através do 
governo federal, que sub-
sequentemente através do 
governo estadual repassou 
para a prefeitura do municí-
pio,  que faz parte do progra-

ma Frota Agro – Cidadania 
no Campo, onde a secretaria 
de agricultura a recebeu.

Após a entrega técnica será 
possível sua utilização para 
as manutenções, inicialmen-
te será feita a manutenção 
de estradas rurais próximo 
aos campos de agricultura 
seguindo o cronograma, se-
gundo informação da chefe 
de setor da prefeitura, Pâ-
mela.
Neste mesmo período outro 
maquinário chegou confira 
na reportagem abaixo.

Segunda máquina chega em menos de 24hs, para 
manutenções nas estradas de Biritiba Mirim

Conquista para a cidade, maquinário para ajudar nas manutenções
No mesmo dia (5) acompa-
nhamos uma máquina patrol 
motoniveladora que havia 
chegado no pátio da prefeitu-
ra, e no mesmo dia pelo perí-
odo da tarde acabou de che-
gar outro maquinário, uma 
retroescavadeira que poderá 
auxiliar nas manutenções 

das estradas da cidade. Este 
equipamento veio através do 
recurso da secretária de de-
senvolvimento regional, que 
já tinha enviado um trator 
que a prefeitura também já 
adquiriu. Este maquinário 
não veio com uma lista de 
cronograma, onde poderá 

Prefeito Walter Tajiri recebe a Patrol MotoniveladoraFernando Bolanho confere maquinário que acabou de chegar
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auxiliar nas demandas onde 
tiver prioridade ou urgência.
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O prefeito de Santa Branca 
64 anos faleceu na manhã 
deste domingo (16), Celso 
Simão esteve com deputa-
dos nas últimas semanas, 
mas hoje, segundo infor-
mações foi vítima de um 
infarto enquanto dormia e 
não resistiu, deve assumir 
o vice-prefeito Renato Pai-
va Costa 72 anos.  velório 
acontece amanhã (17),  8h 
ás 12h horas na câmara mu-
nicipal de Santa Branca
sepultamento acontecerá no 
cemitério municipal. Depu-
tados prestaram condolên-
cias nas redes sociais.

André do Prado:
Com profundo pesar, rece-
bo a notícia do falecimento 
do prefeito de #SantaBran-
ca, meu amigo, Celso Simão. 

Na última semana estivemos 
juntos em diversos momen-
tos, vistoriando as obras que 

O vereador Marcelo de Mi-
randa Melo (Marcelo da 
Imobiliária), passou por um 
momento muito triste, só no 
mês de julho faleceram três 
(3) membros de sua família.

A primeira vitima foi sua 
sua irmã Eliana Melo por 
volta do dia 21 de julho, a 
segunda vitima foi sua mãe 
Dona Maria Gema de Mi-
randa Melo (Dona Gema) 
no dia 23 de julho, e hoje 
(29) a terceira vitima Car-
mo Melo, segundo informa-

conquistamos para a cidade.
Na sexta-feira, enquanto 
almoçávamos, ele confiden-
ciou a mim e ao deputado 
federal Marcio Alvino que 

sua vontade era ter mais 
uma oportunidade de servir 
os santa-branqueses.
Mesmo passando a maior 
parte de sua existência atu-

ando na vida pública, ten-
do sido vereador por vários 
anos e prefeito, ele ainda era 
um homem que se entusias-
mava com o trabalho que 

desenvolvia.
Sua morte repentina, oca-
sionada por um infarto, 
entristece todos nós. Nes-
se momento de dor, minha 
profunda solidariedade a 
sua esposa Dalva Simão, aos 
filhos Carol e Celsinho e a 
todos os familiares e amigos.

Vá em paz, Celso!

Marcio Alvino:
Começamos o domingo 
com uma notícia triste, o 
falecimento do prefeito de 
Santa Branca, Celso Simão. 
Perdi um amigo e a política 
perde um grande homem, 
uma perda lamentável para 
Santa Branca e região.

Deixo aqui meu sinceros 
sentimentos, que Deus con-
forte o coração dos familia-
res e dos amigos. Todos nós 
sentiremos muito a sua falta.

Faleceu na manhã deste domingo (16) 
Celso Simão prefeito de Santa Branca

Luto. Na família do vereador  
Marcelo da Imobiliária em Biritiba Mirim

Deputado estadual André do Prado, Celso Simão e deputado federal Marcio Alvino

Foto: (Divulgação)

Foto: (Divulgação)
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ções foram todas vítimas do 
COVID-19 que se alastra no 
mundo todo e não poupa 
ninguém.

O vereador Marcelo da imo-
biliária, havia dito em sua 
página da Imobiliária a pou-
cos dias uma declaração:

“Declaração

Eu, Marcelo B. De Miranda 
Melo, venho a público, por 
conta de alguns cometários 
e por responsabilidade e sa-

tisfação, declarar que até o 
presente momento, nem eu 
e nem minha esposa Luciene 
estamos infectados pelo co-
rona virus. Sem polêmicas, 
por favor. Como ninguém 
está imune, caso venha a fi-
car, comunicarei por aqui e 
seguirei o protocolo da qua-
rentena. 
Seguem cópias dos exames. 
Obrigado e cuidem-se. 
JA ESTAMOS TRISTES 
O SUFICIENTE COM AS 
PERDAS!!!”

Biritiba Mirim

Santa Branca



diarioesp.com.br Edição 02 - Ano 2020 - mês de agosto

Adjunta na coordenação da 
Câmara Técnica de Gestão 
Ambiental e Desenvolvi-
mento Sustentável do CON-
DEMAT – Consórcio de 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê, Solange 
Wuo é a nova coordenadora 
do Subcomitê ATC – Alto 
Tietê Cabeceiras, instala-
do na última segunda-feira 
(17/08). A indicação teve o 
aval dos municípios, socie-
dade civil e Governo do Es-
tado.

Braço do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Alto Tie-
tê, o Subcomitê ATC reúne 
11 municípios – São Paulo, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos, Poá, 
Suzano, Mogi das Cruzes, 
Biritiba Mirim, Salesópolis, 
Paraibuna e Ribeirão Pires 
– e tem a proposta de articu-
lar ações a partir do debate, 
dentro do próprio território, 
das prioridades regionais.

“Oito dos 11 municípios do 
Subcomitê pertencem ao 
CONDEMAT, onde a articu-

Luciléia (mais conhecida 
como Tia da Merenda) é mo-
radora do bairro do Jardim 
dos Eucaliptos a mais de 33 
anos, é concursada a mais de 
18 anos, e esposa do ex-vere-
ador Valdivino que ficou três 
(3) mandatos e três (3) vezes 
presidente da câmara muni-
cipal.
Segundo Luciléa seu mari-
do Valdivino conseguiu com 
seu apoio diversas benfeito-
rias para o bairro, como re-
des de esgoto, ponto de ôni-
bus, escolas e até creches que 
foi praticamente concluída 
no final do mandato.
A pré-candidata ainda co-
menta que para legislar é 
necessário experiência e 

Representante do CONDEMAT assume coordenação do 
Subcomitê de Bacia do Alto Tietê Cabeceiras

Luciléia Damasceno, Pré-candidata 
a vereadora de Biritiba mirim
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Solange Wuo, da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, destaca importância do alinha-
mento regional e fortalecimento de pautas comuns, como Plano de Gestão de Resíduos Sólidos e desassoreamento de rios

Moradora do Jardim dos Eucaliptos deve disputar eleições deste ano 
no legislativo no município de Biritiba Mirim

lação dos técnicos tem pos-
sibilitado avanços ambien-
tais importantes para o Alto 
Tietê. A presença de um re-
presentante do Consórcio na 
coordenação do Subcomitê 
vai fortalecer o alinhamen-
to regional até porque mui-
tas das pautas são comuns, 
como a construção do Plano 
Regional de Resíduos Sóli-
dos, o desassoreamento dos 
rios e o pagamento por ser-
viços ambientais”, aponta So-

comprometimento, “O vere-
ador ou vereadora não tem 
que ir uma vez por semana 
na câmara, tem que traba-
lhar todos os dias, ir atrás de 
recursos da cidade, além de 
fiscalizar” comenta Luciléia.

A pré-candidata comenta 
ainda que Biritiba precisa 
melhorar muito ainda, na 
área da assistência social, no 
esporte, na saúde, na educa-
ção, na segurança e para isso 
a escolha do candidato preci-
sa ser bem pensada e analisar 
a bagagem e experiência de 
cada um que queira disputar 
as eleições.
As eleições ficaram para o 
dia 15 de novembro de 2020.

lange Wuo, que representa a 
cidade de Suzano na Câmara 
Técnica do CONDEMAT.

“Agora teremos mais um fó-
rum importante para tratar 
das prioridades da região e 
uma articulação mais pró-
xima do Comitê, onde são 
tomadas as decisões de pro-
jetos e investimentos dentro 
da Bacia do Alto Tietê, que 
reúne 36 cidades e onde está 
vinculado o Fehidro (Fundo 

Estadual de Recursos Hí-
dricos)”, acrescenta. A ins-
talação do Subcomitê se dá 
dentro do biênio 2019/2021 
e, além da coordenadora 
geral Solange Wuo, foram 
indicados os representantes 
da sociedade civil Ricardo 
Aguiar Quadros, da Direto-
ria Alto Tietê do Ciesp (Cen-
tro das Indústrias do Estado 
de São Paulo), e do Gover-
no do Estado Josué Barran-
co, engenheiro do DAEE 

(Departamento de Águas e 
Energia Elétrica). A eleição 
dos representantes ocorreu 
durante videoconferência 
com o presidente do Comitê 
de Bacia, Amaury Pollachi, 
e o secretário executivo Luiz 
Fernando Carneseca.

A direção da CONDEMAT 
lamenta o falecimento do 
prefeito de Santa Branca, 
Celso Simão Leite, ocorri-
do na manhã do domingo 
(16). O prefeito, de 64 anos, 
faleceu em sua residên-
cia, em decorrência de um 
quadro de arritmia. Desde 
setembro de 2019, Celso Si-
mão integrava o Conselho 
de Prefeitos do CONDE-
MAT. A cidade de pouco 
mais de 15 mil habitantes, 
administrada por ele, fica 
no Vale do Paraíba, mas 
possui divisas com Guara-
rema e Salesópolis.

EDITAL

Luciléia (Tia da Merenda).
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Cidades investem em saúde contra o Covid-19
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Apoio do Estado e da União, a região amplia sua capacidade, especialmente em UTIs
Biritiba Mirim 
Na cidade de Biritiba Mirim 
foi implantado o Posto de 
Atendimento e Isolamento 
Covid-19. O serviço come-
çou a funcionar no dia 22 de 
julho. 

A princípio o posto funcio-
nará por 90 dias ou enquan-
to durar a pandemia, poden-
do ser prorrogado o prazo. 
Até o momento, o local re-
alizou 731 atendimentos no 
Posto de Isolamento, com 
87 testes positivados entre 
os 507 realizados no total. 
Os equipamentos utilizados 
na implementação do posto, 
que funciona o ginásio mu-
nicipal, foram comprados 
e serão mantidos na cidade 
após a pandemia. 
 
Mogi das Cruzes 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes deverá planejar o  teste 
em 45 mil moradores para a 
Covid-19 até setembro.
 
O Hospital Municipal de 
Mogi das Cruzes, em Braz 
Cubas, passou a atender 
integralmente casos de Co-
vid-19 na cidade, e também 
foi montado o Hospital de 
Campanha, para servir de 
retaguarda ao tratamento de 
pacientes que precisam con-
tinuar na enfermaria após a 
internação em UTI. 

A estrutura foi montada na 
AvenidaCívica, no bairro do 
Mogilar. A previsão atual 
é de que atenda até 30 de 
setembro. Até hoje, a rede já 
realizou 471 admissões de 
pacientes. 

Para montar a estrutura, a 
maioria dos equipamentos 
foi remanejado de outras 
unidades e que foi compra-
do ficará na cidade. 

Arujá 
Em Arujá, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde informou 
que o município não possui 
hospital de campanha, po-
rém implantou dez leitos de 
UTI e seis leitos de enferma-
ria, todos voltados a casos de 
Covid-19. Quanto aos equi-
pamentos usados no atendi-
mento foram comprados - já 
incorporados ao patrimônio 
municipal - ou alugados e 
devem permanecer em uso 
enquanto houver necessi-
dade, diante do período de 
pandemia. No município, as 
unidades de urgência/emer-
gência e o Centro de Tria-
gem Covid-19 são admi-
nistrados pela O.S. ITDM.  

Ferraz de Vasconcelos 
A Secretaria de Saúde de 
Ferraz de Vasconcelos con-
tratou uma empresa ter-

ceirizada que montou um 
hospital de campanha no 
município. O local já aten-
deu mais de sete mil pesso-
as desde sua inauguração, 
em maio. A administração 
municipal ainda está anali-
sando até quando o espaço 
deverá ficar instalado na 
cidade, levando como parâ-
metro a necessidade da po-
pulação. 
A Prefeitura deverá ficar 
apenas com os itens que fo-
ram comprados como, por 
exemplo, poltronas, camas 
hospitalares, colchões, equi-
pamentos de enfermagem, 
entre outros.
 
Guararema 
Em Guararema foi mon-
tado um Centro Dedicado 
de Atendimento (CDA) ao 
Covid-19, inaugurado em 
15 de abril. O local conta 
com 15 leitos de observa-
ção no Centro Dedicado de 

Atendimento e 2 leitos de 
estabilização. Desde então, 
foram 1.050 atendimentos. 
O serviço deve enquanto for 
necessário. Há equipamen-
tos próprios e outros alu-
gados no local. Além disso, 
a cidade contratou 2 leitos 
UTI Covid e 8 leitos para 
isolamento na Santa Casa e 
9 leitos de UTI reservados 
para Guararema, em contra-
to firmado com o hospital 
particular Santa Maria, em 
Suzano. 

Poá 
Os pacientes com a Co-
vid-19 em Poá contaram 
com a instalação de um 
Hospital de Campanha com 
30 leitos (10 de UTI e 20 de 
Enfermaria). Ainda não há 
definição para
o encerramento do atendi-
mento no local. 
Até o mês de julho, 8.084 
atendimentos tinham sido 

realizados. Os equipamen-
tos usados no atendimento 
foram comprados e serão 
utilizados pela Secretaria 
Municipal de Saúde após a 
pandemia. 

Santa Isabel 
O município de Santa Isa-
bel adaptou o atendimen-
to existente na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
com leitos para suporte de 
ventilação respiratória (lei-
tos críticos). Ainda não há 
definição até quando a es-
trutura será mantida. Os 
equipamentos foram dispo-
nibilizados pelo prestador, a 
Santa Casa de Misericórdia 
de Santa Isabel, conforme 
aditivo pactuado no contra-
to existente. 

Suzano 
Suzano optou pela implan-
tação do Hospital de Qua-
rentena, com 80 leitos, além 
da ampliação de dois setores 
no Pronto-Socorro Muni-
cipal, com 8 enfermarias e 
12 leitos avançados, com o 
aluguel de 10 UTIs, e a im-
plantação da telemedicina, 
que já soma quase de 2,5 mil 
atendimentos. Ainda não 
há data firmada para encer-
rar as atividades do hospital 
de apoio, mas a expectativa 
é a de que ele funcione até 
o final do mês. Já os novos 
setores do Pronto-Socorro 
Municipal ficam como lega-
do para o município. 

O aluguel de UTIs também 
será mantido por enquanto. 
A cidade decidiu também 
manter a telemedicina, que 
já está em uso no setor de 
Saúde Mental. Com a exce-
ção da telemedicina, a cida-
de realizou 839 atendimen-
tos. 
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Tião da Agência é o pro-
prietário da maior agência 
de veículos da cidade de 
Biritiba Mirim, entre ou-
tros negócios, com uma 
grande clientela e com um 
nome muito conhecido, 
Tião aproveitou para aden-
trar no meio político e se 
pré-candidatar a vereador, 
segundo sua equipe Tião já 
teria andado em todos os 
bairros e conhecendo to-
dos os problemas, como no 
bairro do Castelano onde 
segundo ele os moradores 
estão ansiosos para que o 
Posto de Saúde funcione o 
mais breve possível.

Tião também comenta que 
sua loja de veículos aderiu 
a campanha de distribuição 
de máscaras, preocupado 
com os casos recentes de 
óbitos no município Tião 
resolveu apoiar esta causa.

Os bairros: Casqueiro, Cruz 
das Almas e Jardim dos 
Eucaliptos as reclamações 
mais recorrentes seriam as 
manutenções e a falta de as-
falto, e também alguns pon-
tos sem iluminação. 

Tião da Agência já é conhecido na cidade toda de 
Biritiba Mirim e deve oficializar sua candidatura

Tião é Pré-Candidato a vereador na cidade de Biritiba Mirim e deverá oficializar sua 
candidatura para o legislativo na campanha deste ano de 2020

Tião da Agência GK Automóveis em Biritiba Mirim


