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HOSPITAIS DO ESTADO

Ocupação de leitos UTI 
Covid recua para 54%
Números não só do município, mas de outros hospitais da região, se distanciam dos 100%

 REVITALIZAÇÃO

Agricultura inicia as obras no Mercado do Produtor. Cidades, página 3

Os leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) que recebem pacien-
tes em tratamento do coronavírus 
(Covid-19) em hospitais públicos 
e privados de Mogi das Cruzes en-
cerraram o dia de ontem com uma 
ocupação de 54%. As informações 
foram divulgadas pelo portal oficial 
da Secretaria Municipal de Saúde. A 
Pasta afirmou, ainda, que dos 166 
leitos de Enfermaria divididos nos 
hospitais públicos e privados da ci-
dade, 66 estão ocupados com pa-
cientes em tratamento da Covid-19 
e outros 110 estão livres. Isto sig-
nifica que a taxa de ocupação é de 
36% nestes leitos de Enfermaria.  
Cidades, página 4

De acordo com o jornal Folha 
de S.Paulo, 33 aplicações no muni-
cípio foram com vacinas vencidas. 
Imunizante é um dos mais utiliza-
dos. Cidades, página 6

AstraZeneca

MOGI AFIRMA 
VACINAÇÃO 
NO PRAZO

Em 24 horas

Região registra 
mais 22 mortes 
por coronavírus
Cidades, página 4

BRASILEIRÃO

Corinthians 
pega o Inter na 
Arena. p8

Dos 166 leitos de Enfermaria divididos nos hospitais públicos e privados de Mogi, 66 estão ocupados

Divulgação
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Vacina

Saúde abre novas vagas de
agendamento para 40 anos+

No total, serão ofertadas 6 mil vagas e o agendamento
deve ser feito na próxima segunda. Cidades, página 4
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MEIO AMBIENTE AGRADECE
A pauta ambiental do mês de ju-
nho marcou mais uma posição na 
Câmara de Mogi das Cruzes na úl-
tima quarta-feira. Após indicações 
e projetos de lei pedindo, respecti-
vamente, a criação do IPTU Verde e 
a regulamentação da instalação de 
painéis solares em condomínios a 
serem construídos no município, o 
presidente da Casa de Leis, verea-
dor Otto Rezende (PSD), apresentou 
o projeto de lei instituindo os Buei-
ros Ecológicos na cidade - bocas-
-de-lobo com uma cesta acoplada 
que retêm materiais sólidos, impe-
dindo que estes sigam para rios e 
córregos, além de reduzir o poten-
cial de entupimentos, alagamentos 
e inundações.

CATA-TRANQUEIRA
Seis bairros serão atendidos hoje 
pelas operações Cata-Tranqueira 
e Cata-Pneus. Os locais atendidos 
serão Jardim Armênia, Vila Olivei-
ra, Jardim São Jorge, Estância dos 
Reis, Socorro e Jardim Santa Hele-
na. Os moradores devem deixar mó-
veis, objetos e pneus na frente de 
suas casas até às 7 horas de hoje. 
As operações são realizadas todos 

os sábados em diferentes bairros 
da cidade. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 4798-5706.

CASO DE JUSTIÇA
Durante a realização do webinar 
TransVersal-Orgulhe-se, na quarta-
-feira, os ataques que fizeram apo-
logia ao nazismo, além da agressão 
ao público LGBTQIA+, fizeram com 
que a Prefeitura de Mogi, organiza-
dora do evento online, se manifes-
tasse oficialmente. Em nota, a ad-
ministração municipal informou que 
repudia veementemente a ocorrên-
cia registrada e que o caso será le-
vado às autoridades competentes 
para apuração e investigação.

EMPODERAMENTO
A empresa Suzano foi homenagea-
da no Prêmio WEPs Brasil 2021 – 
Empresas Empoderando Mulheres. 
Esta edição é realizada pelo Progra-
ma Ganha-Ganha: Igualdade de Gê-
nero Significa Bons Negócios, uma 
parceria entre a ONU Mulheres e a 
Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), com financiamento da 
União Europeia. Essa foi a primei-
ra vez que a Suzano participou da 
premiação.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Acelera, vacina!

M
esmo pouco criativos, entretanto 
bem humorados, os títulos são 
os mais variados possíveis: Vi-
rada da Vacina, Mutirão da Va-

cina, Corujão da Vacina ou Xepa. Porém, o 
objetivo - nobre, por sinal - é um só: anga-
riar o maior número possível de pessoas para 
a imunização contra a Covid-19. E a tática 
tem funcionado razoavelmente. Depois de 
um início modorrento, a vacinação no Brasil 
deu uma arrancada e já há uma perspecti-
va plausível de que até o início de outubro, 
quiçá final de setembro, toda a população 
adulta no país tenha recebido ao menos a 
primeira dose dos imunizantes.

Especificamente no Alto Tietê, os números 
estão bem acanhados. Em Mogi das Cruzes, 
por exemplo, de acordo com o site do gover-
no de São Paulo, mais de 170 mil moradores 
já tomaram a primeira dose, dos quais 50 mil 
completaram a imunização com a dose de re-
forço. Proporcionalmente, eles representam, 
respectivamente, em torno de 37,7% e 11,1% 
da população, um pouco abaixo da maioria das 
cidades paulistas. No ranking estadual, Mogi 
ocupa a 482ª posição entre 645 municípios.

Por sua vez, Suzano já vacinou perto de 100 
mil pessoas com a primeira dose, ou 32,6% 
dos moradores, o que o coloca no 594º lugar 
do Estado. Situação bem mais delicada vive 
Itaquaquecetuba, que imunizou pouco mais 
de 103 mil pessoas na primeira etapa. Esse 
total dá em torno de 27,6% dos habitantes, 
deixando o município na posição 633 de 
São Paulo, um dos piores desempenhos do 
Estado. Os melhores colocados do Alto Tie-
tê são Salesópolis (272º lugar) e Guararema 
(292º lugar), com pouco mais de 42% dos 
moradores imunizados cada.

Como se pode perceber, mesmo com todo 
o esforço e criatividade nas campanhas de-
senvolvidas pelas administrações municipais, 
a vacinação, apesar da arrancada, ainda deve 
levar um tempo para completar o ciclo bási-
co. Atualmente estão sendo vacinadas com 
a primeira dose as pessoas com 40 anos. 
Daqui para a frente o número de habitantes 
por faixa etária vai aumentar e obrigará a 
disponibilização de mais doses. As campa-
nhas precisarão de muito mais agressividade 
e eficácia para alcançar o objetivo de cobrir 
toda a população adulta.

Erros e acertos! Todas as 
pessoas cometem erros na 
vida e se arrependem. Mas há 
outras que não se arrependem 
e se julgam os melhores se-
res do planeta. Pessoalmente 
confesso as minhas fraquezas 
e no silêncio e isoladamente 
reflito sobre os atos que come-
ti e busco sempre modificar 
meu comportamento. Pedir 
perdão a Deus e a você mes-
mo é uma dádiva necessária 
para elevação da consciência.

Como eliminar as fraque-
zas, os erros e as maledicên-
cias? Todos os dias meditar, 
se concentrar em seu inte-
rior desejando modificar a 
sua vida e atingir um grau 
de autodomínio ou domínio 
da vida. Todos os seres come-
tem atos que devido às iras 
ou angústias acabam criando 
problemas para si mesmo. É 

Confissão

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

de extrema necessidade com-
preender e aceitar as leis na-
turais ou divinas e também 
as leis criadas pelo homem, 
desde que sejam coerentes 
e corretas associadas às leis 
naturais. A humanidade ne-
cessita de muita paz. A luta 
diária de cada ser humano 
deveria ser invariável e de-
senvolver gentileza, educa-
ção para si mesmo, servir de 
exemplo ao próximo, modi-
ficar o comportamento caso 
esteja ultrapassando os limi-
tes e combater o egoísmo, as 
vaidades e a busca incessante 
do materialismo.

Caso você queira se tor-
nar um veículo nas mãos de 
Deus, saiba que tudo que 
você possui de bens materiais 
nada lhe pertence, tudo que 
existe é para o seu uso. Bas-
ta relembrar: “quando parti-
mos desta vida para outros 
planos, tudo que possuímos 
ficará aqui no planeta para 

uso dos familiares, amigos 
ou do governo (caso não te-
nha herdeiros)”. Nascemos e 
chegamos a este mundo sem 
nada e partiremos sem nada 
levar, a não ser a cultura, o 
desenvolvimento da nossa 
consciência e as informações 
que estarão para sempre em 
nossa personalidade e alma. 
Então, bem aventurados se-
rão aqueles que atuam com 
justiça, carinho, sublimidade 
e diariamente fazem uma ca-
ridade por mais humilde que 
seja. Despejar o seu amor a 
todos e relembrar que o “amor 
de um único ser neutraliza-
rá o ódio de milhões”. Assim, 
passe os olhos pelo planeta e 
emita lances de pensamentos 
elevados para os bilhões de 
habitantes da terra. Analise a 
sua verdade. Coloque o seu 
coração a sua frente.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Secretaria da Agricultura 
inicia obras de revitalização

A Secretaria de Agricultura 
de Mogi das Cruzes está 
iniciando as obras de revitali-
zação do Mercado Municipal 
do Produtor Minor Harada, 
no Mogilar. O espaço é um 
grande mercado atacadista de 
hortifrutigranjeiros da região 
do Alto Tietê, que funciona de 
segunda a sábado, e também 
referência para o abasteci-
mento de outras cidades do 
Estado. O investimento é de 
R$ 748.220,50. 

Além do comércio atacadista, 
o local recebe toda sexta-feira 
as feiras de peixes ornamentais 
e a noturna e aos domingos 
é realizado o tradicional va-
rejão da Cobal. “O Mercado 
Municipal do Produtor é um 
ponto de referência para a 
cadeia de abastecimento da 
cidade e da região. A equipe 
da Secretaria tem se empe-
nhado para melhorar não 
só a infraestrutura, como 
também a operacionalização 
do Mercado, o que beneficia 
os permissionários e também 
os frequentadores”, disse o 

Mercado do Produtor

secretário de Agricultura, 
Felipe de Almeida. 

O Mercado Municipal do 
Produtor, que também é sede 
da Pasta, receberá intervenções 

na parte elétrica e iluminação, 
além da canalização de gás e 
individualização do forneci-
mento de energia para cada 
box. A obra está na fase do 
projeto executivo. Em março 
foram sorteadas 56 vagas para 
permissionários do espaço, 
que passa por um processo 
de revisão e adequação da 
legislação. Mais informa-
ções pelo menu interativo 
do whatsapp da Secretaria 
de Agricultura no 4798-5136.

Investimento total dos trabalhos é de R$ 748.220,50

Divulgação/PMMC

Chegada do inverno deve 
aquecer as vendas

A estação mais fria do ano, 
que começou oficialmente nesta 
semana, pode ser uma ótima 
oportunidade para aquecer 
as vendas do comércio. A 
elaboração de uma vitrine 
atraente com itens de inverno, 
além da inclusão de pratos 
quentes no cardápio, colabora 
para chamar a atenção dos 
clientes.  A tendência reforça 
os números apurados pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), por meio 
do Indicador Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF), 
que apontou um crescimento 
de 2,1% em junho. A Asso-
ciação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC) reforça 
que estar atento às demandas 
dos consumidores é essencial 
para movimentar as vendas.

As baixas temperaturas  
registradas ao longo dos úl-
timos dias são um convite 
para reforçar o armário ou 
buscar novas peças para a 
estação. Além disso, pratos 
como sopas, caldos, fondues 

Comércio

e outras opções tem uma 
grande procura.

O ICF mostra que mes-
mo de maneira tímida, o 
consumidor está disposto a 
gastar. Apesar de o indicador 
ter ficado em 67,5 pontos, 
menor nível desde agosto de 
2020, o índice demonstra uma 
percepção mais positiva do 
consumidor, que enfrenta a 
redução de renda e o fantasma 
do desemprego.

Outro dado divulgado pela 
CNC é o Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio 
(Icec) que apresentou uma 
alta de 12,2% em compara-
ção a maio, este é o primeiro 
aumento registrado em 2021, 
após cinco meses seguidos 
de queda. Comparando com 
o mesmo período do ano 
passado, o resultado de junho 
foi 47,6% maior.

“O empresário tem que 
estar atento às oportunidades. 
O inverno representa uma 
chance de atrair os clientes 
para as lojas, especialmente 
em junho, que é o mês dos 

Namorados. O Dia 12 superou 
nossas expectativas, e é preciso 
aproveitar este momento. Uma 
vitrine recheada de produtos 
conquistam as pessoas. Os 
restaurantes podem aproveitar 
para reformular o cardápio 
com pratos para as noites mais 
frias, além de trazer os clientes 
para os estabelecimentos, os 
locais têm a opção de oferecer 
o serviço de delivery e drive-

-thru”, analisou a presidente 
da ACMC, Fádua Sleiman. 
Outros setores podem se 
beneficiar do inverno, in-
cluindo as clínicas de estética 
e lavanderias.

Para a presidente, a con-
tinuidade do crescimento e 
confiança dos consumidores 
e empresários depende de 
diversos fatores, incluindo, 
especialmente, a superação da 
crise sanitária. “A vacinação da 
população contra a Covid-19 
de maneira rápida e ampla é 
essencial para uma retomada 
consistente do comércio, que 
depende da circulação de 
pessoas”, acrescentou.

Mogi começa o planejamento 
para retomada pós-pandemia

Incorporação e re-significação de equipamentos adquiridos no período estão entre estratégias do município

SAÚDE

Ao completar ontem mais 
de 222 mil doses da vacina 
contra a Covid-19, entre 
aplicações de dose única, 
primeira e segunda doses 
contra a Covid-19, Mogi 
das Cruzes, assim como 
outras cidades do Alto Tietê, 
começa o planejamento para 
a gestão da rede pública 
de Saúde após o estado de 
pandemia.

A Prefeitura mogiana in-
formou que, desde o início 
das aquisições municipais, 
trabalha com a perspectiva 
de reaproveitamento de todos 
os equipamentos e mobi-
liário para outras unidades 
de saúde. A Santa Casa de 
Suzano, segundo a Secretaria 
de Saúde, já estaria reto-
mando cirurgias eletivas de 
Ortopedia, que representam 
uma das maiores demandas 
na rede municipal.

“O governo do Estado 
está consultando suas uni-
dades para um cronograma 

de retomada das cirurgias 
eletivas. Ainda não há uma 
previsão, mas a expectativa 
é que o trabalho comece 
pelas cirurgias de catarata”, 
explicou a administração 
municipal.

Sobre a atenção aos pa-
cientes pós-Covid-19, a 
Prefeitura confirmou que 
continuará o atendimento 
já realizado àqueles que 
apresentam sequelas pelo 
tratamento.

A Prefeitura de Suzano 
esclareceu que os espaços 
hoje dedicados ao covidário, 
como no Pronto-Socorro 
Municipal, serão destinados 
às suas funções originais, 
assim como os equipamentos 
usados pela rede municipal 

- as cirurgias, no entanto, 
dependem da autorização 
do governo do Estado e 
serão retomadas com a que-
da constante das taxas de 
internação.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos informou por 
nota que a administração 

de leitos de Covid-19 é do 
Hospital Regional, de res-
ponsabilidade do governo 
do Estado, e que não houve 
tratativas neste sentido até 
o momento - o mesmo se 
aplica às cirurgias eletivas. 

“O acompanhamento dos 

pacientes é realizado pelas 
equipes da Estratégia de 
Saúde da Família. A rea-
bilitação está sendo feita 
pela fisioterapia nos casos 
de sequelas respiratórias, e 
pelas UBSs nos casos leves”, 
apontou.

A Secretaria de Saúde de 
Itaquaquecetuba informou 
que o imóvel que hoje abriga 
a Central de Atendimento 
Covid-19 originalmente é 
destinado ao Centro de Saúde 
Infantil, que o planejamento 
está mantido para após a 

pandemia e que os leitos 
do Estado voltarão para a 
logística dos equipamentos 
estaduais. A Pasta esclareceu 
que todas as cirurgias eletivas 
são encaminhadas à Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (Cross), 
e que a cidade já dispõe de 
protocolos para casos leves, 
moderados e graves.

A Prefeitura de Poá informou 
que os espaços dedicados à 
Covid-19 são leitos existentes 
anteriormente para a clínica 
médica, retornando aos seus 
propósitos originais, e que 
o município não realiza em 
escala local cirurgias eletivas. 

“Acreditamos que os atendi-
mentos de casos de Covid-19 
existirão permanentemente 
em todo o sistema de saúde, 
como de outras patologias, 
com vacinações anuais dentro 
do calendário de imunização. 
A Secretaria de Saúde está 
implantando um ambulatório 
de atendimento pós-Covid 
de sequelas pela doença”, 
informou.

André Diniz

Espaço receberá 
intervenções na 
parte elétrica, 
iluminação e 
canalização de gás

Proposta da Prefeitura é deslocar leitos e equipar outras unidades hospitalares

Divulgação/PMMC
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Leitos UTI Covid de hospitais 
do Estado estão 54% ocupados

Números não só de Mogi, mas de outros hospitais da região, mostram queda e não se aproximam dos 100%

INTERNAÇÃO

Os leitos de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
que recebem pacientes em 
tratamento do coronavírus 
(Covid-19) em hospitais 
públicos e privados de Mogi 
das Cruzes encerraramo dia 
de ontem com uma ocupação 
de 54,1%. As informações 
foram divulgadas pelo portal 
oficial da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

A Pasta afirmou, ainda, que 
dos 166 leitos de Enfermaria 
divididos nos hospitais pú-
blicos e privados da cidade, 
66 estão ocupados com 
pacientes em tratamento 
da Covid-19 e outros 110 
estão livres. Isto significa 
que a taxa de ocupação 
é de 36% nestes leitos de 
Enfermaria.

Ainda ontem, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
informou que no Hospital 

das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, localizado no bairro 
Vila Mogilar, há 46 leitos 
de Enfermaria, com 61% 
de ocupação, e 33 de UTI, 
com 50% de ocupação. No 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, 
em Jundiapeba, estão em 
funcionamento 30 leitos de 
Enfermaria, com ocupação 
de 60%, e 30 leitos de UTI, 
com 71% de ocupação.

Já no município de Suzano, 
as taxas de ocupação dos 
leitos de UTI e de Enfermaria/

semi-intensiva para tratamento 
contra o novo coronavírus 
ofertados pela Secretaria 
Municipal de Saúde, ontem, 
eram de 40% (quatro de 
10) e 16,66% (sete de 42), 
respectivamente.

As unidades onde a 

Secretaria Municipal de 
Saúde se referiu foram as 
seguintes: Pronto-Socorro 
Municipal (PS), Santa Casa 
de Misericórdia, Hospital 
Santa Maria e Hospital Saint 
Nicholas. As duas últimas 
unidades são da rede particular, 

onde a Secretaria Municipal 
de Saúde oferta vagas de 
internação por meio de 
convênios firmados.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, o Hospital 
Auxiliar de Suzano, que pos-
sui 20 leitos de Enfermaria, 

estava ontem com 64% de 
ocupação.

Por outro lado, no Centro 
de Saúde, Unidade de Pronto 
Atendimento, Central de 
Atendimento Covid-19 e 
no Hospital de Campanha 
de Itaquaquecetuba, na 
Enfermaria e UTI as ocu-
pações eram de 20% e 9%. 
O Santa Marcelina operava 
ontem com 20 leitos de UTI, 
com 80% de ocupação, e 28 
de Enfermaria, com todos 
ocupados.

Em Poá, metade dos lei-
tos de Emergência estavam 
ocupados ontem e havia 
também uma ocupação 
de 9% nos 22 leitos de 
Enfermaria.

Por fim, o Doutor Osiris 
Florindo Coelho, de Ferraz 
de Vasconcelos, que possui 
26 leitos de UTI estava com 
92% deles ocupados e nos 
26 de Enfermaria, havia 
42% de ocupação.

Thamires Marcelino

Além dos dados referentes à UTI, Luzia tem 36% de uso nos leitos de Enfermaria

Daniel Carvalho/Mogi News

Mogi abre novas vagas de 
agendamento para 40 anos+

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abre novos agenda-
mentos online da vacinação 
contra a Covid-19 na próxima 
semana. Na segunda-feira, às 
8 horas, serão liberadas vagas 
para pessoas com 40 anos 
ou mais e, às 14 horas, para 
gestantes, puérperas, porta-
dores de comorbidades ou 
deficiências graves e demais 
grupos já contemplados. 

Na próxima terça-feira, às 
8 horas, haverá nova abertura 
de vagas para pessoas com 
40 anos ou mais. No total, 
serão ofertadas 6 mil vagas e 
o agendamento deve ser feito 
no www.cliquevacina.com.
br. Para facilitar os trâmites, 

Vacina

o interessado pode antecipar 
o seu cadastro preenchendo 
o campo “Crie seu usuário” 
no site oficial. Outro cadastro 
importante deve ser feito no 
https://vacinaja.sp.gov.br, sis-
tema estadual que contabiliza 
e registra todas as doses contra 
a Covid-19 aplicadas nos 
municípios paulistas.

Serão aplicadas hoje doses 
para pessoas com 40 anos ou 
mais que realizaram o agen-
damento prévio ao longo da 
semana. O atendimento acon-
tece nos drives e unidades de 
saúde, conforme escolhido no 
sistema. Para recebimento da 
dose é necessário comparecer 
ao local portando documento 

com foto, CPF, comprovantes 
de endereço e do agendamento 
do Clique Vacina.

A programação em Mogi 
das Cruzes está seguindo o 
cronograma de imunização 
por faixas etárias divulgado 
pelo governo do Estado e as 
vagas são disponibilizadas de 
acordo com os quantitativos 
de doses enviadas ao municí-
pio. O município aguardava 
ontem a entrega de 14 mil 
doses, 7 mil para comple-
mentação de primeiras doses 
e 7 mil para segundas doses 
dos imunizantes CoronaVac 
e AstraZeneca para gestantes 
e idosos, conformes datas de 
aprazamentos. 

Região registra 22 mortes 
por Covid-19 em 24 horas

Vinte e duas mortes por 
coronavírus (Covid-19) foram 
confirmadas ontem pelo 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) e 
pelas prefeituras da região. 
Os óbitos ocorreram nas 
cidades de Arujá, Ferraz 
de Vasconcelos, Mogi das 
Cruzes e Suzano.

De acordo com o Con-
demat, em Arujá registrou 
uma morte, já em Ferraz de 
Vasconcelos foram quatro 
falecimentos confirmados, 
Mogi das Cruzes informou 
dezesseis vítimas pela doença 
e Suzano um óbito.

Com a atualização, o Alto 

Pandemia

Dos 166 leitos de 
Enfermaria divididos 
nos hospitais 
públicos e privados 
da cidade, 66 estão 
ocupados

Tietê chegou ontem a 4.620 
falecimentos causados pelo 
coronavírus. Em todo o Estado 
já são 3.487.385 casos de 
Covid-19 e 119.110 óbitos 
desde o início da pandemia. 
Entre os casos, 3.122.130 
tiveram a doença e já estão 
recuperados.

Estado

O Estado de São Paulo 
registrou ontem menos de 
10 mil pacientes internados 
em enfermaria pela Covid-19, 
depois de 120 dias com 
balanços acima desta marca. 
Ontem, havia 9.818 pacientes 
em leitos clínicos, contra 
9.910 no dia 4 de março.

Em toda pandemia o es-
tado de São Paulo registrou 
3.762.758 casos de Covid-19 
e 128.921 óbitos. Do total de 
casos, 3.335.237 tiveram a 
doença e já estão recuperados, 
sendo que 396.424 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar.

Com a atualização, 
o Alto Tietê chegou 
a 4.620 falecimentos 
causados pelo 
coronavírus
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Estado beneficia 84 famílias que
perderam parentes por Covid-19

Programas SP Acolhe e Bolsa do Povo pagarão R$ 1,8 mil, em 6 parcelas, a mogianos com renda de até 3 mínimos

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mais um benefício será 
concedido a famílias mo-
gianas de baixa renda, em 
decorrência da pandemia 
da Covid-19. Desta vez, o 
auxílio partirá diretamente 
do governo do Estado de 
São Paulo, por meio dos 
programas SP Acolhe e Bolsa 
do Povo e será direciona-
do a inscritos no Cadastro 
Único (CadÚnico), com 
renda familiar de até três 
salários mínimos e que tive-
ram algum óbito dentro do 
núcleo familiar por conta da 
doença. A esse público, será 
pago auxílio de R$ 1,8 mil, 
em seis parcelas de R$ 300.

Ainda segundo as regras 
definidas pelo Estado, a 
data-base para consulta das 
inscrições no CadÚnico é 
19 de fevereiro deste ano. 
Ou seja, para receber o be-
nefício, a pessoa já tinha de 
estar inscrita até essa data. 
O óbito do familiar também 
precisa ter registro oficial 
no sistema Sivep-Gripe, 
da Secretaria de Estado da 

Saúde, até o dia 21 de junho 
deste ano. Entende-se por 
familiar qualquer ente com 
grau de parentesco, contanto 
que a morte tenha ocorrido 
dentro do núcleo familiar.

Serão seis parcelas de  
R$ 300 para cada família 
beneficiada, a serem pagas 
entre julho e dezembro deste 
ano. O pagamento será feito 
a partir de token ou voucher, 
com login e senha gerados 
no Portal Bolsa do Povo e o 
saque deverá ser feito nos 
caixas eletrônicos do Banco 
do Brasil e Banco 24 horas. 
Gradualmente, os beneficiários 

receberão cartões magnéti-
cos do Programa Bolsa do 
Povo e o saque poderá ser 
feito mediante o uso desse 
cartão, nos mesmos caixas 

eletrônicos citados.
O anúncio do auxílio foi 

feito pelo governador João 
Doria (PSDB) na última 
terça-feira, no Palácio dos 

Bandeirante. Representantes 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria Municipal de Assistên-
cia Social, participaram do 

lançamento.
“É mais uma medida im-

portante advinda do governo 
do Estado para aqueles 
que já vivem em situação 
de fragilidade social. Isso 
complementa outras ações 
de apoio que já vinham 
sendo feitas, como o pró-
prio Auxílio Emergencial 
Mogiano, de autoria do 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
que deu suporte financeiro 
também ao público inscrito 
no CadÚnico”, destacou 
a secretária municipal de 
Assistência Social, Celeste 
Gomes.

Quem quiser saber se 
terá direito ao benefício 
deve acessar o link https://
www.bolsadopovo.sp.gov.br/
portal/elegiveis/SP_Acolhe e 
fazer a consulta informando 
o número do NIS. A previsão 
é que o benefício comece 
a ser pago a partir do dia 
20 de julho.

Dúvidas também podem 
ser sanadas pelo WhatsApp 
97348-6434.

Governador João Doria anunciou programas que darão ajuda a famílias mogianas

Divulgação/PMMC

Prefeitura inicia obras
de mobilidade urbana

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes inicia hoje duas 
importantes obras na via 
Perimetral. No encontro 
com a avenida José Meloni, 
serão feitas intervenções 
para melhoria da mobilidade 
urbana e da segurança viária, 
pelas Secretarias Municipais 
de Transportes e de Serviços 
Urbanos, enquanto o Semae 
implantará uma nova tubula-
ção para abastecimento entre 
a região da Ponte Grande e 
o Jardim Maricá.

A administração munici-
pal montou uma operação 
especial para minimizar o 
desconforto causado pelas 
intervenções. O trabalho 
inclui o planejamento das 
etapas das obras, horários 
de trabalho, ações de co-
municação com o cidadão e 
sinalização de trânsito.

As obras de mobilidade 
urbana compreendem a reti-
rada da rotatória existente no 
encontro da avenida Lothar 
Waldemar Hoehne – nome 
dado a este trecho da via 

Perimetral

Perimetral – e a avenida 
José Meloni. No local, será 
implantado um cruzamento 
semaforizado, que oferece-
rá melhores condições de 
fluidez, segurança viária e 
disciplinará o trânsito dos 
veículos.

O prefeito Caio Cunha, 
as secretárias municipais de 
Transportes, Cristiane Ayres, e 
de Serviços Urbanos, Camila 
Souza, e o diretor-geral do 
Semae, João Jorge da Costa, 
se reuniram na terça-feira 
passada com vereadores para 
explicar as intervenções e os 
benefícios que as obras trarão 
para esta região da cidade.

“De acordo com as simulações 
computadorizadas realizadas 
durante a elaboração do 
projeto de intervenções, a 
estimativa é que haja uma 
melhoria entre 75% e 85% 
no trânsito desta região. 
Atualmente, há lentidão 
no acesso da avenida José 
Meloni para a Perimetral, 
principalmente nos horários 
de pico”, explicou Cristiane 

Ayres.
Com as obras, o encon-

tro das avenidas passará 
a contar com semáforos, 
que regularão a passagem 
dos veículos. Além disso, 
com a nova configuração 
do local, o acesso à direita 
para o motorista que estiver 
na via Perimetral no senti-
do Ponte Grande-Rodeio e 
quiser acessar a avenida José 
Meloni será livre. Já quem 
estiver no sentido oposto da 
Perimetral não poderá acessar 
a José Meloni. A orientação 
é usar a avenida Prefeito 
Carlos Ferreira Lopes.

Para que todas estas me-
didas sejam viabilizadas, a 
rotatória será retirada e serão 
construídos canteiros, que 
auxiliarão a orientar o trânsito. 
Além dos novos semáforos, 
a Secretaria Municipal de 
Transportes fará uma nova 
sinalização no local. Por outro 
lado, a Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos também 
executará obras de melhoria 
de drenagem.

Quatro pontos da cidade 
receberão limpeza pública

O mutirão de limpeza 
pública, executado pela 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, atenderá 
hoje a Vila Rubens, um 
terreno municipal na Vila 
Jundiaí, o Estádio Municipal 
Prefeito Francisco Ribeiro 
Nogueira e também o Centro 
Esportivo da Vila Industrial. 
Nesses pontos, as equipes 
cuidarão de trabalhos de 
capinação, raspagem de 
guias, roçada e retirada 
de entulho.

O mutirão é realizado todos 
os sábados, com o objetivo 
de manter os bairros da 
cidade em boas condições. 
A iniciativa não interfere na 
atuação diária das equipes 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, que se 
dedicam ao atendimento 
de demandas diversas re-
gistradas pela população e 
também a novas ações de 
combate à disseminação do 
novo coronavírus, como 
a pulverização de espaços 
públicos.

Mutirão

A ação também faz parte 
da força-tarefa de zeladoria, 
que é realizada com o intuito 
de manter a cidade limpa e 
de prevenir a ocorrência de 
enchentes e alagamentos.

No sábado passado, o 
mutirão de limpeza pública 
foi realizado em parte do 
bairro do Socorro e da Vila 
Oliveira. Foi contemplada 

pelos trabalhos de limpeza 
uma área total de 46,9 mil 
m². Já as operações Cata-

-Tranqueira e Cata-Pneus 
percorreram o Conjunto 
Bovolenta, Residencial Novo 
Horizonte, Vila Cléo e Vila 
São Sebastião e foram res-
ponsáveis pela remoção de 
2,78 toneladas de material 
inservível, mais 22 pneus.

Divulgação/PMMC

Ação ocorrerá nas vilas Rubens, Jundiaí e Industrial

Beneficiados devem 
estar inscritos no 
Cadastro Único com 
data máxima de
19 de fevereiro
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Veterinária de Arujá tomou 3
doses de vacina em Guarulhos

A Secretaria de Saúde de 
Guarulhos abriu um procedi-
mento interno com o intuito 
de apurar a falha que ocorreu 
para que a veterinária arujaense, 
Jussara Sonner, fosse vacinada 
contra a Covid-19 por três 
vezes no município. O pre-
feito Gustavo Henric (PSD), 
o Guti, também determinou 
que o caso fosse enviado ao 
Ministério Público Estadual 
para que ela seja investigada.

Estas duas ações da Prefeitura 
ocorreram ainda ontem, quando 
tomou conhecimento sobre 
o caso, que gerou indignação 
por meio de diversas redes 
sociais. A própria veterinária 
publicou que não se sentia 
protegida com as duas do-
ses da CoronaVac, achando 
necessário se medicar com 
mais uma dose da Janssen.

Fotos dos comprovantes da 
vacina publicadas por Jussara 
nas redes sociais mostram que 
ela foi vacinada com as duas 
doses da CoronaVac em 9 de 

Denúncia

fevereiro e 2 de março deste 
ano, na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de Vila Fátima, 
em Guarulhos.

No dia 30 de junho, ela 
se vacinou novamente com 
a dose única da Janssen, em 
outra unidade do mesmo 
município, a UBS Uirapuru. 
Nas postagens, Jussara ainda 
zombou do sistema de saúde, 
afirmando que não havia 
computador na UBS.

“Fui em um bairro meio que 
de favela em Guarulhos, onde 
não havia computadores para 
verificação online. Uma sorte! 
Anotaram meus dados numa 
folha timbrada. Quando cair 
no sistema será tarde demais”, 
escreveu a veterinária.

Em nota à imprensa, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
explicou que não estimula 
este tipo de comportamento, 
pois não há evidências de que 
uma vacina seja melhor que a 
outra. Relembrou ainda que 
todas as vacinas disponíveis 
atualmente no Brasil foram 
submetidas a testes rigorosos 

para somente depois serem 
aprovadas pela Anvisa. “Não 
medimos esforços para pro-
mover uma vacinação célere 
e eficiente. As equipes vão 
reforçar a verificação no siste-
ma Vacivida, para saber se o 
cidadão possui algum registro 
de que já tenha sido imuni-
zado”, garantiu a Prefeitura.

Na tarde de ontem o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) disse que o país 
passa por um processo lento 
de imunização, e a intenção 
em escolher o imunizante 
atrasa ainda mais este proces-
so, além de a pessoa que faz 
exigência por determinado 
imunizante correr o risco 
de ficar sem vacina e causar 
este mesmo risco para outras 
pessoas. Apontou ainda que 
as secretarias de Saúde não 
têm controle sobre marcas 
e fabricantes da vacina que 
serão enviadas pelo governo 
do Estado, porém tem a ga-
rantia da segurança e eficácia 
de todas.

Thamires Marcelino

Medida, que beneficia os empreendedores de Mogi, é exclusiva para o ano de 2021

Prefeitura isenta comércio 
ambulante de taxas

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
sancionou a lei que estabelece 
a isenção das taxas de licença 
para o comércio ambulante 
da cidade. A medida, que 
beneficia os empreendedores 
de rua licenciados da cidade, 
é exclusiva para o ano de 
2021, e tem como objetivo 
reduzir os impactos das res-
trições e efeitos econômicos 

Licença

provocados pela pandemia 
de Covid-19.

“Várias áreas da economia 
foram muito prejudicadas pela 
pandemia do coronavírus, 
incluindo os empreendedo-
res de rua, em especial pela 
redução de deslocamento das 
pessoas nas ruas”, afirmou 
o secretário municipal de 
Finanças, Ricardo Abílio.

O impacto orçamentário do 

benefício, para o orçamento 
da Prefeitura, será de aproxi-
madamente R$ 39 mil. “Mas 
não faltarão recursos para 
os serviços da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, devido a 
um trabalho árduo da atual 
gestão para que obtivéssemos 
economia com as revisões 
contratuais e redução de 
despesas”, completou o se-
cretário Ricardo Abílio.

Mariana Acioli 

AstraZeneca não foi aplicada 
fora do prazo, sustenta Mogi

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, 33 aplicações em Mogi das Cruzes foram com vacinas vencidas

COVID-19

As Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes negou, na 
noite de ontem, que tenha 
utilizado unidades da vacina 
Oxford/AstraZeneca, que 
previne contra o coronavírus 
(Covid-19), fora da validade, 
conforme divulgado por 
matéria do jornal Folha 
de S. Paulo horas antes, e 
reforça que adotou todos 
os protocolos sanitários e 
de segurança. 

Segundo o levantamento 
feito pelo jornal paulistano, 
cerca de 29,5 mil doses da 
vacina teriam sido inoculadas 
fora da data de validade. A 
declaração toma por base os 
bancos de dados do DataSUS, 
da Sala de Apoio à Gestão 
Estratégica (Sage) e do Plano 
Nacional de Operacionalização 
da Vacinação Covid-19. Em 
todo o Estado de São Paulo, 
foram cerca de 3,6 mil doses 
vencidas encaminhadas para 
a população.

O Alto Tietê teria, segundo 

a matéria, 52 pessoas com o 
imunizante fora da especifi-
cação. Mogi das Cruzes teria 
33 unidades; em segundo 
lugar vem a cidade de Arujá, 
com seis doses. Em terceiro 
lugar estaria Poá, com cinco 
doses; e haveria quatro doses 
nas cidades de Suzano e 
Itaquaquecetuba.

A Prefeitura de Mogi decla-
rou em nota que não houve 
distribuição de lotes vencidos 
ou aplicação de doses fora 
da validade. “Dos casos já 

apurados pela Vigilância 
Epidemiológica, a falha de-
tectada foi de sistema, dos 
dados represados no sistema 
VacVida, que podem causar 
diferença entre a data apli-
cada e a data registrada. É 
importante ressaltar que o 
sistema do governo estadual 
teve diversas inconsistências 
no início da vacinação e 
também apresentava proble-
mas de comunicação com o 
Ministério da Saúde, o que 
gerava atrasos na informação”, 

apontou.
A Secretaria de Saúde in-

formou que já está fazendo 
um levantamento nomi-
nal dos 33 moradores que 
constam na lista, que serão 
convocados pela Vigilância 
Epidemiológica para escla-
recimento, transparência 
e segurança do paciente. 
Sobre a relação de vacinados, 
os dois estabelecimentos 
de saúde - um estadual e 
outro particular - já foram 
notificados para o início das 
apurações.

A Prefeitura de Suzano in-
formou em nota que as doses 
recebidas de um dos lotes 
indicados como problemáticos 
foram aplicadas no dia 5 de 
fevereiro, antes da data de 
vencimento de 14 de abril, 
aos trabalhadores da Saúde. 

“É importante destacar que 
a Vigilância Epidemiológica 
realiza todos os procedimentos 
necessários em relação ao 
armazenamento, transporte, 
manuseio e aplicação dos 
imunizantes nos públicos 
atendidos, especialmente 

a checagem do prazo de 
validade”, concluiu.

Itaquaquecetuba infor-
ma que recebeu no dia 26 
de janeiro o lote com 600 
doses da AstraZeneca com 
validade para 14 de abril, 
aplicando parte do estoque 
nos profissionais da Saúde, 
e que a outra parte foi en-
caminhada para o Hospital 

Santa Marcelina para seus 
profissionais, o que ocorreu 
dentro do prazo.

Poá também informou que 
os lotes da vacina menciona-
dos foram aplicados dentro 
do prazo de validade. “Os 
sete casos citados pelo jor-
nal, correspondem apenas a 
erro de digitação no sistema 
VaciVida”, explicou.

André Diniz

Imunizante é um dos mais utilizados na prevenção

Tânia Rêgo/Agência Brasil Tire suas dúvidas sobre a validade

Caso você tenha recebido a vacina da Oxford/AstraZene-
ca contra a Covid-19, confira o seu cartão de vacinação, no 
campo “Lote”, abaixo da data de imunização. Caso tenha 
recebido a sua dose de um destes lotes depois da data de 
vencimento, o Ministério da Saúde orienta procurar a Uni-
dade Básica de Saúde mais próxima para informar o ocor-
rido, e receber as orientações necessárias. Caso tenha re-
cebido antes do vencimento, não há motivo de preocupação 
- o mesmo se aplica se sua vacina for da Pfizer, Janssen 
ou CoronaVac.
4120Z001  (29 de março)
4120Z004  (13 de abril)
4120Z005  (14 de abril)
CTMAV501  (30 de abril)
CTMAV505  (31 de maio)
CTMAV506  (31 de maio)
CTMAV520  (31 de maio)
4120Z025  (4 de junho)
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Israel bombardeia alvos do Hamas após ser atingido por balões incendiários

Pela primeira vez em duas semanas, Israel voltou a bombardear alvos do movimento islâmico Hamas na Faixa 
de Gaza. O ataque ocorreu ontem em retaliação ao lançamento de balões incendiários contra seu território. Não 
houve, por enquanto, relatos de vítimas. Em comunicado, o Exército informou que aviões de guerra destruíram 
um “local de fabricação de armas” no enclave palestino. A justificativa, segundo um porta-voz militar, é que o 
local seria usado pelo Hamas para pesquisar e desenvolver novos tipos de armamento.  (E.C.)

PGR abre inquérito 
contra Bolsonaro

Manifestação se dá após a ministra Rosa Weber negar o pedido para
segurar o andamento de notícia-crime relacionada ao caso até o fim da CPI

CASO COVAXIN

O vice-procurador-geral 
da República, Humberto 
Jacques de Medeiros, pediu 
na manhã de ontem, ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), a abertura de inqué-
rito contra o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
por suposta prevaricação 
no caso da negociação da 
vacina indiana Covaxin. A 
manifestação se dá após a 
ministra Rosa Weber negar 
o pedido da Procuradoria 
para segurar o andamento de 
notícia-crime relacionada ao 
caso até o fim dos trabalhos 
da CPI da Covid.

No documento, a PGR já 
indicou algumas diligências 
a serem realizadas no âmbito 
da investigação, entre elas a 
solicitação de informações 
à Controladoria-Geral da 
União, ao Tribunal de Contas 
da União, à Procuradoria 

da República no Distrito 
Federal, e à CPI da Covid 
sobre procedimentos relativos 
aos mesmos fatos, com o 
respectivo compartilhamento 
de provas. A Procuradoria 
sugeriu prazo inicial de 90 
dias para cumprimento das 
medidas.

A notícia-crime em questão 
foi protocolada no Supremo 
pelos senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), Fabiano 
Contarato (Rede-ES) e Jorge 
Kajuru (Podemos-GO), na 
segunda-feira passada. Os 
parlamentes argumentam que 
o chefe do Planalto cometeu 
crime de prevaricação ao não 
determinar a abertura de 
investigação sobre a compra 
da Covaxin, vacina indiana 
contra a Covid-19, após 
receber uma denúncia de 
supostas ilegalidades nessa 
aquisição por parte do de-
putado federal Luis Miranda 
(DEM-DF) e seu irmão, Luis 

Inquérito irá investigar Bolsonaro por prevaricação

Divulgação

Estadão Conteúdo

O Ministério Público Federal 
(MPF) entrou com ação de 
improbidade administrativa 
contra o ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello, atribuin-
do ao aliado do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
uma longa série de omissões 
relacionadas ao combate à 
pandemia da Covid-19, entre 
elas a “negligência” na compra 
de vacinas para imunizar a 
população ainda em 2020 e 
a “adoção ilegal’ do chamado 

“tratamento precoce’ (adoção 
de medicamentos sem eficácia 
comprovada cientificamente) 

“como principal ação de polí-
tica pública para enfrentar o 
coronavírus’. A Procuradoria 
aponta quase R$ 122 milhões 
de dano ao erário.

“Se as decisões de gestão - 
que deveriam ser técnicas - são 
adotadas por força de influências 
externas, está comprovado 
o comportamento doloso 

MPF vai à Justiça em 
ação por improbidade

Ex-ministro Pazuello

ilícito do Ministro e perfeita-
mente configurado o ato de 
improbidade administrativa 
que, em última análise, é a 
deslealdade qualificada da 
conduta do agente público 
frente ao cidadão a quem 
deveria servir - é a imorali-
dade manifesta no trato da 
coisa pública, visto que a 
decisão, que deveria ser de 
âmbito técnico, é adotada para 
privilegiar, atender, beneficiar 
não a coletividade/o interesse 
público mas sim sentimento 
pessoal ou interesse de terceiro”, 
afirmaram os procuradores na 
ação protocolada na quarta.

Na peça enviada à 20ª Vara 
de Justiça Federal, a Procura-
doria também ressaltou que 
Pazuello foi “injustificada-
mente omisso na ampliação 
de testes e na distribuição 
de milhares de kits de testes 
PCR, a ponto de perderem 
a sua validade. (E.C.)

inclui
mundo

Roberto Miranda, servidor 
de carreira no Ministério 
da Saúde.

Como mostrou o Estadão, 
o contrato de compra do 
imunizante foi fechado a um 
valor 1.000% maior do que 
o informado pela própria 
fabricante seis meses antes.

Secretarias apuram registros 
de aplicação de vacina vencida

Secretarias de Saúde in-
formaram ontem, apurar 
registros de aplicação de 
vacina da AstraZeneca contra 
a Covid-19 fora da validade. 
Levantamento feito pelo jornal 
Folha de S. Paulo aponta 
cerca de 26 mil notificações 
de aplicações de doses ven-
cidas. O Ministério da Saúde 
e os Estados afirmam ter 
distribuído os lotes dentro 
do prazo. Já as prefeituras 
negam injeções irregulares de 
doses, afirmam haver erros 
de registro e preveem fazer 
nova checagem dos dados.

Conforme a Folha de S. 
Paulo, esses imunizantes, 
de oito lotes importados 
AstraZeneca/Oxford, foram 
usados em 1.532 municípios 
do país. É possível consultar o 
lote do imunizante no cartão 

individual de vacinação. 
Ao Estadão, o ministério 
afirmou ter distribuído os 
produtos na data correta. 
Disse ainda caber ao gestor 
local o acompanhamento 
da validade dos frascos e da 
aplicação das doses.

Já a data de validade de 
cada lote é informada pelo 
próprio Ministério da Saúde 
em comprovantes de distri-
buição de vacinas aos Esta-
dos. Cruzamento de dados 
realizado pelo Estadão em 
ferramenta da organização 
Base dos Dados, que compila 
informações do governo 
federal, aponta cerca de 28 
mil registros de aplicações 
cujas datas ultrapassam o 
prazo de vencimento dos 
lotes. A assessoria do Mi-
nistério da Saúde, porém, 

afirmou ao Estadão que 
pode haver inconsistências 
nos microdados.

A Secretaria da Saúde pau-
lista disse ter distribuído as 
doses dentro da validade e 
informou ter identificado 
4.772 possíveis aplicações 
fora do prazo no sistema. 
Segundo o Estado, dados da 
plataforma de monitoramento 

“sugerem” que imunizantes 
vencidos foram usados em 
315 cidades. A gestão João 
Doria (PSDB) não descarta a 
hipótese de parte dos casos, 
na verdade, se tratar de erro 
no momento do registro. 

“A Pasta está informando 
as prefeituras, que são as 
responsáveis pela aplicação 
das vacinas, para realizar 
busca ativa desta população”, 
disse. (E.C.)

AstraZeneca

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Unidos por um
inverno mais

solidário!

A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a 
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de 
preferência cobertores novos, usados em bom 

estado, higienizados e embalados, para aquecer com 
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade. 

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br
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Santos busca 1ª vitória 
fora contra o América-MG

Ainda sem vencer fora de 
casa no campeonato, o Santos 
terá hoje mais um desafio 
contra um rival de menor 
peso. Às 19 horas, visitará 
o América-MG, no Indepen-
dência, em Belo Horizonte, 
tentando fazer boa exibição 
apesar da provável retranca 
que terá pela frente, em duelo 
válido pela 9ª rodada.

O Santos vive situação 
curiosa na competição. Joga 
melhor diante de adversários 
mais fortes, que saem para 
o jogo, como São Paulo e 
Atlético-MG, rivais que venceu 
nas últimas semanas. Porém, 
a equipe santista sofre diante 
dos rivais menores, mais fe-
chados na defesa. Foi assim 
no empate sem gols com o 
Sport, na rodada passada, e 
também contra o Juventude, 
ambos na Vila Belmiro. Nestes 
dois jogos, os comandados de 
Fernando Diniz mostraram 
pouca criatividade para furar 
os bloqueios adversários.

Agora será a vez de enfrentar 
novamente um time menor, 

Mais Brasileirão

que voltou a disputar a Série 
A neste ano, longe de casa. E 
atuar fora da Vila tem sido 
uma dor de cabeça para o 
Santos neste Brasileirão. Em 
três partidas, empatou com o 
Grêmio e perdeu para Bahia 
e Fluminense.

“Quem quer brigar lá em 
cima tem de ganhar fora 
de casa, ainda mais porque 
deixamos uma vitória escapar 
da gente contra o Sport na 

última quarta. Fomos bem 
melhores, mas futebol é re-
sultado e não conseguimos 
converter a atuação em gols. 
Agora temos a oportunidade 
contra o América-MG de 
conquistar essa primeira 
vitória fora de casa”, afirmou 
o goleiro João Paulo.

Ele será titular mais uma 
vez porque John ainda se 
recupera de lesão no joe-
lho, assim como o volante 
Alison. O meio-campo deve 
ter Camacho, Jean Mota e 
Gabriel Pirani, embora exista 
a chance de Carlos Sánchez 
ser titular pela primeira vez 
desde que voltou de lesão. 
No ataque, é certa a volta 
de Marinho, desfalque na 
quarta por suspensão.

Em compensação, o técni-
co Fernando Diniz não terá 
Kaio Jorge, afastado para “um 
controle de carga”, segun-
do o clube, devido ao risco 
de lesões. O jovem Marcos 
Leonardo, acostumado a ser 
opção para o segundo tempo, 
deve começar jogando. (E.C.)

Corinthians tenta usar Arena
como aliada para iniciar reação

Com aproveitamento de apenas 33,3% em casa, Timão precisa da vitória para pontuar e se aproximar do G4

BRASILEIRÃO

Fazer da Neo Química 
Arena um alçapão. Esse é o 
desafio que o Corinthians 
quer começar a colocar em 
prática para o jogo de hoje, 
contra o Internacional, às 
21 horas, em seus domínios, 
a fim de mudar a sua tra-
jetória no torneio até aqui. 
Nas quatro vezes em que a 
equipe paulista atuou como 
mandante, apenas o Sport 
saiu de campo abatido. Nos 
outros compromissos, foram 
derrotas para o Atlético-GO 
e Bragantino e ainda um 
empate diante do São Paulo, 
na última rodada.

Tal desempenho justifica 
a colocação da equipe. Com 
dez pontos em oito rodadas, 
o Corinthians apresenta um 
aproveitamento de 41,7% e 
aparece em 11º lugar. Nos 
quatro confrontos que reali-
zou em casa, o Corinthians 
foi econômico também em 
balançar a rede: o time de 
Sylvinho só marcou na vitória 

de 2 a 1 sobre o Sport e na 
derrota pelo mesmo placar 
diante do Bragantino. O 
aproveitamento caseiro é de 
apenas 33,3%.

Curiosamente, a equipe 
tem se revelado um melhor 
visitante até aqui na competi-
ção. Com três empates e um 
triunfo (sobre o América-MG) 
o Corinthians conquistou seis 
dos 12 pontos disputados em 
campos adversários.

Para o jogo de hoje, diante 
do Internacional, Sylvinho 
deve usar uma estratégia mais 
ofensiva. No treinamento 
em que reuniu os titula-
res, o treinador trabalhou 

os deslocamentos na par-
te ofensiva e também um 
trabalho técnico de passes 
e finalizações. Por fim, foi 
feita ainda uma atividade 
com marcação por pressão 

em espaço curto.
A regularização da documen-

tação do volante colombiano 
Victor Cantillo deve garantir 
a sua escalação. Gabriel e 
Vitinho completam o setor 

de meio-campo.
Na defesa, João Victor e Gil 

formam a zaga enquanto os 
experientes Fagner e Fábio 
Santos vão ser os responsáveis 
por desafogar o jogo pelas 
laterais. O esquema 4-3-3 vai 
ter ainda Gustavo Mosquito, 
Jô e Mateus Vital.

Se o Corinthians busca 
uma arrancada na competição 
neste sábado, a situação do 
Internacional não é nada 
diferente. Pressionado pela 
derrota dentro de casa diante 
do Palmeiras, a equipe gaúcha 
sabe que uma recuperação 
urgente precisa ser sinalizada 
para não tornar o ambiente 
no clube mais tenso.

Com nove pontos, o time 
colorado é o 14º colocado e 
um novo revés pode indicar 
uma aproximação perigosa 
com os adversários que estão 
na zona do rebaixamento. A 
dúvida para esse confronto 
é quanto à participação de 
Patrick. Sua escalação deve 
ser definida após uma reunião 
com o departamento médico.

Estadão Conteúdo

Experiência do lateral Fábio Santos é uma das apostas do técnico Sylvinho

Divulgação/MeuTimão

Organização mantém dúvida
sobre presença de público

Não ter a presença de 
público nas competições 
dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, que terão a 
sua cerimônia de abertura 
daqui exatamente três se-
manas, continua sendo uma 
opção para os organizadores 
do evento esportivo. A in-
definição sobre o assunto 
continua, de acordo com 
Seiko Hashimoto, presidente 
do Comitê Organizador, por 
causa da situação do Japão 
com relação à pandemia do 
coronavírus.

“A situação das infecções 
muda a todo momento e isso 
vai ser assim. É totalmente 
incerto”, afirmou Hashimoto. 

“Mas para os Jogos de Tó-
quio-2020 há a perspectiva 
de não se ter público nas 
competições”, completou.

A mesma preocupação foi 
mostrada na quinta-feira pelo 
primeiro-ministro do país, 
Yoshihide Suga, que afirmou 
que avalia uma redução ou 
até a proibição dos torcedores 
no evento. O líder japonês 

mostra preocupação com o 
aumento de casos de Covid-19 
registrados no país, tendên-
cia que pode ser acelerada 
com a chegada de milhares 
de atletas, patrocinadores e 
jornalistas.

“Existe a possibilidade de 
não haver espectadores. Em 
qualquer caso, agiremos tendo 
a segurança e a proteção do 
povo japonês como nossa 
principal prioridade”, afirmou 
Suga. O primeiro-ministro 
disse ainda que novas decisões 
serão tomadas em consenso 
entre os governos japonês 
e metropolitano, o Comitê 
Olímpico Internacional (COI) 
e o Comitê Organizador.

Especialistas apontam 
que a variante delta (india-
na) pode desencadear um 
rápido ressurgimento das 
infecções durante os Jogos. 
Na última quarta-feira, a 
capital japonesa registrou 
673 novos, reafirmando a 
tendência de alta. O estado 
de emergência foi suspenso 
no dia 20 de junho.

De acordo com a deter-
minação atual, cerca de 10 
mil espectadores poderão 
assistir os jogos e eventos 
em cada local. O número 
pode variar de acordo com 
a capacidade das arenas. O 
importante é que apenas 
metade dos espaços sejam 
ocupados. A organização 
dos Jogos foi alvo de críticas 
depois da autorização da 
presença de público. Estran-
geiros continuam proibidos 
de assistir às competições 
nas arenas.

Na semana passada, o 
imperador Naruhito, do 
Japão, se mostrou “extre-
mamente preocupado” com 
a possibilidade de aumento 
da contaminação por Co-
vid-19 durante a disputa da 
Olimpíada e a Paralimpíada. 
A informação foi dada pelo 
chefe da Agência da Casa 
Imperial. Embora seja patrono 
honorário da Olimpíada de 
Tóquio, Naruhito não possui 
poder político. Mas sua figura 
é bastante respeitada. (E.C.)

Jogos Olímpicos

AMÉRICA-MG 
Matheus Cavichioli; 
Eduardo, 
Eduardo Bauermann, 
Anderson Jesus e 
João Paulo; 
Zé Ricardo, 
Juninho Valoura e 
Marcelo Toscano; 
Felipe Azevedo, 
Ribamar e 
Rodolfo José. 
Técnico: 
Vagner Mancini.

SANTOS 
João Paulo; 
Pará, 
Luiz Felipe, 
Kaiky (Danilo Boza) 
e Felipe Jonatan; 
Camacho, 
Jean Mota e 
Gabriel Pirani; 
Marinho, 
Marcos Leonardo e 
Marcos Guilherme. 
Técnico: 
Fernando Diniz.

AMÉRICA-MG  
SANTOS 

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim.
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Estádio Independência (MG).

CORINTHIANS 
Cássio, 
Fagner, 
João Victor, 
Gil e 
Fábio Santos; 
Cantillo, 
Gabriel e 
Vitinho; 
Gustavo Mosquito, 
Mateus Vital e 
Jô 
Técnico: 
Sylvinho.

INTERNACIONAL 
Daniel; 
Saravia, 
Lucas Ribeiro, 
Victor Cuesta e 
Heitor; 
Rodrigo Dourado, 
Lucas Ramos, 
Edenílson, 
Nonato e 
Patrick (Maurício); 
Yuri Alberto. 
Técnico: 
Diego Aguirre.

CORINTHIANS  
INTERNACIONAL

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).
HORÁRIO - 21 horas.
LOCAL - Neo Química Arena (SP).
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L A N Ç A M E N T O  E M  S Ã O  P A U L O

2 3 dorms.
(1 suíte)e

Intermediações: Realização e Construção:Adm. do ComVem Realização:

Acesso ao stand de vendas: Av. Otaviano Alves de Lima, 4.694 (Marginal Tietê)

Visite os decorados
3135 5713

self storage

Marcas que já confirmaram:

Projeto de arquitetura

N a  M a r g i n a l  T i e t ê ,

s e u  d i a  a  d i a

s e  a p r o x i m a  d e  t u d o

q u e  v o c ê  p r e c i s a .

Perspectiva artística da fachada geral

Chegou à Freguesia do Ó, Helbor Patteo São Paulo.

Sua vida mais conveniente e exclusiva, integrando

sua nova casa a um mall repleto de lojas e serviços

que facilitam seu dia a dia.

O Memorial de Incorporação do empreendimento denominado Helbor Patteo São Paulo encontra-se registrado sob o R. 16 da Matrícula nº 13.739 do 8º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo- SP, em 02/07/2021. HB Brokers Gestão Imobiliária Ltda. 
Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145 - 15º andar - Mogi das Cruzes - SP - CNPJ: 02.967.401/0001-40 - CRECI: 016797-J. Tel.: (11) 2500-8551. Lopes São Paulo - Consultoria de Imóveis Ltda. Rua Estados Unidos, 1.971 - Jardim América - São Paulo - SP 
- CEP: 01427-002 - Tel.: (11) 3067-0000. www.lopes.com.br - CNPJ: 15.673.605/0001-10 - CRECI/SP: 24.073-J.

A proposta do 

ComVém Patteo São Paulo 

é trazer mais conveniência 

integrada ao seu novo endereço.
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SBT, 21H00

Chiquititas

Os alunos se dividem em chapas na escola para a eleição de um Grêmio. 

Matilde vai até o apartamento de Cintia para saber como estão as buscas 

pelo tesouro. Matilde anuncia: “Eu saí da cadeia por dois motivos: pegar 

minha parte do tesouro e exterminar a Carmen”. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Sofi a fi ca surpresa com a revelação de Ana e decide conversar com Marcos. 

Lorena se irrita ao descobrir que Cris obrigou Matias a tirar o bigode. Wilson 

apresenta Dolores para Laudelino e explica seu plano para fazer ciúmes em Iná. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Hugo exige que Dominique acabe com a vida de Luna. Alejandro e Téo 

discutem por causa de Luna. Mário acusa Helena de traição, mas depois 

se beijam com paixão. Téo dá razão a Úrsula e Helena ao concluir que foi 

enganado por Luna/Fiona. Helena não entende como a imagem de Virgem 

de Guadalupe que ela deu para Fiona está na casa de Mário. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta reclama da demora de Amanda em acabar com o casamento de 

José Pedro. Maurílio deixa sua caneta cair na mata e José Alfredo a encontra. 

Salvador quebra uma vitrine com seu desenho. Maria Clara afi rma a Maria 

Marta que manterá o pacto com ela e os irmãos.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 45

Localização
da praia
de Jeri-

coacoara

(?) mal:
não pro-
duzir boa
impressão

Figuras da
bandeira
olímpica

Princípio
de funcio-
namento
do sonar

Levantar
exemplos 
hipotéticos

Sobreme-
sa típica
de ban-
dejões

Cancro
(?), tipo 
de DST

Diz-se de
quem fica
"na aba" 

dos colegas
Boca

de (?),
modelo 
de calça

Árvore cuja
florada

anuncia a
primavera

Afecção
cutânea

comum na 
puberdade

De (?) e
salteado:
sem esque-
cer nada

O homena-
geado do
Centro de
Tradições 
Nordesti-
nas, em

São Cristó-
vão (Rio)

(?) de pele,
serviço de 
esteticistas

Cuidado;
desvelo

Público-alvo de campa-
nhas antitabagismoRedução

de (?), medida que
incentiva o consumo

Prática na bovino-
cultura de corte

Ministério chefiado por
Blairo Maggi (2017)

Nota
(abrev.)
Erro, em

inglês

Bolo
alemão

Embeveci-
do (fig.)

Belas-(?),
curso de 

graduação

Cauda,
em inglês

(?) de
cavalo,

penteado
Prejudicado

Enxerga
Fruta

ácida de
compotas

O número
como o 2
O "vc", no
WhatsApp

Flúor
(símbolo)
Tumulto,
em inglês

Diminuir

(?) Supply,
duo aus-
traliano

100 m2

(?) criativo,
conceito 

sociológico

Estatuto do
(?), lei que
proíbe o
porte de
armas

por civis

Cercar
(Mil.)

"(?)
Neném",
cantiga
de ninar

Deus, em
italiano

Tão
numerosa

Rente ao
chão

Seres de
recifes

Envoltórios
de larvas

Acordos en-
tre países

Antonio
Calloni,

ator

Partícula
de carga
elétrica
positiva
(Quím.)

FSM
LUIZGONZAGA

LIMPEZAERR
TAILREIC
ONOACUCA

ARTESRABOUÇ
CASULOSFLÃ

LPESOMORTO
PACTOSRLUP

ERASTEIRO
ACDIOPAR

PROTONVEF
ERAOCIORE
NANADECAIR
SITIARCOR

DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

 Mesmo que as 
suas forças estejam 
terminando e as 
dificuldades pareçam 
não ter fim, não 
desista agora, pois 
sua vitória pode estar 
mais perto do que 
imagina.

Vá em frente e 
visualize como será 
maravilhoso saborear 
a concretização 
dos seus objetivos 
pessoais.

Às vezes um só 
passo, mais um 

MOMENTO
especial

O momento é para vencer agora

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes de hoje  desejamos muita paz, alegria, 

sorte e sucesso para vocês sempre! Feliz aniversário!

Faça do ‘é impossível’ a sua maior 
motivação.”

 cultura@jornaldat.com.br

esforço, uma última 
tentativa podem ser 
decisivos na sua vida.

Acredite que o 
momento para vencer 
é agora!
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   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS 
MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS 

CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil 
das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás 
Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

TAINAMPIS   ÉRISSON   DOS  SANTOS,  estado  civil  solteiro,  profissão 
assistente  técnico,  nascido em Suzano, SP no dia dezoito de abril de mil   
novecentos   e   noventa  e  quatro  (18/04/1994),  residente  e domiciliado  
Rua  Camboatá, 263, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filho  de  JOSÉ 
GERALDO DOS SANTOS e de ANGELA APARECIDA DA CONSOLAÇÃO 
SANTOS.                                                               
JOYCE  THAINAN  DE  MELO,  estado  civil  solteira, profissão autonoma, 
nascida em Suzano, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e 
noventa  e  cinco  (16/12/1995), residente e domiciliada Rua Camboatá, 263,  
Jardim  Planalto,  Mogi das Cruzes, SP, filha de JOÃO BATISTA DE MELO e de 
CLEUZA PRETES DE MELO.                                      

GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante
geral,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de janeiro de mil 
novecentos  e  noventa  e  nove  (04/01/1999), residente e domiciliado Avenida  
Kaoru  Hiramatsu, 2120, Torre 10, Ap 22, Braz Cubas, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  
de  Urandi  Januario  dos  Santos e de Maria José Pereira dos Santos.                                                   

LAIANA  SILVA LIMA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em  
Guarulhos,  SP  no  dia  vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa  e  
dois  (27/06/1992),  residente e domiciliada Avenida Kaoru Hiramatsu,  2120,  
Torre  10,  Ap 22, Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de José Luiz da Silva 
e de Dinorá Silva Lima. 
Conversão de União Estável                                            

LUCAS  DE  SOUZA, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido 
em Guarulhos,  SP  no  dia  trinta  de  julho de mil novecentos e noventa 
(30/07/1990),  residente  e  domiciliado  Rua Senador Nelson Carneiro, 109,  
31  B,  Conjunto  Habitacional Santa Etelvina II, São Paulo, SP, filho de JONAS 
PEREIRA DE SOUZA e de IRONI MORAES DE SOUZA.         
  
IZABELE  DE  CARVALHO  MATIAS  GUERRA, estado civil solteira, profissão
advogada, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e dois de agosto de   
mil  novecentos  e  noventa  e  seis  (22/08/1996),  residente  e domiciliada  
Avenida  Rosa Aparecida Bertaiolle, 380, Parque Olimpico, Mogi  das Cruzes, SP, 
filha de CARLOS MATIAS GUERRA e de INÊS CARNEIRO DE CARVALHO.                                                          

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2/20 - PROCESSO Nº 34.145/19

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NOS BAIRROS PARQUE MORUMBI E VILA DA PRATA, NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
EMPRESA VENCEDORA: INCIDADE PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 161.806,40 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e seis reais e 
quarenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 02 de julho de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Perspectiva Ilustrada da Fachada

Ipoema
Reserva
IpoemaIpoemaIpoemaIpoemaIpoemaIpoema

Home

Visite apartamento decorado
Av. Ver. Dante Jordão Stoppa, 391 - Ipoema

LANÇAMENTO

Aptos.

3 Dorms. 

(1 suíte)

depósito e lavabo

2 vagas

Apartamentos perfeitos

para você e sua família.

Viva com lazer completo.

Aproveite os melhores

momentos da vida aqui.

Visite e encante-se com o seu 

novo apartamento no Ipoema.


