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Fila de espera em creches 
acumula 2,2 mil crianças

De acordo com 
informações da 
Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, 
existem atualmente 
10 mil crianças 
matriculadas na rede 
infantil do município

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes informou ontem que a cidade 
atualmente conta com quase 10 
mil crianças com até 3 anos ma-
triculadas em creches, mas ainda 
possui uma fila de espera de 2,2 
mil crianças aguardando uma vaga 
para matrícula. O levantamento 
feito junto às cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê, o G5, re-
gistrou um total de 27.371 crian-
ças matriculadas em creches, mas 
com um déficit de 8.325 vagas 
em escolas de educação infantil.  
Cidades, página 6

RACHADINHAS

Ex-cunhada
acusa presidente 
Bolsonaro. p8

UTI COVID-19

Ocupação de
leitos continua
em 54%. p4

Déficit de vagas na região supera 8 mil, das quais mais de um quarto está nas escolas mogianas

Divulgação/PMMC
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Aglomeração

Guarda Municipal efetua 8 multas por 
desrespeito às regras no final de semana

Ocorrências foram registradas na Vila Industrial, Shangai, Parque Monte Líbano, 
Jardim Santa Teresa, Jundiapeba, Rodeio e no centro de Mogi. Cidades, página 5
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Santos pega o 
Athletico-PR 
na Vila. p12
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Em eleição realizada ontem, o 
empresário José Francisco da Silva 
Caseiro foi mantido como diretor-

-titular da regional Alto Tietê do 
Ciesp. Cidades, página 3

Segundo mandato

CASEIRO É 
REELEITO 
PARA O CIESP
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FEIRÃO DA EDP
Terminou o Feirão de Negociação 
EDP, com condições especiais de 
acordo para pagamento de débitos 
em aberto de clientes residenciais, 
rurais, comerciais e industriais, com 
a possibilidade de parcelamento em 
até 36 vezes. “As facilidades para pa-
gamento têm como objetivo auxiliar 
o cliente que sofreu com os impac-
tos econômicos, em decorrência do 
período da pandemia e acabou acu-
mulando contas de energia”, ressal-
ta Vanessa Lugon, gestora da EDP.

VÍTIMA DA COVID-19
Waldemar Marques de Oliveira Fi-
lho, o Dema, ex-prefeito de Ferraz 
de Vasconcelos na gestão inicia-
da em 1996, morreu vítima da Co-
vid-19 neste final de semana, aos 69 
anos.  Ele estava internado na capi-
tal paulista há duas semanas e não 
resistiu às complicações da doen-
ça. Além de político, Dema era em-
presário do ramo de alumínio e já 
foi proprietário de postos de com-
bustível e restaurante em Suzano.

MEMÓRIA À TUTA
A Câmara de Mogi confirmou que o 
novo ginásio de esportes, em cons-

trução ao lado do Ginásio Hugo Ra-
mos, no Mogilar, será batizado como 
Ginásio Esportivo Professor José 
Carlos Miller da Silveira - Tuta. A 
propositura, de autoria do prefeito 
Caio Cunha (Pode), foi aprovada por 
unanimidade.

PATRONO
Patrono do basquete mogiano, 
Tuta faleceu em 2019, aos 88 anos, 
após uma batalha contra um cân-
cer. A ele é atribuído o incentivo ao 
basquetebol na cidade, sendo pro-
fessor de Educação Física e trei-
nador em escolas e universidades. 
Em 1995, na Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, foi um dos pre-
cursores do basquete profissional 
e participou do revezamento da to-
cha olímpica na região às vésperas 
dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio 
de Janeiro.

SEGURANÇA 
Profissionais de Segurança Pública 
do Alto Tietê encerraram a participa-
ção na Campanha de Vacinação con-
tra a Covid-19, com a aplicação da 
segunda dose. Mais de 2 mil profis-
sionais foram imunizados pela cam-
panha, coordenada pelo CPA-M/12. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Diversidade não é inclusão

O
s estabelecimentos, ainda engati-
nhando quando o assunto é in-
clusão, alienam parte do público 
que poderia ser consumidor. Não 

é uma tarefa fácil para os comerciantes, mas 
na era da inclusão, ela precisa ser exercita-
da. Assim, pensar em diversidade e inclusão 
como fatores que se complementam é funda-
mental. Isso deixará mais clientes satisfeitos 
e aumentará o lucro da empresa. 

Diversidade e inclusão, porém, também 
devem ser pensados no ambiente interno do 
trabalho – uma tarefa para os líderes empre-
sariais quebrarem a cabeça. Não há dúvida 
de que as empresas continuarão a dedicar 
atenção e recursos para promover a diversi-
dade, inclusive na contratação dos colabora-
dores. Mas, criar um ambiente de trabalho 
onde todas as pessoas se sintam respeitadas 
e valorizadas ainda é um desafio complica-
do. Não basta, por exemplo, contratar uma 
pessoas portadora de deficiência apenas para 
constar no hall da companhia. A diversida-
de sem inclusão se transforma em uma ta-
refa incompleta. Isso quer dizer que, além 
da contratação, se faz necessário dar voz ao 

trabalhador e permitir que participe de de-
cisões importantes dentro do setor destina-
do a ele. Isso resultará em um colaborador 
mais ativo e participativo. Já a empresa que 
se abre à inclusão poderá ser surpreendida 
positivamente com novas ideias.

Líderes empresariais já se deram conta 
do potencial de uma força de trabalho di-
versificada, mas, embora esse seja um pas-
so importante, não garante a inclusão. No 
meio disso, as empresas têm um novo de-
safio criado após a chegada da pandemia da 
Covid-19, que é um ambiente de trabalho 
híbrido. Por isso, para facilitar e agilizar o 
processo de inclusão é importante ouvir os 
colaboradores e tentar atender parte de seus 
anseios para que se sintam mais valorizados. 
Como agir neste sentido em um ambiente 
hídrido? Esse já é um novo desafio que se 
constroi dentro dessa necessidade.

A cultura da inclusão ainda não é clara na 
cabeça de parte da população. Cabe às lide-
ranças entenderem a diferença entre diversi-
dade e inclusão e, por meio da prática, massi-
ficar o ensinamento, que será benéfica tanto 
para empresas quanto para os trabalhadores. 

No final de março, o rela-
tório divulgado pelo Banco 
Mundial previu que a econo-
mia brasileira fecharia o ano 
entre as dez piores da Améri-
ca Latina e Caribe. Apesar da 
previsão de um crescimento 
superior aos 3% para esse ano, 
isso é insuficiente para cobrir 
a queda do PIB de 4,1% regis-
trada no ano passado.

Na opinião de José Silvestre, 
diretor-adjunto do Departa-
mento Intersindical e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), o 
que motiva essa previsão pes-
simista é a péssima condução 
do governo Bolsonaro tanto 
na economia como na saúde.

A fragilidade da economia 
brasileira que nos acompanha 
já faz um bom tempo, encon-
tra reforço na forma como o 
governo vem tratando, por 
exemplo, a questão orçamen-

E a nossa economia?

ARTIGO
Afonso Pola

tária. A política de teto de gas-
tos e austeridade fiscal não 
provoca bom efeito em um 
momento que precisaríamos 
de medidas para fazer frente 
aos problemas gerados pela 
crise sanitária.

A gestão Bolsonaro e Paulo 
Guedes gera travas que impe-
dem a economia de deslanchar. 
São elas: baixo investimento, 
aumento do desemprego, au-
xílio emergencial muito aquém 
do necessário e ausência de 
estímulos fiscais para os pe-
quenos negócios que são os 
que mais empregam.

Além da ausência de me-
didas econômicas que con-
tribuam para a retomada do 
crescimento econômico mais 
intenso, outra questão tam-
bém contribui para um ce-
nário desanimador. Um dos 
pontos que o Banco Mundial 

leva em conta para projetar o 
desempenho das economias 
é o ritmo de vacinação nos 
países. No Brasil, o percen-
tual de pessoas que já estão 
com imunização completa 
ainda está muito baixo, por 
conta da forma irresponsável 
que as vacinas foram tratadas 
pelo governo federal. Em 4 
de julho tínhamos apenas 
13,1% da população total-
mente vacinados.

O percentual de imunização 
é fundamental para que as ati-
vidades econômicas voltem a 
um estado de normalidade. E, 
nesse aspecto, os outros paí-
ses estão bem à frente.

Saúde e economia não 
apresentam interesses anta-
gônicos. Ao contrário, essas 
duas coisas andam juntas e 
é isso que o Banco Mundial 
está falando. E isso é fato, os 
dados revelam isso.

 afonsopola@uol.com.br
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José Caseiro é reeleito para 
a direção do Ciesp Alto Tietê

Escolhido para gestão 2022/2025, dirigente elege luta contra pedágio e ampliação de empresas como prioridades

MAIS UM MANDATO

O empresário José Fran-
cisco da Silva Caseiro foi 
reeleito ontem diretor titular 
da regional Alto Tietê do 
Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp) 
para a gestão 2022/2025. 
A nova diretoria tem ainda 
Romildo de Oliveira Campelo 
como primeiro vice-diretor; 
Fábio Hoelz de Matos como 
segundo vice-diretor; e mais 
14 membros no Conselho 
Titular e sete suplentes. Para 
a diretoria estadual do Ciesp 
foi eleito Rafael Cervone 
com 61,9% dos votos para 
suceder Paulo Skaf.

À frente da chapa única 
inscrita para as eleições no 
Ciesp Alto Tietê e com 100% 
dos votos válidos, o empre-
sário José Caseiro avança 
para o segundo mandato 
na liderança da entidade 
regional, que representa 
cerca de 2 mil indústrias 
de transformação instaladas 
em Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis e 
Suzano. O setor absorve 25% 
da mão de obra com carteira 
assinada, o que corresponde 
a aproximadamente 69 mil 
trabalhadores e é responsável 
por 26% do Produto Interno 
Bruto (PIB) gerado na região.

Além de ações para auxiliar 
as indústrias na retomada 
pós-pandemia, a futura di-
retoria tem como uma das 

José Caseiro vai para a segunda gestão à frente da unidade do Ciesp Alto Tietê

principais metas o fomento 
das políticas municipais para 
a consolidação e ampliação do 
parque industrial instalado, 
o que inclui a melhoria da 
infraestrutura nos polos em-
presariais e a capacitação de 
mão de obra. Também segue 
como bandeira a luta contra 
a instalação de pedágios nas 
rodovias que cortam a região, 
em especial na Mogi-Dutra.

“Fico muito feliz com essa 
confiança do empresariado 
do Alto Tietê no trabalho 
que temos feito no Ciesp. 
Enfrentamos no ano passado 
um dos piores períodos com 
a pandemia e continuamos 

a sentir seus impactos prin-
cipalmente na parte de ma-
téria-prima, ainda assim a 
indústria se mantém firme e 
tem sido um importante pilar 
na retomada econômica. A 
implantação de pedágios vai 
comprometer esse processo e 
é um risco para o desenvol-
vimento econômico e social 
de toda a região, porque vai 
gerar aumento nos custos e 
afugentar as empresas. Por 
isso, essa luta é prioridade”, 
ressaltou Caseiro.

O dirigente reforça a impor-
tância do parque industrial do 
Alto Tietê dentro do Estado, 
que se destaca principalmente 

pela diversidade – são mais 
de 20 segmentos ativos – e 
localização estratégica. E 
defende que as gestões mu-
nicipais atuem, juntamente 
ao Ciesp, para manutenção e 
ampliação do parque instalado.

“A indústria gera emprego de 
qualidade e movimenta várias 
outras cadeias produtivas. Sem 
ela, o desenvolvimento das 
cidades fica comprometido, 
por isso, é fundamental que 
as administrações municipais 
invistam na melhoria da 
infraestrutura, como vias de 
acessos, iluminação e segu-
rança, assim como também 
na retenção da mão de obra 

qualificada. Com o avanço da 
vacinação e a pandemia mais 
sob controle, a diretoria do 
Ciesp vai fortalecer a aproxi-
mação com os municípios para 
buscar o desenvolvimento da 

indústria em toda a região”, 
afirmou o dirigente.

A gestão da diretoria eleita 
ontem terá início em 1º de 
janeiro de 2022 com término 
em 31 de dezembro de 2025.

Divulgação/Ciesp

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes iniciou sábado pas-
sado as obras de melhoria 
de mobilidade urbana e 
segurança viária na via 
Perimetral, no encontro 
com a avenida José Meloni, 
em um trabalho conjunto 
realizado pelas Secretarias 
Municipais de Transportes 
e de Serviços Urbanos. No 
dia em que o serviço come-
çou, a Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
realizou o transplante de 
nove palmeiras existentes no 
local. Elas foram plantadas 
no Parque Leon Feffer.

Durante os trabalhos, 
que estão em andamento, 
a administração munici-
pal montou uma operação 

Prefeitura inicia obras e faz transplante de nove palmeiras
Perimetral

das avenidas passará a con-
tar com semáforos, que 
regularão a passagem dos 
veículos. Além disso, com a 

haja uma melhoria entre 
75% e 85% no trânsito da 
região. 

Com as obras, o encontro 

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.

A primeira etapa das obras, 
iniciadas no sábado, é a reti-
rada da rotatória existente no 
encontro da avenida Lothar 
Waldemar Hoehne – nome 
dado a este trecho da via 
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. A estimativa é que 

nova configuração do local, 
o acesso à direita para o 
motorista que estiver na 
via Perimetral no sentido 
Ponte Grande-Rodeio e qui-
ser 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 no-
vos 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.

Durante o período de 
serviços, haverá interdições 
parciais – de uma faixa – nas 
duas pistas da Via Perimetral 
e nas faixas da esquerda da 
Avenida José Meloni. Para 
orientar os motoristas, a 
Secretaria Municipal de 
Transportes está implan-
tando placas de sinalização 
com as rotas de desvio. A 
orientação é para que os 
motoristas, principalmente 
de veículos grandes, evitem 
transitar pelo local durante 
o período de obras, previstas 
para ocorrer em cerca de 
três meses.

Palmeiras foram retiradas e plantadas no Leon Feffer

Divulgação/PMMC

Reeleito como diretor 
titular do Ciesp Alto Tietê, 
o empresário industrial José 
Caseiro tem 61 anos e é 
formado em Engenharia de 
Produção e Administração 
de Empresas. Atua com 
empresas nos segmentos 
de papel e de química, e 
desde 2015 está à frente 
da entidade regional.

O primeiro vice-diretor 
é Romildo de Oliveira 
Campelo, advogado de 76 
anos, atuante no segmento 
de consultoria ambiental 
e um dos mais antigos 
integrantes da diretoria. O 
segundo é Fábio Hoelz de 
Matos, 47 anos, advogado 
empresarial, especialista em 
direito tributário e diretor 
jurídico de um empresa 
metalúrgica. Presidente 
da Comissão de Direito 
Tributário da OAB de Mogi.

Para o Conselho Titu-
lar foram eleitos Edson 
Massahi Iwata, José Luiz 
Rebolledo Arranz, Renato 
Rissoni, Nunziante Gra-
ziano Neto, Oduvaldo 

Diretoria tem 24 empresários
José Ferreira, Eurípedes 
Fernandes Guardia, Ramon 
Garcia Neto, Luiz Antonio 
Domingues, José Alexandre 
de Morais, José Roberto 
Pilon, Laércio Porto de 
Alvarenga, José Ramos 
De Carlo, Carlos Alberto 
Yamanaka e Marcos Herzer 
Bertalmio. Os suplentes 
são Manuel Luiz Marques 
Tabelião, Protásio Pivetta 
Braga, Fabiano Oton Wolf, 
Norberto Barba Navarro, 
Carlos Antonio Lapique 
Martinez, Carlos Andrade 
Lapique e Régis Antonio 
Siqueira.

O Ciesp Alto Tietê com-
pleta 60 anos de fundação 
em setembro e é um dos 
primeiros do Estado, que 
conta com outras 42 regio-
nais/distritais. A entidade 
é peça-chave no apoio às 
indústrias com certificados 
de exportação, cursos de 
qualificação, ações na área 
ambiental, pesquisas e 
uma série de consultorias 
e projetos que auxiliam 
no dia a dia das empresas.
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Região recebe vacina para 
pessoas de 37 a 39 anos

Os municípios do Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebem hoje 
um novo lote com 132.980 
imunizantes contra o Corona-
vírus. A remessa é composta 
por 112.855 vacinas Janssen, 
CoronaVac e AstraZeneca 
destinados à primeira dose 
para pessoas de 37 a 39 anos, 
e 20.125 doses de AstraZeneca 
para completar a primeira dose 
para pessoas de 40 a 59 anos.

Com o novo lote, a região 
alcança a marca de 1.690.039 
vacinas recebidas.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abre novos agenda-
mentos online da vacinação 
contra a Covid-19 nesta pró-
xima semana. Hoje às 8 horas, 
serão liberadas 1.600 vagas 
para pessoas com 40 anos 
ou mais. Amanhã, às 8 horas, 
serão disponibilizadas segun-
das doses. A população deve 
ficar atenta para não efetuar 
o cadastro erroneamente e, 
desta forma, tirar a vaga de 
quem precisa complementar 

a imunização.
As vagas de segunda dose são 

destinadas com exclusividade 
para quem tomou a primeira 
dose da AstraZeneca até o dia 
15 de abril e a primeira dose 
da CoronaVac até o dia 12 
de junho. “Estamos pedindo 
que as pessoas respeitem 
rigorosamente o calendário 
e fiquem atentas para evi-
tar agendamentos errados”, 
alertou a chefe da Vigilância 
Epidemiológica, Lilian Peres 
Mendes. 

Todos os agendamentos 
devem ser feitos por meio do 
site  www.cliquevacina.com.br  
Para tomar a primeira dose, 
o munícipe deve apresentar, 
no local agendado, documen-
to pessoal com foto, CPF e 
comprovante de endereço. Já 
a segunda dose exige, ainda, 
apresentação do comprovante 
da primeira. 

A programação em Mogi 
está seguindo o cronograma 
de imunização por faixas 
etárias divulgado pelo gover-
no do Estado e as vagas são 

disponibilizadas de acordo 
com os quantitativos de doses 
enviadas ao município. 

Mortes
O Consórcio de Desenvolvi-

mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) informou 
ontem que 72 pessoas da re-
gião morreram de coronavírus 
(Covid-19), nas últimas 72 
horas. Os números levaram a 
região a registrar, desde março 
do ano passado, 4.692 óbitos 
em razão da doença.

As vítimas eram residentes 
nos municípios de Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

Em Mogi, o registro de hoje 
se refere a óbitos ocorridos 
entre os dias 19 de março e 
30 de junho, e é resultado de 
uma força-tarefa de atualiza-
ção por meio de um trabalho 
conjunto com as instituições 
e cobranças de notificações 
pendentes. Essa atualização 
praticamente elimina pen-
dências de óbitos na cidade.

Covid-19

Motorista de ônibus é preso 
por atropelar motociclista 

O motorista de ônibus da 
empresa Alto Tietê Transporte 
(ATT), Franco Dibes de Souza 
Pontes, de 42 anos, foi pre-
so no sábado passado após 
causar o atropelamento de 
um motociclista no distrito 
de Jundiapeba, em Mogi das 
Cruzes.

O caso foi registrado pelas 
câmeras da Central Integrada de 
Emergências Públicas (Ciemp), 
da Secretaria de Segurança de 
Mogi das Cruzes, na avenida 
Lourenço de Souza Franco, 
próximo à base da Guarda 
Civil Municipal (GCM), por 
volta das 15h30 de sexta-

-feira passada. A vítima foi 
encaminhada a um hospital 
da região e, segundo o prefeito 
Caio Cunha (Pode) em uma 
rede social, seu estado de 
saúde é grave.

Em depoimento à polícia, o 
motorista envolvido na colisão 
afirmou que o motociclista 
havia sido fechado por um 
veículo na faixa da esquerda. 
No entanto, as imagens do 
Ciemp mostram que o carro 

Jundiapeba

169 da ATT que fazia o percurso 
da linha 481 (Poá-Mogi das 
Cruzes) faz um movimento 
brusco da faixa da direita para 
a esquerda. Momentos depois, 
a motocicleta é arrastada para 
debaixo do transporte coletivo.

Após o depoimento e a 
apresentação das imagens à 
Polícia Civil, foi dada voz de 
prisão a Pontes, que foi colo-
cado à disposição da Justiça.

No final da tarde de ontem, 
a ATT emitiu uma nota oficial 
informando o desligamento 

sumário do funcionário. A 
empresa também declarou que 
dará todo o suporte médico 
e social para a vítima e irá 
colaborar com as autoridades 
no que for necessário.

“Os motoristas e colabora-
dores passam periodicamente 
por diversos treinamentos 
de qualificação profissional 
e de zelo com a vida. A ação 
do ex-funcionário causou 
indignação e repulsa em to-
dos os funcionários da ATT”, 
concluiu a empresa em nota.

Mais da metade dos leitos UTI 
Covid está ocupada em Mogi

Além de Mogi, demais unidades hospitalares do Alto Tietê também mostram queda nas interações por Covid-19

INTERNAÇÃO

Os hospitais municipais, 
privados e de responsabi-
lidade estadual de Mogi 
das Cruzes e que tratam de 
pacientes com o coronavírus 
(Covid-19) continuam se 
distanciando do limite de 
ocupação nos leitos de Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTIs). Na noite anterior, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde apontou uma ocu-
pação de 54% dos leitos.

Em relação às camas 
de Enfermaria, havia uma 
lotação de 39%. Os núme-
ros se referem às seguintes 
unidades médicas: Hospital 
Municipal, Hospital de 
Campanha, Santa Casa de 
Misericórdia, Hospital Luzia 
de Pinho Melo, Hospital 
Ipiranga, Hospital Santana, 
Biocor e Mogi Mater.

Na noite passada, as 33 
vagas de UTI, somente do 
Hospital Luzia de Pinho 
Melo, estavam com 70% 
de ocupação. Os 46 leitos 

No Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, os leitos de UTI estão com 70% de ocupação

de Enfermaria, por outro 
lado, encerraram a noite 
anterior com uma ocupa-
ção de 61%. No Hospital 
Doutor Arnaldo Pezzuti, 
também em Mogi, estão em 
funcionamento 30 leitos de 
Enfermaria, com ocupação 
de 61 %, e 30 leitos de UTI, 
com 70%.

Já no Hospital Regional 
de Ferraz de Vasconcelos, 
o Doutor Osíris Florindo 
Coelho, os 26 leitos de UTI 
somavam 80% de ocupação 

e os 26 de Enfermaria, 61%. 
O Santa Marcelina de Itaqua-
quecetuba operava ontem 
com 20 leitos de UTI com 

95 % de ocupação e 20 
de enfermaria com 100 
% de uso.

Já no Centro de Saúde 24 

horas, Unidade de Pronto 
Atendimento, Central da 
Covid-19 e no Hospital 
de Campanha, também 

em Itaquá as ocupações 
eram de 28% e 0 % em 
Enfermaria e Emergência, 
respectivamente. No Hos-
pital Auxiliar de Suzano, de 
responsabilidade estadual, 
que possui 20 leitos de 
Enfermaria, operava ontem 
com 57% de ocupação.

No entanto, no Pronto-
-Socorro Municipal (PS), 
Santa Casa de Misericórdia, 
Hospital Santa Maria e no 
Hospital Saint Nicholas as 
ocupações eram de 40% e 
11% na UTI e Enfermaria, 
respectivamente. Por fim, a 
Prefeitura de Poá informou 
ontem que as ocupações no 
Hospital Municipal Doutor 
Guido Guida eram de 50% 
e 13% na Emergência e 
Enfermaria.

Até a noite anterior, 4.345 
pessoas destas cinco cidades 
foram a óbito em decorrência 
da doença viral, conforme 
apontaram os números do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

Thamires Marcelino
Emanuel Aquilera 

Em relação 
às camas de 
Enfermaria,  
havia uma  
lotação de 39%

Câmeras mostram desentendimento momentos antes

Reprodução
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Nova rede pretende melhorar 
distribuição e reduzir perdas

Obra, iniciada ontem, será implantada na avenida Lothar Waldemar Hoehne, entre Ponte Grande e Jardim Maricá

PERIMETRAL

Dando continuidade aos 
investimentos para melhorias 
na distribuição de água na 
cidade, o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
avança com as obras de 
setorização da região leste, 
iniciadas ontem, da implan-
tação de uma nova tubulação 
na avenida Lothar Waldemar 
Hoehne (via Perimetral), 
entre a Ponte Grande e o 
Jardim Maricá. É uma obra 
importante para aumentar 
a disponibilidade de água 
e controle da pressão para 
aquela região da cidade, que 
além do Jardim Maricá e 
Ponte Grande, inclui bairros 
como Bella Cittá, Jardim 
Aracy, Itapety e Vila Oroxó.

Outro objetivo é colocar 
em operação os dois novos 
reservatórios instalados na 
Vila Oroxó, com capacidade 
para 2 milhões de litros de 
água cada um. Além de 
melhorar o atendimento 
na região, essas estruturas 
proporcionarão uma reserva 
estratégica de abastecimento, 

Reservatórios instalados na Vila Oroxó têm capacidade para 2 milhões de litros cada

diante do cenário de escas-
sez de chuvas e possível 
crise hídrica nos próximos 
meses – o Sistema Nacional 
de Meteorologia (SNM), do 
governo federal, emitiu um 
alerta de emergência hídrica 
para a região que abrange o 
Estado de São Paulo, devido 
à previsão de chuvas abaixo 
da média no período de 
junho a setembro.

“Para aumentar a segurança 
do abastecimento público, o 
Semae avança com as obras 
na Perimetral. Este trabalho 
inclui o assentamento de 
uma nova tubulação, obras 
de setorização e instalação de 
instrumentos para controle 
de pressão e vazão, como 
parte de nossas ações para 
redução de perdas”, explicou 
Wagner de Carvalho Moraes, 
da Divisão de Distribuição 
de Água da autarquia.

Por ser uma avenida de 
tráfego intenso, o Semae, 
em decisão conjunta com a 
Secretaria Municipal de Trans-
portes, optou por realizar os 

serviços somente no período 
da noite, para evitar grandes 
impactos no trânsito, já que 
será necessário interditar uma 
faixa da pista sentido Ponte 
Grande – Jardim Maricá 
(entre a rua Cabo Diogo 
Oliver e a avenida Antônio 

de Almeida). Somente a 
recomposição do asfalto é 
que será feita durante o dia.

A previsão é de que a obra, 
que é de grande porte, seja 
realizada em aproximada-
mente três meses. Haverá 
sinalização para segurança 

de motoristas, pedestres, 
ciclistas e motociclistas.

“Esse tipo de obra, pelo 
porte e extensão, pode gerar 
alguns transtornos temporá-
rios, como barulho, poeira 
e congestionamentos. Mas 
solicitamos a compreensão 

da população durante este 
período, pois, superada a 
fase de implantação, todos 
poderemos usufruir de um 
sistema de abastecimento 
mais eficiente”, destacou 
o diretor-geral-adjunto do 
Semae, Michel Reche Beraldo.

A setorização é a divi-
são de uma grande área de 
distribuição em sistemas 
menores para aperfeiçoar 
o fornecimento de água e 
o gerenciamento de pres-
são, agilizar manutenções 
e diminuir perdas.

O investimento total previsto 
nas obras de setorização da 
região leste é de R$ 10 mi-
lhões, incluindo os materiais. 
Os bairros beneficiados são 
os atendidos pela Estação 
de Tratamento de Água 
(ETA) do Socorro, e vão 
de Sabaúna 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.

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC

Conta de energia elétrica 
sofrerá aumento de 52%

Os moradores do Alto Tietê 
receberão contas de energia 
elétrica com valores superiores 
nos próximos meses devido 
ao último ajuste da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), aprovado na semana 
passada. Com a nova decisão, 
a cobrança extra passou de 
R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 
100 kWh consumidos, uma 
alta de 52%.

A bandeira vigente deste 
mês foi anunciada pela Aneel, 
que decidiu também novos 
valores para as outras bandeiras. 
A amarela passou a ser de R$ 
1,874 a cada 100 kWh e a 
vermelha patamar 1, de R$ 
3,971. O valor deliberado 
pela Diretoria Colegiada da 
Aneel para a bandeira verme-
lha patamar 2 contempla os 
custos de geração de energia 
elétrica decorrentes da escassez 
hidrológica vivenciada neste 
momento, a pior desde 1931.

A bandeira verde continua 
sem cobrança adicional, pois 

Reajuste

sinaliza que não há custo extra 
para geração de energia. O 
último reajuste do sistema 
foi feito em 2019.

“Simulações conduzidas por 
nós sobre junho e julho deste 
ano confirmaram conjuntura 
de excepcional severidade 
hidrológica para o segundo 
semestre de 2021”, explicou a 
agência. Além disso, a situação 
de escassez quantitativa de 
recursos hídricos na bacia 
hidrográfica do rio Paraná, 

uma das principais do país, 
é crítica.

Diante desse cenário, si-
mulações da Aneel na Conta 
Bandeiras demonstraram que 
os valores anteriormente esti-
mados pela Consulta Pública 
Aneel 10/2021, realizada para 
a contribuição da sociedade 
para o cálculo da atualização 
das bandeiras em 2021, seriam 
insuficientes para cobrir os 
custos de compra de energia 
das distribuidoras.

Thamires Marcelino

Tarifa de energia estava sem aumento desde 2019

Divulgação

Mogi registra oito multas 
por desrespeito à pandemia

O Departamento de Fis-
calização de Posturas de 
Mogi das Cruzes registrou 
oito multas por desrespeito 
às restrições da Covid-19, 
entre sexta-feira e domingo 
passados. O setor relatou que 
os casos ocorreram na Vila 
Industrial, Shangai, Jardim 
Santa Tereza, Jundiapeba, 
Parque Monte Líbano, Rodeio 
e no centro da cidade.

Ao todo, foram dez autuações, 
sendo seis multas a estabe-
lecimentos por desrespeito 
às regras de restrição, duas 
por realização de pancadão, 
uma por desrespeito à Lei do 
Silêncio e uma por falta de 
alvará a um estabelecimento.

Além disso, durante o 
último final de semana, a 
Guarda Municipal evitou três 
ocorrências de aglomeração, 
em Jundiapeba e no Jardim 
Maricá. A população, segundo 
a Prefeitura, pode auxiliar 
neste trabalho com denúncias 
pelo telefone 153, da Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp), que atende 

24 horas por dia. A Central 
recebeu 242 chamadas neste 
período.

Já a Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) de Ferraz de 
Vasconcelos aplicou nova-
mente multa a uma adega, 
no último domingo, tam-
bém por descumprimento 
das normas de combate à 
pandemia, na Vila Jamil. 
Foi aplicada a multa de 40 
Unidades Fiscais Municipais 
(UFM), o que corresponde 
a R$ 4.300,80.

As equipes da Guarda 
Civil, segundo a Prefeitura, 
foram ao local e constataram 
uma aglomeração de pessoas 
consumindo fumígeros (nar-
guile), ocupando a via e o 
passeio público, bem como, 
a utilização de uma caixa de 
som para promoção de um 
evento que estava causando 
a perturbação do sossego. 

Diante disto, a caixa de som 
foi apreendida e o responsável 
autuado pela perturbação 
e pelo descumprimento 
do decreto de prevenção 

à pandemia da Covid-19. 
O estabelecimento já havia 
sido multado no dia 14 de 
junho deste ano pelas mesmas 
infrações.

Em Itaquaquecetuba, a 
Secretaria de Segurança 
Urbana trabalha com a Po-
lícia de Proximidade e, por 
isso, realiza mediações de 
conflitos e orientações para 
a conscientização da popu-
lação. Neste final de semana 
houve a apreensão de dois 
veículos com paredão nos 
bairros Piratininga e Jardim 
Itaquaquecetuba. Um local 
na Vila Virgínia foi fechado, 
mas sem a necessidade de 
multas, de acordo com a Pasta.

Na noite do último sá-
bado, a Vigilância Sanitária 
de Suzano autuou e fechou 
quatro estabelecimentos 
comerciais, todos na área 
central da cidade, por des-
respeito ao horário permitido 
pelo Plano São Paulo para 
funcionamento, sendo dois 
bares, um restaurante e uma 
tabacaria. (T.M.)

Final de semana
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Escritora quer tornar sua 
editora a mais humanizada

Com uma editora de livros 
estabelecida em Suzano (rua 
Paraná, no Jardim Paulista, 
sala 3), a escritora Thássia 
Andrade tem se preparado 
para o desafio de se tornar a 
maior editora humanizada do 
país. Para ela, viver é uma arte 
e os desafios são inevitáveis, 
basta acreditar nos próprios 
sonhos e colocar a mão na 
massa. Thássia iniciou os 
trabalhos da Editora Andra-
de em plena pandemia da 
Covid-19, em maio de 2020.

De acordo com ela, as 
editoras tradicionais rece-
bem os originais e bancam a 
publicação do livro, porém, 
os autores recebem apenas 
10% das vendas. “A sua obra 
precisa ter um apelo signi-
ficativo para ser publicado 

– o atendimento é robótico 
– elas não têm tempo de dar 
atenção aos novos escritores 
em virtude da demanda”, 
detalhou.

Já os prestadores de serviços 

Cultura

ou editores por profissão, 
realizam todas as etapas do 
processo de editoração. Neste 
caso, Thássia contou que 
os autores pagam por este 
serviço e têm total liberdade 
com a própria obra.

A escritora disse que certa 
vez disseram que é impossível 
viver de arte no Brasil, mas 
há três anos despertou um 
dom que a levou a descobrir 
o melhor que há nas pes-
soas. “E mesmo com medo, 

aceitei o desafio, e descobri 
que rascunhos são únicos 
e devem se transformar em 
legados”, apontou. A editora 
já publicou 12 livros.

Thássia é autora de “O Dom 
de Escrever” e “Do rascunho 
ao legado’’, além de criadora 
do método “Destravando a 
sua escrita”. Os interessados 
nesta mentoria devem entrar 
em contato por meio do 
perfil oficial do Instagram, 
@thassiaandradeoficial.

Thamires Marcelino

Thássia Andrade iniciou empresa em plena pandemia

Arquivo Pessoal

Mogi tem 2,2 mil crianças em 
fila de espera para a creche

De acordo com a Secretaria de Educação, cerca de 10 mil crianças estão matriculadas em uma das unidades

EDUCAÇÃO

O Grupo Mogi News 
apurou junto à Prefeitura 
de Mogi das Cruzes que a 
cidade atualmente conta 
com quase 10 mil crianças 
com até 3 anos matriculadas 
em creches, mas ainda conta 
com o maior número de 
crianças aguardando uma 
vaga para matrícula, com 
aproximadamente 2,2 mil 
na fila de espera.

O levantamento feito junto 
às cinco cidades mais populo-
sas do Alto Tietê, o G5, mais 
Guararema, registrou um total 
de 27.371 crianças matricu-
ladas em creches, mas com 
um déficit de 8.325 vagas em 
escolas de educação infantil.

Mogi, segundo a Secretaria 
Municipal de Educação, tem 
9.743 crianças matriculadas em 
cem creches subvencionadas 
e 13 escolas infantis muni-
cipais. Segundo o Cadastro 
Municipal Unificado (CMU), 
2.332 crianças aguardam a 
liberação de uma vaga.

Em seis cidades, são 8.325 crianças aguardando na fila de espera para creche

Questionada pela reporta-
gem, a Secretaria de Educação 
informou que serão entregues 
no segundo semestre cinco 
novas creches, sendo mais 
duas unidades para o primeiro 
semestre de 2022. “Uma das 
metas da Pasta é zerar a fila 
de espera até o fim desta 
gestão. O departamento de 
Planejamento Educacional 
está fazendo estudos onde 
são apontados os setores que 
estão em expansão e neces-
sitam de novas unidades”, 
concluiu em nota.

Com a segunda maior 
população do Alto Tietê, a 
Secretaria de Educação de 
Itaquaquecetuba informou 
ter 6.977 alunos com até 3 
anos em 50 unidades entre 
municipais e conveniadas. No 
entanto, a fila de espera por 
uma vaga é de 2.144 crianças. 

“A Prefeitura está elaborando 
um novo chamamento e vai 
inaugurar sete creches no 
segundo semestre”, prometeu 
a Secretaria da Educação.

Suzano informou que 

a cidade conta com 6.032 
crianças matriculadas em 
33 creches municipais e 20 
unidades conveniadas, mas 
que 1.379 com até 3 anos 
de idade aguardam na fila.

A cidade que proporcional-
mente tem a maior diferença 
entre alunos matriculados 
e lista de espera é Poá, que 

informou ter 13 creches que 
oferecem 1.006 vagas para 
crianças de até 3 anos, mas 
que 2 mil alunos esperam 
uma vaga. “A Prefeitura tem 
interesse na construção e 
ampliação de creches, mas 
no momento, por causa da 
calamidade financeira do 
município, ainda não há 

essa possibilidade”, concluiu 
em nota.

Já Ferraz de Vasconcelos 
informou que a cidade tem 
3.613 alunos em 34 unidades, 
entre municipais e conve-
niadas. A fila, no entanto, 
é de 570 crianças. Sobre as 
ações previstas para reduzir 
a fila, a Pasta de Educação 

ferrazense informou que 
existe um chamamento pú-
blico para os próximos meses 
para a renovação e criação de 
novos convênios, a ampliação 
da Escola Municipal Alcides 
Cardoso no Jardim Ione com 
mais 75 vagas, e a construção 
da creche d Vila Correa, para 
mais 150 alunos.

Além das cidades do G5, 
em Guararema, a rede mu-
nicipal de ensino possui 527 
crianças de zero a três anos 
matriculadas em 11 escolas, 
mas existe uma lista de espera 
de 30 nomes que, quando 
forem retomadas as aulas 
presenciais, serão adotados 
protocolos de entrevista 
presencial com os pais e a 
adaptação dos novos alunos 
à rotina escolar para seguir. 
Questionada sobre ações, 
a Prefeitura de Guararema 
informou que está em fase 
final a construção de uma 
nova Escola de Educação 
Infantil no bairro Nogueira, 
e a licitação de reforma de 
um prédio no Jardim Dulce.

André Diniz
Mogi News/Arquivo

Entidades comemoram início 
da campanha de testagem

Entidades da sociedade 
civil celebraram o início da 
campanha de testagem em 
massa de trabalhadores do 
comércio em Mogi das Cru-
zes, iniciada ontem. A ação 
será realizada até o dia 13 de 
agosto nos diversos distritos 
do município, e será gratuita 
para comerciários, micro e 
pequenos empresários.

A ação é uma iniciativa 
conjunta entre a Prefeitura, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a Associação 
Comercial e Industrial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), o 
Sindicato do Comércio Varejista 
de Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomércio) e o Sindicato 
dos Empregados do Comércio 
(Sincomerciários).

O projeto “Comércio Seguro” 
realizará testes PCR-Antígeno, 
com resultado pronto em 
cerca de 20 minutos, que 
serão gratuitos para quem 
trabalha diretamente no co-
mércio mogiano: vendedores, 
atendentes de balcão e outros, 
que serão acionados pela 

Sincomércio e ACMC

ACMC por e-mail e telefone. 
A prioridade da testagem é 
para os trabalhadores que 
ainda não foram vacinados 
contra a Covid-19.

O primeiro posto de testa-
gem funcionará até sexta-feira 
na praça Osvaldo Cruz, na 
região central, de segunda 
a sexta-feira até o dia 16 de 
julho. Após este período, o 
mutirão ficará uma semana 
respectivamente no distrito de 
César de Souza, Braz Cubas, na 
rua Thuller e em Jundiapeba. 
Segundo o Sincomércio, a 
expectativa é de que mais de 
8 mil mogianos do comércio 
possam fazer o teste e tirar 
suas dúvidas.

Além de Mogi das Cruzes, 
tanto a ACMC quanto o Sin-
comércio estão em negociação 
com outras prefeituras do 
Alto Tietê para a realização 
de iniciativas semelhantes. 

“Outras três cidades populosas 
na região estão avaliando a 
possibilidade de testagem 
em massa dos comerciários, 
e vimos um bom resultado 

de uma ação já realizada em 
Guararema”, afirmou Valter-
li Martinez, presidente do 
Sincomércio.

Segundo a Prefeitura, o 
mutirão poderá realizar 420 
testes por dia. Todos os casos 
positivos serão encaminhados 
para a Central de Monitora-
mento da Covid-19.

Segundo Fádua Sleiman, 
presidente da ACMC, a ação 
vem para garantir a segurança 
dos comerciantes e de seus 
colaboradores. “O setor tem 
adotado todos os protocolos 
sanitários desde o início da 
pandemia e os testes são uma 
maneira de reforçar os cuidados 
enquanto a vacina não chega 
para todos”, concluiu.

O presidente do Sincomércio 
relembrou que o trabalho é 
uma demanda do setor desde 
o final de 2020. “Somos gratos 
pela atenção a um dos nossos 
principais pedidos”, concluiu.

Mais informações podem 
ser obtidas junto à ACMC por 
meio do telefone 4728-4321 ou 
do Sincomércio 99613-4078. 
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Fundo Social faz distribuição 
de alimentos em Ferraz

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Ferraz de Vasconcelos 
realizou ontem a distribuição 
de 17 caixas de folhosas e 
leguminosas doadas pelo 
Mercado Cerealista de São 
Paulo, que serão repassadas 
às entidades locais. Quatro 
instituições da cidade foram 
chamadas para retirar os pro-
dutos que irão incrementar a 
alimentação de pessoas em 
vulnerabilidade social.

A entrega foi feita na própria 
sede do Fundo Social pela 
coordenadora Ana Paula 
do Nascimento. “Assim que 
recebemos esses produtos, 
nós fizemos a triagem e a 
separação do que pode ser 
usado. Eles irão ajudar as 
entidades que já realizam 
um trabalho no município”. 
Entre as folhosas constavam: 
agrião, rúcula, alface e acel-
ga. Legumes como batata e 
pimentão também foram 
distribuídos.

A presidente do Fundo 
Social, Cida Gambale, re-
forçou que neste período 

Folhas e legumes

de pandemia e de baixas 
temperaturas, toda doação é 
bem-vinda. “Ficamos felizes 
quando recebemos essas 
doações que têm destino 
certo. Vivemos um momento 
em que precisamos cada vez 
mais de solidariedade”.  

A entidade Associação 
Casa da Sopa Iemanjá, que 
oferece cerca de 60 refeições 
aos moradores de rua, foi 
uma das contempladas. A 
presidente, Maria Aparecida 

Lopes Alves, disse que os 
produtos vão reforçar a ali-
mentação de dezenas de 
ferrazenses. “Nós sempre 
usamos a criatividade para 
cozinhar e esses produtos vão 
ajudar bastante no reforço da 
alimentação deles”, disse. As 
entidades Restaurando Vidas, 
Nova Vida no Espírito Santo 
e  Complexo de Treinamento 
Missionário do Caminho 
(CTMC) também receberam 
as doações.

Produtos foram doados pelo Mercado Cerealista

 Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Suzano protocola pedido de 
melhorias em vias vicinais

Iniciativa ocorreu junto ao diretor regional do Departamento de Estradas de Rodagem durante o dia de ontem

DER

O Secretário de Manuten-
ção e Serviços Urbanos de 
Suzano, Samuel Oliveira, se 
reuniu ontem com o diretor 
regional do Departamento de 
Estradas e Rodagem (DER), 
o engenheiro Mauro Flávio 
Cardoso, para protocolar 
um pedido de melhorias 
para as estradas vicinais da 
cidade. A medida representa 
mais um passo na luta pela 
revitalização das vias do 
município.

O projeto concebido pela 
administração municipal 
busca a recuperação as-
fáltica da avenida Avelino 
Mariano Pena, na região sul, 
conhecida como estrada 
do Caulim, e das estradas 
do Suzano e do Portão do 
Honda. As três vias têm pa-
pel essencial na mobilidade 
urbana do município, pois 
são responsáveis por ligar 
diversos bairros da região 
norte suzanense e do dis-
trito de Palmeiras. Com o 
acolhimento da solicitação, 
o processo entra em fase de 

análise executiva. Caso não 
haja necessidade de realizar 
alterações, o órgão seguirá 
para o processo licitatório.

O chefe da pasta destacou 
que a busca por melhorias 
para as estradas tem sido 
feita há anos e, agora, após 
várias reuniões junto ao 
órgão e o governo do Esta-
do, a realização do serviço 
se encontra cada vez mais 
próxima. “O acolhimento do 
projeto representa um avanço 
significativo nas tratativas 
com o DER. Temos dialogado 
com eles desde 2017 para 
promover as revitalizações 
necessárias. São mudanças 
extremamente importantes 

para os moradores e mo-
toristas de Suzano. Agora, 
aguardamos o retorno da 
análise e acompanharemos 
de perto o andamento de 

todo esse processo”, afirmou.
Além das três estradas 

que foram acolhidas na oca-
sião, Suzano tem convênio 
firmado com o órgão para 

o recapeamento completo 
da estrada dos Fernandes, 
que cruza diversos bairros 
e liga a cidade com Ribeirão 
Pires. Com a medida, uma 

extensão de cerca de 12,8 
quilômetros será revitalizada. 
Atualmente, o DER organiza 
o início das publicações 
do processo licitatório, de 
acordo com o cronograma 
oficial estipulado.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) ressaltou a importância 
dos serviços, que refletirão 
em melhor infraestrutura 
para o município e qualidade 
de vida para todos. “As três 
estradas contam com grande 
circulação de pessoas e com 
tráfego intenso. Superadas 
as etapas, aguardamos a 
ordem cronológica que as 
vias serão beneficiadas e, 
por fim, o início das obras. 
Tudo isso é fruto de muita 
dedicação e empenho das 
nossas equipes, que conse-
guiram tirar as propostas do 
papel e transformá-las em 
realidade para a população. 
Agradeço o compromisso 
da equipe técnica da pre-
feitura e de todos aqueles 
que contribuíram para esta 
conquista”, concluiu.

Projeto prevê a recuperação da estrada do Caulim, do Suzano e do Portão do Honda   

Wanderley Costa/Secop Suzano

A Prefeitura de Guara-
rema recebeu, na semana 
passada, uma maquete da 
Estação Ferroviária que exibe 
a ponte de ferro, conhecida 
como pontilhão, a Maria 
Fumaça (a “Velha Senhora”) 
e outros itens que marcam a 
paisagem da região central 
do município.

A maquete foi instala-
da na Escola da Natureza 
Francisca Lerario. A peça 
foi um presente de Nelson 
Rodrigues, que possui fortes 
laços com Guararema e que 
fez a doação junto à sua filha, 
Patrícia Helena Rodrigues 
Salama, moradora do Bairro 
Freguesia da Escada.

Elaborada com materiais 
reutilizáveis (palitos de fósforo, 
esponja, lente de câmera 
fotográfica e outros), a ma-
quete harmoniza-se com o 
mote da Escola da Natureza, 
que é arte e meio ambiente.

Na semana passada, o 
prefeito José Luiz Freire 
(PL), o Zé, esteve com o 
autor da obra para receber a 
maquete e agradecer a doação 

Guararema recebe 
maquete de estação

Ponto turístico

da peça. Na oportunidade, 
ao lado de representantes 
da Secretaria Municipal 
de Educação, o chefe do 
Executivo guararemense 
conversou com o artista e 
agradeceu a destinação da 
obra. “Fico muito feliz em 
ver o orgulho e carinho da 
população com nossa cidade. 
Gratidão ao Nelson e à Pa-
trícia por essa doação. Além 
de extremamente bonita, a 
obra eterniza um dos pontos 
históricos mais importantes 
de Guararema”, pontuou o 
prefeito Zé.

Tamanha é a importância, 
nos dias atuais, do pon-
to turístico, que dados de 
consulta recente realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico de Guararema, 
em parceria com o Conse-
lho Municipal de Turismo, 
mostraram que a Estação 
Ferroviária foi o local que 
mais recebe turistas, le-
vando em consideração os 
visitantes que responderam 
ao levantamento.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos iniciou ontem, 
o processo de conferência 
dos dados das cem primei-
ras pessoas convocadas no 
programa Bolsa Ferraz.

Cerca de 3.900 pessoas 
foram habilitadas a participar 
do Bolsa Ferraz, dessas, até 
mil serão chamadas de acordo 
com os critérios estabelecidos 
pelo decreto municipal.

“Foram chamados neste 
primeiro momento cem 
pessoas para que não haja 
aglomeração por conta da 
pandemia (de coronavírus 

- Covid-19). Aqueles que 
não atenderem os critérios 
vão sendo substituídos por 
outros inscritos, então, to-
dos ainda têm chance de 
estar entre os mil”, disse o 
vice-prefeito e secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
Daniel Balke.

Os selecionados vão prestar 
serviços para a administração 
municipal e receberão bolsa 
auxílio de R$ 1 mil reais.

Prefeitura 
faz primeira 
convocação para 
o Bolsa Ferraz

Renda

O projeto concebido 
pela administração 
municipal busca 
a recuperação 
asfáltica
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Governo prorroga auxílio emergencial por mais três meses

 Enquanto a equipe econômica ainda prepara o desenho do programa social que irá substituir o Bolsa Família, 
o governo anunciou ontem a prorrogação por mais três meses do auxílio emergencial. Conforme havia sido 
adiantado pelo Estadão/Broadcast, a ajuda voltada aos mais vulneráveis durante a pandemia de Covid-19 foi 
prorrogada até outubro, nos mesmos valores de R$ 150 a R$ 375 e com igual alcance em termos de público. O 
benefício contempla cerca de 39,1 milhões de brasileiros e a última parcela estava prevista para julho. (E.C.)

A Prefeitura de São Paulo 
antecipou a vacinação de pessoas 
com 40 anos para amanhã. 
O grupo, estimado em 134 
mil pessoas, seria imunizado 
na próxima quinta-feira. 
Segundo o prefeito Ricardo 
Nunes (MDB), a antecipação 
foi possível porque a capital 
recebeu 130 mil doses de 
vacinas contra a Covid-19 
no sábado passado. Ontem, 
foram imunizadas as pessoas 
de 41 anos.

Quem pertence a grupos 
elegíveis abertos anteriormente 
também pode se vacinar. 
A Prefeitura ressaltou que 
todas as vacinas disponíveis 

Prefeitura de SP antecipa 

aplicação para 40 anos

Covid-19

foram aprovadas pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e são eficazes 
e seguras contra a Covid-19. 

“Não há necessidade nem 
possibilidade de escolher 
um imunizante específico”, 
disse em nota.

Para se vacinar, é necessário 
levar um comprovante de 
residência e um documento 
pessoal, preferencialmente 
o CPF e o cartão do SUS. 
Preencher o cadastro no 
Vacina Já facilita e acelera 
o processo, mas não é pré-

-requisito. (E.C.)

Ex-cunhada liga Jair 
Bolsonaro a esquema

Áudios revelados ontem apontam o presidente, quando ainda era deputado
federal, a suposto desvio de salários de assessores parlamentares

RACHADINHAS

Áudios revelados ontem em 
reportagem do portal UOL, 
ligam o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido), quando 
ele ainda era deputado federal, 
a suposto desvio de salários 
de assessores parlamentares 

- esquema conhecido como 
“rachadinha”. Bolsonaro exerceu 
mandatos como deputado de 
1991 a 2018. A reportagem 
divulgou gravações atribuídas 
a Andrea Siqueira Valle, ex-

-cunhada de Bolsonaro.
“O André (irmão dela e da 

segunda ex-mulher do presi-
dente, Ana Cristina) deu muito 
problema porque ele nunca 
devolveu o dinheiro certo 
que tinha que ser devolvido, 
entendeu? Tinha que devolver 
R$ 6 mil, ele devolvia R$ 2 
mil, R$ 3 mil. Foi um tempão 
assim até que o Jair pegou e 
falou: ‘Chega. Pode tirar ele 
porque ele nunca me devolve 
o dinheiro certo’”, disse ela 
em um dos áudios.

Dados obtidos via quebra 
de sigilo bancário e fiscal já 
apontavam indícios da prática 
no antigo gabinete dele na 

Câmara. A devolução indevida 
pode configurar crime de 
peculato. Esse delito ocorre 
quando servidor se apropria 
ilegalmente de verba pública.

O senador Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ) já foi denunciado, 
com outros suspeitos, pelo 
Ministério Público do Rio por 
peculato, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa por 
supostos desvios semelhantes. 
Foi nessa investigação que se 

obteve a quebra de sigilo de 
vários ex-assessores da família, 
além de mandados de busca 
e apreensão. A apuração foi 
aberta pelo Ministério Pú-
blico do Rio. O motivo foi 
um relatório produzido pelo 
Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) 
na Operação Furna da Onça. 
O documento apontou movi-
mentações financeiras atípicas 
de assessores ligados a mais 

de 20 deputados estaduais. 
Um desses parlamentares 

era Flávio, então com mandato 
na Assembleia Legislativa 
fluminense. A existência da 
investigação foi revelada com 
exclusividade pelo Estadão, 
em dezembro de 2018 Ou-
tro filho do presidente, o 
vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos) também é 
investigado sob suspeita da 
mesma prática. Nesse caso, 
negado pelo “Zero Dois”, os 
desvios teriam ocorrido na 
Câmara Municipal do Rio. 
Lá, a segunda ex-mulher do 
hoje presidente, Ana Cristina 
Siqueira Valle, foi assessora 
de Carlos.

A rachadinha consiste, na 
prática, em empregar fun-
cionários “fantasmas”. Esses 
servidores devolvem partes 
significativas dos salários aos 
parlamentares que os nomeiam. 
Com isso, uma pessoa que 
não trabalha ganha um valor 
razoável. Já o político ganha 
ainda mais dinheiro por meio 
do desvio de recursos públicos. 
Em alguns casos, a suspeita é 
que quase todo o salário fosse 
devolvido aos deputados.

Presidente exerceu mandatos como deputado de 1991 a 2018

Valter Campanato/Agência Brasil 

Estadão Conteúdo

O ministro Benjamim Zym-
ler, do Tribunal de Contas 
da União (TCU), solicitou 
ao Ministério da Saúde que 
explique, num prazo de 10 
dias, o motivo de o preço por 
dose da vacina Covaxin ter 
aumentado de US$ 10 para 
US$ 15 durante as negociações. 
O questionamento da corte 
de contas tem como base 
reportagem do Estadão que 
revelou a oferta mais baixa 
feita na primeira reunião da 
Pasta com representantes da 
farmacêutica Bharat Biothec, 
fabricante do imunizante, e 
da Precisa Medicamentos, 
empresa que intermediou o 
contrato.

Pelo acordo, fechado em 
fevereiro, o Ministério da Saúde 
se comprometeu a comprar 
20 milhões de doses por R$ 
1,614 bilhão. O preço de 
US$ 15 por unidade é o mais 
caro pago pelo país dentre os 
seis imunizantes negociados 
até agora.

O despacho do ministro 
Zymler solicita uma série de 
informações do Ministério 
da Saúde, inclusive, algumas 
que já haviam sido feitas à 
Saúde, mas “que não foram 
devidamente respondidas 
pela Pasta Ministerial”. O 
TCU quer também:

- cópia de todos os memo-
randos de entendimento e de 
todas as atas de reunião que 
trataram do assunto da aqui-
sição do referido imunizante, 

TCU cobra explicações 
por preço da Covaxin

Saúde

desde as primeiras tratativas 
até o fechamento do ajuste;

- se o Ministério da Saúde 
fez algum comparativo entre o 
preço ofertado e o contratado 
da Covaxin;

- as razões pelas quais o valor 
da dose da vacina indiana 
Covaxin foi fixado em U$ 15, 
no acordo final celebrado com 
a fabricante e a sua represen-
tante no país, considerando a 
existência de uma proposta 
inicial de U$ 10, registrada na 
memória da reunião ocorrida 
no Ministério em 20/11/2020

Zymler solicitou à Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid, no Senado, que 
encaminhe ao TCU, em 30 
dias, documentos sobre a con-
tratação da Covaxin. Na lista de 
solicitações, estão informações 
sobre a quebra de sigilos da 
Precisa Medicamentos e seus 
representantes e também de 
servidores do Ministério da 
Saúde que participaram da 
contratação.

O contrato com a Preci-
sa foi suspenso na semana 
passada após suspeitas de 
corrupção. A decisão, se-
gundo afirmou o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, foi 
tomada após recomendação 
da Controladoria-Geral da 
União, que também analisa 
possíveis irregularidades no 
processo de contratação. O 
ministro do TCU também 
solicitou ao governo acesso 
ao relatório da CGU. (E.C.)

Imunização ocorrerá amanhã e não quinta-feira

Wanderley Costa/Secop Suzano

O Ministério da Saúde am-
pliou a campanha de vacinação 
contra a gripe para toda a 
população acima dos seis 
meses de idade. As secretarias 
estaduais e municipais de saúde 
vão definir como funcionará 
a imunização nas cidades. Até 
o momento, apenas 42% do 
público-alvo foi imunizado 
no País, segundo o governo 
federal.

Em São Paulo, a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
disse estar em tratativas com 
o Estado para definir como 
vai funcionar a nova etapa 
da campanha. A SMS tam-
bém falou que está definindo 

quais estratégias irá adotar 
para aumentar a adesão do 
público-alvo à vacinação.

Em nota, a Pasta reforçou 
a necessidade da vacinação 
contra a gripe. “Além das 
campanhas publicitárias, o 
ministério tem mantido contato 
contínuo com os gestores locais 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), formadores de opinião 
e especialistas para ampla 
divulgação e mobilização para 
a vacinação”, disse o órgão.

A cobertura da vacina contra 
a gripe está bem abaixo do 
esperado pela Pasta, que desde 
2017 tem como meta vacinar 
90% do público-alvo. (E.C.)

Governo amplia vacinação 

para toda a população

Gripe
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Boris confirma que governo 
quer encerrar distanciamento

O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, 
confirmou ontem que o 
governo britânico planeja 
acabar com o distanciamento 
social e outras restrições 
impostas pela pandemia 
de Covid-19 no dia 19 de 
julho. Em uma coletiva de 
imprensa, o premiê disse 
que o uso de máscaras faciais 
não seria mais obrigatório a 
partir desta data. No entan-
to, uma decisão final sobre 
a reabertura do país será 
tomada no dia 12.

O anúncio do governo 

Reino Unido

britânico ocorre em meio a 
uma alta nos casos e mortes 
por coronavírus no país. “Se 
não pudermos reabrir nos-
sa sociedade nas próximas 
semanas, quando seremos 
ajudados pela chegada do 
verão e pelas férias escola-
res, devemos nos perguntar, 
quando poderemos voltar ao 
normal?”, afirmou Johnson na 
coletiva, ao ser questionado 
sobre os riscos de a pandemia 
piorar com o fim das regras 
de distanciamento social.

Segundo o primeiro-mi-
nistro, todas as empresas 

poderão reabrir a partir de 
19 de julho, se os planos do 
governo ocorrerem como o 
planejado. Além disso, o uso 
de máscaras será opcional, 
não haverá mais limites legais 
para o número de indivíduos 
em reuniões e eventos e as 
pessoas não serão orientadas 
a trabalhar em casa. 

“Vamos nos afastar das 
restrições legais e permitir 
que as pessoas tomem suas 
próprias decisões informadas”, 
disse Johnson. “Temos de 
equilibrar os riscos”, acres-
centou.(E.C.)

Explosão em fábrica deixa 
um morto e 27 feridos

Densa cortina de fumaça preta acima da fábrica e podia ser vista a 35 quilômetros de distância

TAILÂNDIA

Uma grande explosão em 
uma fábrica nos arredores de 
Bangkok matou ao menos 
uma pessoa e feriu outras 
27 ontem na Tailândia. O 
impacto danificou janelas e 
outras estruturas próximas, 
sacudiu um terminal do ae-
roporto da capital e levou à 
evacuação de residentes da 
área, disseram autoridades.

O incêndio começou por 
volta das 3 da manhã (horário 
local, noite de domingo em 
Brasília) em uma fábrica de 
plástico perto do aeroporto 
de Suvarnabhumi. Uma densa 
cortina de fumaça preta subiu 
acima da fábrica em chamas 
e podia ser vista a 35 km de 
distância. A causa da explosão 
é ainda desconhecida. “Temos 
27 feridos, a maioria devido 
aos cortes, e um falecido, que 
era bombeiro”, disse Somsak 
Kaewsena, chefe do distrito 
de Bang Pli, onde se encontra 
a fábrica taiwanesa Ming Dih 
Chemical Co..

Imagens publicadas pela 
mídia tailandesa mostraram 
bombeiros escalando destroços 
de aço retorcido para colocar 
mangueiras perto o suficiente 
das chamas enquanto lutavam 
para controlar o fogo. Outras 
fotos mostraram casas próxi-
mas com as janelas quebradas 
e destroços nas ruas, com 

fumaça negra subindo sobre 
a área mesmo horas depois.

Autoridades ordenaram a 
evacuação da área ao redor 
do incêndio por medo que 
o vazamento de produtos 
químicos causasse mais 
explosões. Abrigos foram 
instalados em uma escola e 
em um escritório do governo 

para os que foram forçados 
a deixar suas casas. “Não 
sabemos se ainda há algo 
que possa explodir”, disse 
Kaewsena, acrescentando 
que as autoridades ainda 
trabalham para controlar 
o fogo.

Um trabalhador de resgate 
voluntário disse à TV pública 

que estava tendo dificuldade 
para encontrar pessoas que 
possivelmente ainda estavam 
na fábrica. “Estamos tentando 
procurá-los”, disse. “Mas as 
chamas são bastante altas, 
então é preciso muito esforço.” 
Ele afirmou que equipes de 
resgate também estavam se 
espalhando pela área para 
ajudar os feridos, que estão 
sendo levados a um hospital 
próximo para tratamento. 
Das 11 vítimas relatadas até 
o momento, uma está em 
estado grave

Os bombeiros usaram he-
licópteros para despejar água 
em áreas de difícil acesso 
no grande complexo. No 
meio da manhã de ontem, 
o incêndio principal na fá-
brica Ming Dih Chemical foi 
controlado, mas um enorme 
tanque contendo monômero 
de estireno continuava a 
queimar, disse o oficial local 
de prevenção de desastres. 
Não houve nenhuma posição 
imediata sobre o que poderia 
ter causado a explosão.

Impacto danificou janelas, sacudiu um terminal e levou à retirada de residentes

Reprodução

 As forças de segurança 
das Filipinas percorreram 
ontem uma ilha remota no 
sul do país para procurar as 
caixas-pretas com as infor-
mações do avião da Força 
Aérea do país que caiu no 
domingo passado e provocou 
ao menos 52 mortes, em um 
dos mais graves acidentes 
aéreos militares na história 
do país.

O avião Hércules C-130 
transportava 96 pessoas, em 
sua maioria militares recen-
temente formados, quando 
saiu da pista no domingo 
ao tentar pousar na ilha de 
Jolo, província de Sulu, no 
extremo sul do arquipélago, 
onde o Exército trava uma 
longa guerra contra militan-
tes islâmicos da facção Abu 
Sayyaf. O local é reduto de 
forte atuação de militantes 
islâmicos.

Entre os mortos estão 
49 militares e três civis. O 
avião pegou fogo depois de 
sair da pista , informou o 
porta-voz das Forças Arma-
das das Filipinas, o general 
Edgard Arévalo. Três pessoas 
morreram em terra, quan-
do trabalhavam em uma 
pedreira. (E.C.)

Militares procuram 

caixas-pretas

de avião que caiu 

nas Filipinas

52 mortes

Estadão Conteúdo

OMS vê tendência de alta 
nos casos de coronavírus 

Duas autoridades da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) alertaram, durante 
evento, ontem, para os riscos 
ainda evidentes da pandemia 
da Covid-19. Em sessão vir-
tual de perguntas e respostas, 
a entidade avaliou haver 
agora certa estabilização no 
número de casos da doença 
nas últimas semanas, “mas 
em nível elevado”, segundo 
o diretor executivo da OMS, 
Michael Ryan.

A OMS afirmou que na 
última semana houve queda 
nos casos de Covid-19 nas 

Europa

Américas, de acordo com a 
líder técnica da entidade para 
lidar com esse vírus, Maria 
Van Kerkhove. Houve, por 
outro lado, aumento no nú-
mero de registros da doença 
em todas as outras regiões, 
inclusive na Europa, alertou. 
Kerkhove também reportou 
uma queda no número de 
mortos na última semana, 

“mas em um quadro bem 
desigual” pelo mundo.

Viagens
A OMS também alertou 

para o que considera ser 

uma reabertura para via-
gens “rápido demais”, no 
quadro atual da pandemia 
pelo mundo. Michael Ryan 
disse que pode ser seguro 
fazer algumas viagens mais 
curtas, a depender do quadro 
nas localidades envolvidas, 
mas pediu que as pessoas 
avaliem os riscos envolvidos 
e façam esses trajetos apenas 
se isso for considerado de fato 
seguro - e se for necessário.

Maria Van Kerkhove, alertou 
para a existência de variantes 
mais contagiosas, como a 
delta. (E.C.)
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SBT, 21H00

Chiquititas
Vivi pede ajuda a Samuca para criar um blog. Laura não se decide qual 

brinquedo quer para lhe fazer companhia. Todas as crianças decidem brincar 

na sala. As chiquititas e chiquititos vendam os olhos, menos Neco. A ideia é 

para que eles se sintam como Mili. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Karina sonha com Pedro. Dandara convida seu coral para cantar, e Pedro 

consegue seguir o som até o acampamento. Joaquina insiste em se aproximar 

de René. Paty sente ciúmes de Duca. Henrique pede que João saia de sua 

barraca para fi car sozinho com Bianca, e o menino avisa a Gael. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana tenta tranquilizar Sofi a durante o treino, enquanto Vitoria e dura com 

Cecilia. Laudelino aceita ser socio de Rodrigo em outro negocio. Dora se 

preocupa ao saber que Marcos pagou um anuncio caro para divulgar a 

agencia. Lucio convida Ana para ir ao cinema.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Júlia celebra a recuperação de Téo, que voltou a andar sem muletas. A Consulesa 

deixa claro para Nanico e Ermelinda que não pode haver envolvimento 

entre eles. Hugo conversa com Dominique sobre a possibilidade de Helena 

descobrir que Luna e Fiona são as mesmas pessoas.

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo afi rma a Maria Marta que não vai se separar de Ísis. Cláudio 
avisa a Ísis da recepção de abertura do novo restaurante. Cora pede a Vicente 
que a convide para a inauguração do novo restaurante. Jairo descobre que 
Cora pode se tornar milionária. 

RECORD, 21H

Gênesis
Bachir é surpreendido pela destreza de Hanna. Lia se emociona com a 

revelação de Yarin. Abimeleque faz uma aliança com Isaque. Labão chora 

diante de Lia. Dez anos depois, Jacó discute com Esaú. Jacó fi ca desconfortável 

com as palavras de Isaque.
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Ponto, no
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sopro no
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mandia, o
Dia D da
2   Guerra

Ficar por
fora de um

assunto
(pop.)

Postas para
fora de si
(as pedras
dos rins)

Democra- 
tiza o aces-
so à uni-
versidade

Rua
(abrev.)

Silvio
Santos, o
"patrão"
do SBT

Amigo do
Mickey

(TV)

Poeta;
bardo
(poét.)

Estereótipo
do jovem

intelectual
(ing.)

Cada 
conjunto de 
cromosso-
mos (Gen.)

Elétron-
volt

(símbolo)

Turno (?),
padrão de
trabalho 

da indústria

Obrigado,
em francês

Dá-(?)!:
Vamos!

Colo; peito

Entradas
da agenda

É avaliado
pela segu-

radora
Acreditar

Andar;
caminhar

Ritual
religioso
Ajuda;
auxílio

Castro
Alves

Constitu-
intes da

matéria, segundo os
filósofos da natureza

Equipamento de e-
mergência em aviões

Material usado 
em olarias

Élio Gaspari, 
jornalista carioca
Estado do Pico da
Bandeira (sigla)

Cidade de SC homô-
nima de hidrelétrica
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o Vale do
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3/arc. 4/dorê — vate. 5/boiar — merci. 6/aimoré — prouni. 11/desembarque.

 Há sempre 
oportunidades de 
deixar o que nos 
entristece para trás. 
Nunca faltam chances 
de começar uma nova 
vida. Basta sonhar, 
imaginar que tudo 
pode ser diferente e 
então tentar.

Idealize e parta à 
conquista, planeje 
o futuro e não fique 
parado. Tudo pode ser 
diferente das coisas 
más que marcaram 
seu passado se tiver a 

MOMENTO
especial

Oportunidade para recomeçar

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: CLEIDE DE MEIRELLES RODRIGUES

Hoje não é um dia comum. É o dia do seu aniversário. 
Desejo a você tudo de bom e que Deus possa lhe dar muita 
saúde, paz e alegria.

Na vida você tem duas escolhas: 
esperar acontecer ou fazer com que 
aconteça.”

 cultura@jornaldat.com.br

atitude para mudar.
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AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2020 - PROCESSO Nº 25.228/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA DO PRÓPRIO 
MUNICIPAL DENOMINADO CASEM (CENTRO DE APOIO A SERVIÇOS MUNICIPAIS), 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Gestão Pública, 
comunica que por necessidades administrativas, fica REDESIGNADA para o dia 08 de 
julho de 2021, às 16:00 horas, a abertura das propostas em sessão pública que ocorrerá 
exclusivamente em ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.
br. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura 
(www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 05 de julho de 2021.
FLÁVIA NASSER GOULART - Secretária de Gestão Pública__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 – PROCESSO Nº 7.182/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA ALUNOS RESIDENTES EM ZONA RURAL OU 
DE DIFÍCIL ACESSO
EMPRESA VENCEDORA: AGALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. 
VALOR GLOBAL: R$ 255.700,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos reais).

Mogi das Cruzes, em 01 de julho de 2021.
CAIO DE OLIVEIRA CALLEGARI - Secretário Adjunto de Educação__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 – PROCESSO Nº 7.182/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA ALUNOS RESIDENTES EM ZONA RURAL OU 
DE DIFÍCIL ACESSO
EMPRESA VENCEDORA: AGALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. 
VALOR GLOBAL: R$ 255.700,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e setecentos reais).

Mogi das Cruzes, em 01 de julho de 2021.
CAIO DE OLIVEIRA CALLEGARI - Secretário Adjunto de Educação__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/20 - PROCESSO Nº 24.591/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES (AVENIDA ANCHIETA, RUA PROFESSORA ANA 
MARIA BERNARDES E RUA TENENTE MANOEL ALVES DOS ANJOS).
EMPRESA VENCEDORA: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 923.271,70 (novecentos e vinte e três mil, duzentos e setenta e um reais 
e setenta centavos).

Secretaria Municipal de Obras, em 05 de julho de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Wesley Castro é o 9º nome
definido para a temporada

O Mogi das Cruzes Bas-
quete anunciou na manhã 
de ontem a renovação do 
ala-pivô Wesley Castro por 
mais um ano. O atleta, de 
25 anos e 1,99 de altura, é 
o nono nome confirmado 
para a reestruturação da 
temporada 2021/2022. Esta 
será a segunda temporada 
do jogador defendendo a 
equipe mogiana.

O ala-pivô foi um dos 
destaques da equipe mogiana 
pelo Novo Basquete Brasil 
(NBB) teve médias de 15.3 
pontos, 6.3 rebotes e 17.3 
de eficiência por jogo na 
última temporada. Wesley 
foi o maior reboteiro do 
Mogi Basquete no último 
ano, somando 273, e foi o 
maior pontuador, 638 pontos, 
pelo Paulista, Super8 e NBB.

“A expectativa para esse 
ano é a melhor possível. Já 
conheço bem a cidade e o 
time. Temos tudo para fazer 
uma temporada ainda melhor, 

Mogi Basquete

com o auxilio do Padova-
ni, que me conhece desde 
novo e foi o meu primeiro 
técnico em São Paulo. Será 
ótimo e estou muito feliz”, 
finalizou o atleta.

Montagem
Além Wesley Castro, o Mogi 

Basquete anunciou também  
a renovação e contratação do 

novo técnico da equipe, Danilo 
Padovani, em substituição a 
Jorge Guerra, o Guerrinha, e 
as renovações com o armador 
Fúlvio Chiantia, o ala Wesley 
Mogi, os alas-pivôs Douglas 
Santos e Fabricio Russo, o 
ala-armador Guilherme Lessa 
e a contratação do armador 
Lucas Lacerda e do pivô 
Thiago Mathias.

Ala-pivô Wesley Castro foi um dos destaques no NBB

Antonio Penedo/Arquivo/Mogi Basquete

Rodrigo Pessoa disputará 
sua sétima Olimpíada

A equipe brasileira de 
salto para os Jogos de Tó-
quio-2020 foi definida ontem 
pela Confederação Brasileira 
de Hipismo (CBH). A comis-
são técnica escolheu Luiz 
Francisco Azevedo, Marlon 
Zanotelli, Rodrigo Pessoa e 
Yuri Mansur para representar 
o país no Japão. Após ficar 
fora da última Olimpíada, 
em 2016, no Rio de Janeiro, 
Pessoa participará de sua 
sétima edição dos Jogos, 
um recorde que somente o 
velejador Robert Scheidt e a 
jogadora de futebol Formiga 
estão alcançando.

O Time Brasil de Salto 
terá o suíço Philippe Guer-
dat como técnico e Pedro 
Paulo Lacerda como chefe 
de equipe. As competições 
se iniciam no dia 3 de agosto, 
data do Salto Qualificativo 
Individual, que reunirá 75 
participantes.

Parisiense de nascença, o 
filho do renomado cavalheiro 

Hipismo

Nelson Pessoa tem a chance 
de ampliar seu rol de títulos. 
Além da medalha de bronze 
em saltos por equipe em 
Atlanta-1996 e Sydney-2000, 
Pessoa ganhou o ouro em 
Atenas-2004, dessa vez na 
categoria salto individual. 
Já no Pan-Americano de 
Guadalajara, em 2011, no 
México, o brasileiro levou 
a prata por equipe para casa.

Nos Jogos Olímpicos de 
Pequim, na China, em 2008, 
seu cavalo, Rufus, testou 
positivo no exame antidoping 
para a substância proibida 
em animais chamada noni-
vamida. Com isso, o quinto 
lugar que conseguiu no salto 
individual foi desconsidera-
do. Além disso, o cavaleiro 
recebeu uma suspensão de 
135 dias e uma multa.

Pela primeira vez, as equipes 
contarão com quatro atletas. 
Ao contrário de edições an-
teriores, serão três titulares 
e um reserva, que pode ser 
escalado após o início da 
competição. A disputa por 
equipes também foi alterada, 
já que os três resultados serão 
computados, sem descarte. 
No passado, quatro con-
juntos competiam e havia o 
descarte do pior resultado a 
cada rodada. Outra mudança 
é que a final por equipes 
ficou marcada para depois 
da disputa individual. (E.C.)

Rodrigo Pessoa ganhou 
o ouro em Atenas-2004

Divulgação

Com baixas e pressionado, Santos
desafia vice-líder Athletico-PR

Paulista tem dificuldade contra equipes na parte de baixo da tabela, mais desempenho é bom diante de líderes

BRASILEIRÃO

O Santos tem retrospec-
to ruim em duelos contra 
adversários que brigam na 
parte de baixo da tabela neste 
Brasileirão, mas já desbancou 
rivais que estão no pelotão 
da frente. É com esse pen-
samento que enfrenta hoje  
o vice-líder Athletico-PR, 
às 19h30, na Vila Belmiro, 
em duelo que abre a décima 
rodada da competição.

No Brasileirão, o Santos 
vem de revés para o América-

-MG e empatou com Sport 
e Grêmio, todos times que 
estão na parte inferior da 
tabela. Por outro lado, der-
rotou o Atlético-MG, atual 
quarto colocado, e, embora 
o São Paulo esteja na zona de 
rebaixamento, dá para dizer 
que venceu um rival forte 
ao superar o time tricolor 
no clássico disputado na 
quinta rodada.

A ideia do Santos, portanto, 
é tentar reduzir a oscila-
ção no torneio e ampliar o 
bom retrospecto diante de 
rivais importantes, caso do 

João Paulo segue na meta do Santos no lugar de John, que está contundido

Athletico-PR, que faz uma 
campanha quase irretocável 
e aparece na vice-liderança, 
com 19 pontos e um jogo a 
menos que a maioria de seus 
concorrentes. Hoje, o time 
de Fernando Diniz soma 12 
pontos e ocupa o 11º lugar. 
São três vitórias, três empates 
e três derrotas.

Diniz, aliás, está suspenso 
e não verá seus comandados 
de perto. Ele dará lugar ao 
auxiliar Márcio Araújo na 
área técnica. Em campo, a 

equipe também tem baixas 
e vai jogar com mudanças.

Felipe Jonatan foi diagnosti-
cado com uma lesão de grau 1 
na coxa direita, John e Alison, 
com problemas no joelho, 
continuam em transição física 
e Pará está suspenso. Em fim 
de contrato, Kaio Jorge mais 

uma vez não vai jogar, bem 
como Luan Peres, que tem 
acordo encaminhado para se 
transferir ao Olympique de 
Marselha, da França.

A saída iminente de Luan 
Pares irritou Diniz, que disse 
ser “absolutamente contra” 
a negociação. O zagueiro é 

um dos principais jogadores 
do elenco e já tem 90 jogos 
pelo clube. “Era uma coisa 
clara que a gente precisava 
reforçar um pouco o time e 
não perder jogadores, ainda 
mais um jogador do tamanho 
que o Luan Peres tem no 
Santos hoje. Tem carisma 

da torcida, joga bem todos 
os jogos, tinha uma sintonia 
fina comigo”, explicou o 
treinador.

Já o surpreendente Ath-
letico-PR terá força máxima 
para o duelo. No entanto, o 
técnico António Oliveira não 
descartou a possibilidade 
de poupar alguns jogadores 
mais desgastados, casos do 
zagueiro Thiago Heleno e do 
lateral Abner Vinícius.

O treinador também não 
contará com o zagueiro Lucas 
Halter, mas este só retornará 
em 2022 por conta de uma 
grave lesão. Vale lembrar 
também que Abner Vinícius 
e o goleiro Santos se juntarão, 
logo após o confronto, à 
seleção olímpica visando os 
Jogos Olímpicos de Tóquio.

“O nosso objetivo é claro e 
não vamos fugir dele. Disputar 
um jogo em um lugar que 
eu conheço bem. É nisso 
que vamos nos focar. Já es-
tamos pensando totalmente 
no duelo e criaremos uma 
estratégia para enfrentar um 
adversário poderoso”, analisou 
o comandante.

Estadão Conteúdo
Ivan Storti/Santos FC

SANTOS 
João Paulo; 
Madson, 
Luiz Felipe, 
Kaiky e 
Moraes; 
Camacho, 
Jean Mota e 
Gabriel Pirani; 
Marinho, 
Marcos Guilherme 
e Lucas Braga. 
Técnico: 
Márcio Araújo.

ATHLETICO-PR 
Santos; 
Marcinho, 
Pedro Henrique, 
Thiago Heleno e 
Abner Vinícius; 
Richard, 
Christian e 
Terans; 
Nikão, 
Vitinho e 
Matheus Babi. 
Técnico: 
António Oliveira.

SANTOS  
ATHLETICO-PR 

ÁRBITRO - Vinicius Gomes do Amaral (RS).
HORÁRIO - 19h30.
LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).


