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RESPEITE A QUARENTENA

Casos de dengue em
Mogi crescem 124%
Números comparam os registros do primeiro semestre de 2020, com 33 ocorrências, e igual período deste ano, com 74
A quantidade de pessoas infectadas pelo vírus da dengue, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti,
cresceu 124% do primeiro semestre de 2020 para o mesmo período
deste ano, em Mogi das Cruzes, de
acordo com os dados divulgados
pela Secretaria de Saúde. Os registros apontam 74 casos detectados
nos primeiros seis meses de 2021
e 33 no ano passado. Embora nenhuma morte em decorrência da
doença tenha ocorrido neste ano,
a Secretaria de Saúde tem mantido o trabalho de rotina para tentar
reduzir o número de ocorrências.
Cidades, página 6

CoronaVac e AstraZeneca

SEGUNDAS DOSES DA VACINA PODEM SER AGENDADAS HOJE
Divulgação/PMMC

O agendamento para aplicação
de segundas doses da CoronaVac
e AstraZeneca estará aberto hoje,
a partir das 8 horas. As vagas 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. A população deve
ficar atenta para não efetuar o cadastro erroneamente e tirar a vaga
de quem precisa complementar a
imunização. Cidades, página 5

AGRICULTURA

Produtora
rural Simoni é
premiada. p3

GRATUITOS

Arquivo Pessoal

Comerciantes
fazem teste de
Covid. p4
BRASILEIRÃO

MAIS UM NA LUTA

Verdão recebe
o lanterna
Grêmio. p12

Câmara aprova a Frente Parlamentar Contra o Pedágio. Cidades, página 3

Diego Barbieri/CMMC

Todos os agendamentos devem ser realizados por meio do site www.cliquevacina.com.br
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EDITORIAL

C

O programa completo prevê investimentos de mais de US$ 70 milhões (aproximadamente R$ 350 milhões) em obras de saneamento, infraestrutura e mobilidade urbana
para o distrito de César de Souza e outros
pontos da região leste da cidade. Os investimentos são de uma parceria do município
com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A principal novidade é o
lançamento, a partir da próxima quinzena,
do edital para a criação dos projetos nos setores de mobilidade urbana e saneamento
básico, no valor de R$ 4 milhões.
A obra completa deverá demorar anos para
ser concluída, mas promete mudar a cara
de Cezar de Souza, vista por décadas como
um ponto em potencial para o desenvolvimento. O resultado poderá beneficiar, sim,
alguns políticos que, de forma premeditada,
pretendem lucrar com a expansão da região
leste da cidade. Assim é a política no mundo todo, porém, o mais importante é que os
moradores da cidade sejam privilegiados.
Aos poucos, principalmente com o fim
da pandemia, Mogi e região poderão voltar aos trilhos.

ARTIGO
Raul Rodrigues

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

•••

editor@moginews.com.br
ANDRÉ DINIZ

MINICURSOS DO CRESCER
A Secretaria de Educação de Mogi
encerrou as inscrições para 1,8 mil
vagas em minicursos online gratuitos com aulas em tempo real, oferecidos pela plataforma EAD do Centro Municipal de Apoio à Educação
de Jovens e Adultos (Crescer). Estão
disponíveis 19 cursos nas áreas de
artesanato, beleza, culinária, moda,
marketing, whatsapp business, dentre outros temas. Os alunos receberão os links para participar dos
minicursos e orientações até o dia
9. As atividades serão feitas de 12
a 16 de julho.

INVERNO SOLIDÁRIO
A campanha entre os servidores do
Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) para incentivar doações
para o Inverno Solidário 2021 termina às 17 horas de hoje. Neste ano,
em função da pandemia e buscando afastar riscos de contaminação,
o Fundo Social trabalha na arrecadação de cobertores que serão entregues a famílias em situação de
vulnerabilidade.

SUSTENTABILIDADE I

raulrodr@uol.com.br

Concluindo o mês de junho, que

Viver como se deve
O politicamente correto é
uma volta ao passado, quando
se acreditava que o homem era
essencialmente bom. Mas o
homem é fundamentalmente
mau. Quando ficar ofendido
dá poder às pessoas; elas, na
certa, vão se sentir ofendidas
mais facilmente. Inclua-se aí
o máximo figurante da República.
Sempre se acreditou que
para alcançar aceitação social, tem-se de agir igual aos
outros. Todos, então, se tornam parecidos e desejam as
mesmas coisas. As singularidades de cada um desaparecem, chegando a um ponto
em que não dá mais para saber o que realmente se deseja.
Por outro lado, o indivíduo sempre teve de lutar para
não ser dominado pela tribo.
Ao tentar se liberar, muitas

Circulação

CONTRACAPA

Aos poucos, voltando aos trilhos
om o fim surpreendente da gestão do ex-prefeito Marcus Melo
(PSBD), sem a dada como quase
certa reeleição para este ano, alguns projetos estão adormecidos na Prefeitura de Mogi. Além da troca de quase todo
o comando das pastas municipais, novos rumos e planejamento, o prefeito Caio Cunha
(Podemos) também precisa lidar com a Covid-19 e a queda de arrecadação causada
pela pandemia.
Na semana passada, porém, o maior projeto urbano da cidade virou assunto, pela primeira vez, de forma espontânea por parte do
atual prefeito e sem a cobrança da imprensa.
O programa Mais Mogi Ecotietê, oficializado
por Marcus Melo na gestão passada, passa a
se chamar apenas Mais Mogi. Em reunião na
Câmara de Mogi, o secretário municipal de
Planejamento, Cláudio Rodrigues, informou
aos membros da Casa as novas ações do projeto. Dentre as novidades estão a promessa
de início das obras de construção de dois
parques e a expansão da capacidade da Estação de Tratamento de Esgoto Leste (ETE)
para o segundo semestre.
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vezes se sente só e, às vezes,
amedrontado. Mas nenhum
preço é alto demais a pagar
pelo privilégio de ser dono
de si mesmo.
Com isso, numa cultura
em que sofrimento é virtude,
não é de se estranhar a falta
de ousadia em se viver de forma prazerosa. A felicidade e a
alegria são vistas como alienação, ao contrário da angústia
existencial, que é respeitada.
Assim, falar a verdade cobra
um preço e jamais será seguro. Não falar é o risco de se
tornar um servo, um ressentido, um escravo sem poder e
auto-estima. Um preço muito alto! Por isso, sou contra o
politicamente correto e acho
que é preciso transgredir nas
coisas que valem a pena. São
nossas escolhas que mostram
o que realmente somos, muito

mais do que nossas habilidades. Com isso, hoje em dia o
saci seria um afrodescendente portador de necessidades
especiais? Putz!
As pessoas que consideramos “perfeitas” são em geral
as que também se considera
chatas. Os indivíduos com
que nos deliciamos com mais
frequência são aqueles com
alguma tendência incontrolável, um hábito não tão maravilhoso, ou uma idiossincrasia
peculiar. Assim, envelhecer é
um processo extraordinário
em que se nos tornamos a
pessoa que sempre deveríamos ter sido. Sem que, com
isso, eu sempre não soubesse
atrelar meus demônios à minha carroça. Eles continuam
me atormentando, mas eu
os obrigo a me ser úteis. Só
existe um sucesso: ser capaz
de viver à própria maneira!

teve diversas matérias voltadas à
sustentabilidade ambiental na Câmara Municipal, o vereador Marcos
Furlan (DEM) encaminhou projeto de lei estabelecendo a obrigatoriedade de estações de recarga de
veículos elétricos em condomínios
residenciais a serem construídos. A
aposta do Legislativo é de que, no
futuro, os condomínios sejam mais
“verdes” no Cinturão Verde da Grande São Paulo.

SUSTENTABILIDADE II
Já o vereador Marcelo Brás do Sacolão (PSDB) encaminhou ao Executivo municipal uma indicação pedindo estudos técnicos para a criação
de hortas comunitárias dentro de
áreas urbanas. A proposta recebeu
ampla aprovação dos vereadores de
partidos de esquerda, como Iduigues Martins (PT) e Inês Paz (Psol).

IPVA ATRASADO
O Grupo MogiNews/DAT publicou
uma matéria, na semana passada,
sobre o número de veículos com o
IPVA atrasado no Alto Tietê. Em média, as cidades da região apresentam entre 4,2% e 4,4% de sua frota
com impostos atrasados.

CHARGE

Raul Rodrigues é engenheiro e
ex-professor universitário.
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MAIS FORÇA

Vereadores aprovam por unanimidade a criação de um grupo suprapartidário para combater a cobrança da tarifa

Câmara formaliza a Frente
Parlamentar Contra o Pedágio
Fotos: Diego Barbieri/CMMC

André Diniz

A Câmara de Vereadores
de Mogi das Cruzes aprovou
na tarde de ontem o projeto
de Decreto Legislativo que
cria a Frente Parlamentar
Contra o Pedágio na Rodovia
Mogi-Dutra. A proposta foi
aprovada por unanimidade.
A propositura, de autoria
do vereador Eduardo Ota
(Pode), sugere a criação de
um grupo suprapartidário
que deverá atuar na elaboração de ações de caráter
político e de articulação
junto à sociedade para se
opor à proposta da Agência
de Transportes do Estado de
São Paulo (Artesp) de instalar
uma praça de pedágio na
rodovia Mogi-Dutra (SP-88),
como parte do pacote de
concessões Litoral Paulista.
Durante as deliberações
da matéria, a vereadora Inês
Paz (Psol) reafirmou que
as últimas manifestações
do governo estadual e da
agência reguladora não
mostram desistência do
projeto, e que a população
deve se unir em torno desta
bandeira. A vereadora Maria
Luiza Fernandes (SD), a
Malu Fernandes, reiterou
que a proposta oficializa o
grupo, que já está tratando com as lideranças do
movimento Pedágio Não
e participando das manifestações públicas contra o
projeto de cobrança.
Relacionado à pauta

Executivo encaminha
três novos projetos

Vereadores de Mogi afinam relação com o movimento Pedágio Não ao criar Frente

da mobilidade urbana, a
Comissão Permanente de
Transportes e Segurança
também encaminhou ao
Poder Executivo uma indicação solicitando estudos
para a instalação de placas
pedindo respeito ao espaço do ciclista na via - tais
placas seriam instaladas
nas principais passagens
e ciclovias do município,
bem como nas entradas
viárias da cidade. A matéria
também teve apoio unânime
da Casa de Leis.
A indicação tem como
objetivo reforçar a importância da proteção ao ciclista
e o incentivo às regras do
Código de Trânsito Brasileiro

locais que pediram por uma
ação do poder público após
o caso de atropelamento
de um ciclista há cerca de
duas semanas em que ele
sofreu múltiplas lesões e
teve a perna amputada, bem
como o caso envolvendo
o atropelamento de um
motociclista no distrito
de Jundiapeba na última
sexta-feira.
Vereador Eduardo Ota é
o autor da propositura

(CTB), que estabelece uma
distância mínima de 1,5
metro do veículo. A indicação também atende às
demandas de ciclo ativistas

Indicações
Dentre as indicações
que receberam destaque
na sessão de ontem, a do
vereador Carlos Lucareski
(PV) pedindo a regularização
fundiária para os bairros
Jardim Santos Dumont II

A Mesa Diretiva da
Câmara de Vereadores
de Mogi das Cruzes
recebeu na sessão de
ontem mais três projetos de lei de autoria do
Poder Executivo para
mudanças em artigos
da legislação existente.
Os projetos ainda passarão pela Procuradoria
Jurídica da Casa e pelas
Comissões Permanentes
antes de serem votados
em plenário.
O projeto de Lei Complementar 04/2021, em
sua prerrogativa, regulamenta a criação do
programa Parcelamento
Mogiano. A última vez que
a Câmara de Vereadores
aprovou um projeto de
e III e para os bairros Jardim Aeroporto I e II gerou
um breve debate entre os
membros do Legislativo
mogiano.
Segundo o vereador Pedro
Komura (PSDB), a indicação
do parlamentar mostrava-se
redundante com o trabalho
desenvolvido entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e
o governo do Estado, em
relação a um convênio assinado no início do mês para

lei tratando de um programa de parcelamento
de dívidas foi em 2017,
na gestão do ex-prefeito
Marcus Melo (PSDB).
A Câmara também
recebeu o projeto de Lei
Complementar 05/2021,
que apresenta um novo
texto para um dos artigos
da Lei Complementar que
trata do Regime Único
dos Servidores Públicos
Municipais.
O terceiro projeto de
lei de autoria do Poder
Executivo encaminhado
à Câmara de Vereadores
de Mogi é o 96/2021, que
altera o texto que define a
composição do Conselho
Municipal de Segurança
Alimentar. (A.D.)
a regularização de mais de
7 mil moradias na cidade.
Lucareski defendeu sua
indicação como sinal de seu
trabalho realizado na última
gestão para os moradores
do distrito de Braz Cubas.
Mesmo sob pedidos para
a retirada da indicação, o
vereador do Partido Verde
manteve-a na pauta do expediente para, em seguida,
ela ser aprovada pela maioria
dos vereadores.

Agricultura

Produtora é premiada como Líder de Ruralidade pelo IICA
Thamires Marcelino

O Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA) premiou
a produtora rural Simoni
Silotti, de Mogi das Cruzes,
como Líder da Ruralidade
em reconhecimento ao seu
trabalho exercido por meio
do projeto Faça um Bem
Incrível. Os produtores colhem, embalam e entregam
pessoalmente frutas, verduras
e legumes para Organizações
Não Governamentais (ONGs)
e cozinhas comunitárias.
Tanto as ONGs quanto as
cozinhas distribuem gratuitamente os alimentos para

famílias em vulnerabilidade.
O projeto conta com oito
produtores de Quatinga e,
na medida em que o recurso
permite, abrange pequenos
produtores da região e outras
duas cooperativas.
Para isso, o projeto recebe
não só a verba arrecadada
com uma vaquinha virtual
como também com doações
de empresas solidárias. Para
apoiá-los, a doação pode ser
realizada por meio do link
linkhttps://www.vakinha.com.
br/vaquinha/agricultores-de-quatinga-pode-plantar-compramos-e-doamos ou pelo
WhatsApp (11) 99758-1923.
Os principais financiadores

do projeto são a Fundação
do Banco do Brasil, Yara
Fertilizantes , Braskem, MSD
Saúde Animal e mais de 230
apoiadores na vaquinha.
Ainda de acordo com Simoni, mais de 200 toneladas
de frutas, verduras e legumes
que seriam desperdiçadas
foram resgatadas e doadas
para mais de 200 mil famílias em vulnerabilidade, no
combate à fome e insegurança
nutricional, em 14 municípios da Região Metropolitana
de São Paulo, Campinas e
Baixada Santista.
“Esse reconhecimento do
IICA, com a minha premiação, me emocionou muito

e me pegou de surpresa. O
instituto pretende traduzir
o projeto Faça um Bem Incrível para dez idiomas com
o intuito de dar ainda mais
visibilidade a ele”, afirmou
a produtora.
O projeto também ganhou
o prêmio Empreendedor
Social 2020 pela Fundação Schwab e a Folha de
S.Paulo e o 1º Lugar na
categoria Eixo Social pelo
Centro Paula Souza - Inova
CPS/Fatec em parceria com
a associação SAE Brasil e as
multinacionais Amazon Web
Services (AWS), Shawee e
Mural 2020, dentre 400
participantes.

Arquivo Pessoal

Simoni Silotti destaca a visibilidade com o projeto
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GRATUITAMENTE

Iniciativa é uma parceria da Prefeitura com a Associação Comercial de Mogi e entidades ligadas ao comércio

Comerciantes e colaboradores
poderão fazer teste de Covid
Os comerciantes e trabalhadores do comércio podem
fazer gratuitamente o teste de
Covid-19. A iniciativa é uma
parceria da Prefeitura de Mogi
das Cruzes com a Associação
Comercial de Mogi das Cruzes
(ACMC) e entidades ligadas
ao comércio. A testagem será
realizada em diversos pontos
do município para facilitar
o acesso do público.
A primeira etapa dos testes,
que integra o projeto Comércio Seguro, será realizada na
praça Osvaldo Cruz, na região
Central. O posto de testagem
vai funcionar entre os dias
5 e 8, e de 12 a 16 de julho.
Dos dias 19 a 23 de julho, as
testagens serão realizadas em
César de Souza, já entre os
dias 26 e 30 de julho, será a
vez de Brás Cubas receber a
ação. De 2 a 6 de agosto, os
exames serão feitos na rua
Thuller e dos dias 9 e 13 de
agosto, em Jundiapeba.
Os testes para detectar a
Covid-19 são do tipo PCR
Antígeno, que promove a

detecção qualitativa de antígenos de SARS-C0V-2 em
amostras de swab coletadas
da nasofaringe e/ou orofaringe
(nariz ou boca). O resultado
sai em 20 minutos. Os exames
são voltados para os comerciantes e colaboradores que
ainda não foram vacinados.
Para participar, é necessário
realizar um cadastro a partir
de um link que está sendo
encaminhado pela ACMC
para seus associados.
Ao todo, diariamente
poderão ser testadas 420
pessoas, e os casos positivos
serão encaminhados para a
Central de Monitoramento da
Covid-19, onde os pacientes
serão atendidos e orientados.
“A ação de testagem para o
comércio é muito importante
para garantir a saúde e segurança de nossos comerciantes,
dos colaboradores e dos
consumidores. O setor tem
adotado todos os protocolos
sanitários desde o início da
pandemia e os testes são
uma maneira de reforçar os

Roque de Sá/Agência Senado

Testagem será realizada em diversos pontos do município para facilitar o acesso

cuidados enquanto a vacina
não chega para todos”, avaliou
a presidente da ACMC, Fádua
Sleiman. Mais informações por
meio do telefone 4728-4312.

Rodada Virtual
A Associação Comercial

promove no dia 21 de julho, a partir das 9 horas, a
segunda Rodada Virtual de
2021. Durante 50 minutos, 20
empresas poderão apresentar
seus trabalhos e conhecer
novos empreendimentos.
Nesta edição, o encontro

terá a palestra “Comunicação Organizacional gerando
resultados”, ministrada pelo
diretor da Enequipa – Comércio e Distribuição, o
advogado Michel Tarran. O
evento é gratuito e aberto para
empreendedores associados

ou não.
A iniciativa integra um
esforço realizado pela ACMC
para criar um ambiente local
de negócios. Após a palestra
realizada por Taran, que é
Analista Comportamental
pelo Instituto Brasileiro de
Coaching (IBC) e em Psicanálise pelo Illumen, cada
participante terá um minuto
e meio para se apresentar.
A ACMC sempre promoveu
as rodadas de negócios para
aproximar os empresários
e divulgar os produtos disponíveis no município, no
entanto, com as restrições
impostas pela pandemia
de Covid-19, a entidade
adaptou os eventos para
encontros online.
“O objetivo é que novos
negócios e parcerias possam
ser fechados a partir destas
rodadas”, reforçou a presidente, Fádua Sleiman.
Os interessados devem se
inscrever por meio do site da
ACMC (https://www.acmc.
com.br) .

Cultura

Avaliação nutricional

Famílias podem responder Oficinas do Pontos MIS
seguem recebendo inscrições
pesquisa até o dia 18
Pais e responsáveis poderão
responder até o dia 18 de
julho a pesquisa para a Avaliação Nutricional dos 47 mil
alunos das escolas municipais
e creches subvencionadas de
Mogi das Cruzes, realizada
pela Secretaria Municipal
de Educação por meio do
Departamento de Alimentação Escolar. As informações
devem ser enviadas pelo aplicativo ou por meio do site do
Educa+Mogi (www.se-pmmc.
com.br/educamaismogi/app/).
O acesso é feito com o RA
do aluno e a senha. No espaço
destinado à avaliação nutricional, devem ser informados o
peso e a altura da criança, se
ela pratica ou não atividade
física e se possui patologia
alimentar, como intolerância à
lactose, diabetes, entre outras.
Ao clicar no enviar as respostas
serão salvas e um recado será
enviado ao aluno.
As informações coletadas
irão traçar um perfil nutricional
dos alunos e gerar indicadores
para a elaboração de projetos

Rovena Rosa/Agência Brasil

O programa Pontos MIS,
do Museu da Imagem e do
Som, continua oferecendo
a todos os interessados uma
programação de oficinas e
bate-papos sobre o segmento
audiovisual, sempre com
transmissão online e inscrições
gratuitas. Para participar, basta
verificar a classificação etária
de cada uma das atividades,
acompanhar as redes sociais
do programa e se inscrever nos
Educação aguarda a resposta de 47 mil alunos
formulários disponibilizados.
Entre os dias 12 e 16 deste
futuros de conscientização escolares seguindo os pro- mês, terá início o projeto Telesobre a importância da ali- tocolos sanitários.
novela no Brasil e na América
mentação saudável.
Com a retomada gradual das Latina: História e Atualidade,
Neste período da pandemia aulas presenciais, as escolas com Lucas Martins Néia. Tratada Covid-19, a Pasta tem feito estão oferecendo um cardápio -se de uma oficina, que vai
a entrega de kits de alimentos. nutritivo e balanceado, ela- disponibilizar 50 vagas para
Foram entregues mais de 1,6 borado pelo Departamento cada cidade parceira, com
mil quilos de alimentos desde para os alunos de acordo duração de duas horas (das
o início do ano letivo. Os kits com a faixa etária. Para os 19 às 21 horas) e classificação
são entregues por setores e alunos do ensino fundamental de 14 anos. A atividade será
contam com produtos for- são oferecidas duas refeições transmitida ao vivo de segunda
necidos por produtores da (café e almoço ou jantar) e no a sexta-feira e os interessados
agricultura familiar (frutas, caso das turmas de berçário e devem escolher um dia para
legumes e verduras) e itens inicial das creches, são quatro participar.
de mercearia. A entrega é feita (café da manhã/mamadeira,
A oficina é voltada para
diretamente nas unidades colação, almoço e colação).
estudantes de graduação e

pós-graduação em Comunicação, Rádio e TV, Audiovisual,
Multimídia e áreas afins e
também roteiristas, dramaturgos e escritores, iniciantes
ou não, além do público geral
interessado.
O objetivo é fazer uma
reflexão sobre como a telenovela se tornou o principal
produto cultural no Brasil,
qual seu impacto na sociedade
e também qual o seu futuro,
diante do sucesso das séries
e plataformas. A atividade
também vai traçar um paralelo
entre a telenovela brasileira e
outros modelos dramáticos de
sucesso na América Latina. A
proposta é fornecer ao público
ferramentas para a análise
das narrativas ficcionais de
TV e também promover a
democratização do acesso ao
conhecimento e a popularização
da produção da universidade
pública brasileira, a partir de
apresentação de pesquisa de
doutorado desenvolvida junto
ao programa de Pós-Graduação
em Ciências da Comunicação

da ECA-USP.
O oficineiro, Lucas Martins
Néia, é roteirista, dramaturgo
e diretor teatral. É doutor em
Comunicação pela ECA-USp
e bacharel em Artes Cênicas
pela Universidade Estadual de
Londrina, além de oficineiro
e palestrante do programa
Pontos MIS. Foi semifinalista
do concurso do Frapa 2019.
Em 2020, juntamente com
Raphael Scire, apresentou
o podcast Isso Só Acontece
em Novela.
ESCLARECIMENTO
Diferentemente do que a linha-fina da reportagem “Mogi tem
2,2 mil crianças em fila de espera para a creche”, publicada
ontem, que apontava que “cerca
de 10 mil crianças estão matriculadas em uma das unidades”,
os 10 mil alunos estão na realidade matriculados em cem creches subvencionadas e outras
13 municipais.
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Medida visa realizar aplicação em segunda etapa das vacinas CoronaVac e AstraZeneca; ação começa às 8 horas

Mogi abre agendamento para
segunda dose de imunizantes
A partir das 8 horas de
hoje serão disponibilizadas
o agendamento para aplicação de segundas doses da
CoronaVac e AstraZeneca em
Mogi das Cruzes.
As vagas de segunda dose
são destinadas 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 evitar agendamentos errados”,
alertou a chefe da Vigilância
Epidemiológica, Lilian Peres
Mendes.
Amanhã, às 8 horas, serão
liberadas vagas para outras
datas da segunda dose: para
quem tomou AstraZeneca
até o dia 17 de abril e para
quem tomou CoronaVac até
19 de junho.
Já as 14 horas, serão liberadas
novas vagas de primeira dose
para quem tem 40 anos ou
mais sem comorbidades. Todos

Emanuel Aquilera

os agendamentos devem ser
feitos no www.cliquevacina.
com.br .
Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde já
aplicou 177.888 primeiras
doses; 49.649 segundas doses
e 3.228 doses únicas.

Gripe
Em relação à gripe, a Secretaria Municipal da Saúde pede
que os públicos contemplados
nas três etapas da campanha
recebam as doses disponíveis
nos postos de saúde e, a partir
de segunda-feira, haverá um
esquema especial para atendimento de todos os interessados.
O objetivo é garantir acesso à
proteção sem aglomerações e
longas esperas.
É importante lembrar que
quem estiver entre os públicos
da vacinação contra Covid-19
deve respeitar um intervalo
de 14 dias entre uma e outra
dose. Até amanhã, podem
tomar a vacina contra a gripe
integrantes das Forças Armadas, segurança e salvamento;

Saúde de Mogi informou que aplicou 177.888 primeiras doses contra Covid

pessoas com comorbidades,
condições clínicas especiais
ou deficiência permanente;
caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo
rodoviário; trabalhadores
portuários; funcionários do

Pandemia

sistema de privação de liberdade; população privada de
liberdade; adolescentes em
medidas socioeducativas;
além dos públicos contemplados nas fases 1 e 2: crianças,
gestantes, puérperas, povos

indígenas, trabalhadores da
saúde, idosos e professores.
Na próxima semana, a dose
estará disponível para crianças
e adolescentes de seis meses a
15 anos e também para todos
os contemplados nas fases

anteriores. No sábado , das
8 às 15 horas, será realizado
o Dia D para qualquer pessoa
em todos os postos de saúde e
unidades do Programa Saúde
da Família. No domingo, o
atendimento será exclusivo
no drive-thru do Pró-Hiper,
no Mogilar, também para
todos os interessados, das 9
às 15 horas.
“O Ministério da Saúde e
o governo estadual liberou a
vacinação contra gripe para
todas as idades (a partir dos
seis meses) a partir do dia
12 de julho, devido à baixa
procura dos grupos contemplados mas, para evitar grandes
aglomerações, elaboramos essa
estratégia de atendimento”,
explicou Lilian.
Até ontem, Mogi havia
aplicado 75.526 doses contra
a gripe, o que representa uma
cobertura total de 46,8 %. Os
trabalhadores da Educação
lideram o índice de cobertura
na cidade, com 71,3%, seguidos pelas gestantes (60,3%)
e puérperas (56,7%).

Fundo Social e o Sincomércio/ Sesc

Região registra 35 mortes Parceria garante mais
por Covid-19 em 24 horas alimentos a instituições
Trinta e cinco mortes por
coronavírus (Covid-19) foram
confirmadas ontem pelo Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) e pelas prefeituras
da região. Os óbitos ocorreram
nas cidades de Arujá, Biritiba

Mirim, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Mogi das
Cruzes, Poá e Suzano.
De acordo com o Condemat,
em Arujá registrou quatro
mortes, já em Biritiba Mirim
foi registrada uma morte. Em
Ferraz de Vasconcelos foram

quatro falecimentos confirmados, Itaquaquecetuba notificou
dez mortes, Mogi das Cruzes
informou oito vítimas pela
doença e Suzano sete óbitos.
Com a atualização, o Alto
Tietê chegou ontem a 4.727
mortes pela Covid-19.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.727

Santa Isabel

234

Itaquaquecetuba

877

Poá

348

Ferraz

Guararema

96

299

Arujá

Salesópolis

1.468

51

411
105

Suzano
Mogi das Cruzes

838
Biritiba Mirim
Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

A presidente do Fundo
Social de Mogi das Cruzes,
Simone Margenet Cunha,
participou de uma visita
técnica à área do Socorro
onde em breve terão início
as atividades da unidade
provisória do Sesc de Mogi
das Cruzes. O convite partiu
do presidente do Sindicato
do Comércio Varejista de
Mogi das Cruzes e Região
(Sincomércio), Valterli Martinez e teve como propósito
não só mostrar o andamento
das obras, como também
propor uma parceria entre
o Fundo Social e o projeto
Mesa Brasil.
O projeto Mesa Brasil
existe desde 1994 e sempre
atuou no combate à fome e
ao desperdício de alimentos,
a partir de doações para
instituições sociais. Com o
advento da pandemia, sua
ação se tornou ainda mais
urgente e o programa passou
a receber e distribuir cestas
básicas e a estimular pessoas
físicas e jurídicas a fazerem

Divulgação/PMMC

Visita ocorreu ontem na unidade provisória do Sesc

doações, em qualquer unidade do Sesc.
A ideia é que o Sincomércio passe a ser o receptor
de doações de alimentos
na cidade e tudo o que for
arrecadado será encaminhado
ao Fundo Social, que cuida
da organização e distribuição
para instituições sociais cadastradas. O Sindicato assume
esse papel neste primeiro
momento, até que o Sesc
de Mogi das Cruzes entre
efetivamente em operação.

O Fundo Social foi o órgão escolhido para receber
as doações, tendo em vista
sua experiência e diálogo
com instituições sociais por
toda a cidade.
“É um reforço muito importante para todas as ações que
já vínhamos desenvolvendo
desde o início do ano com
arrecadação e distribuição
de alimentos. ”, destacou a
presidente do Fundo Social
de Mogi das Cruzes, Simone
Margenet Cunha.
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Prefeitura informou que, neste ano, foram 74 casos registrados na cidade, ante os 33 no primeiro semestre

Casos de dengue em Mogi têm
acréscimo de 124% em 1 ano
Venilton Kuchler/ANPr

Thamires Marcelino

O número de pessoas
infectadas pelo vírus da
dengue transmitido pelo
mosquito Aedes aegypti
cresceu mais de 100% do
primeiro semestre de 2020
ao primeiro semestre deste
ano, em Mogi das Cruzes.
Os dados divulgados pela
Secretaria Municipal de Saúde
apontam um aumento de
124% de uma temporada
a outra, embora nenhuma morte em decorrência
da doença tenha ocorrido
neste ano.
De janeiro deste ano até
o mês anterior, a Prefeitura
de Mogi registrou um total
de 74 casos de dengue em
toda a cidade, enquanto no
primeiro semestre de 2020
houve um total de 33 casos.
Com o intuito de conter estas
ocorrências, a Secretaria
Municipal de Saúde tem
mantido o trabalho de rotina.
“Continuam sendo colocadas em prática todas

Secretaria Municipal
de Saúde tem
mantido o trabalho
de rotina

as ações de rotina, como
as vistorias, orientações e
aplicações de medidas de
bloqueio nos focos de proliferação de mosquitos agentes
transmissores”, apontou o
Executivo mogiano. Segundo
a Fundação Fiocruz, a fêmea
do mosquito é a principal
transmissora da dengue
no Brasil.
Em condições de laboratório,
o Aedes albopictus também
já se mostrou capaz de transmitir a dengue no Brasil, mas
nenhum inseto do tipo foi
encontrado naturalmente
infectado. O mosquito tem
se caracterizado como um

Junta com outras cidades, Mogi responde por um aumento de 73,2% nos casos

inseto de comportamento
estritamente urbano.
“Devido à presença do vetor
no ciclo de transmissão da
doença, qualquer epidemia
de dengue está diretamente
relacionada à concentração

Suzano

da densidade do mosquito,
ou seja, quanto mais insetos,
maior a probabilidade delas
ocorrerem”, afirmou a Fiocruz. Por isso, é importante
conhecer os hábitos do mosquito, a fim de combatê-lo

como forma de prevenção
da doença.
Mogi, junto a outras cinco
cidades do Alto Tietê, somam
um aumento de 73,2% nos
casos de dengue entre o
primeiro semestre de 2020

e o mesmo período deste
ano, passando de 176 para
305 casos. Em Suzano, os
registros passaram de 32
para 66 de uma temporada
para a outra, enquanto em
Itaquaquecetuba o número
passou de 32 para 96 casos.
Já na cidade de Ferraz
de Vasconcelos, ocorreu
um caso de dengue nos
primeiros seis meses do
ano anterior, aumentando
para 14 nos seis primeiros
meses deste ano. Em Poá,
de janeiro a junho de 2020
foram registrados dez casos,
enquanto neste ano o total
até o mês anterior foi de 28.
Somente o município de
Guararema apresentou uma
queda, em que o número
foi de 68 casos para 27.
todas estas cidades realizam os serviços de rotina
para conter a proliferação
do mosquito. Apesar de
questionadas, Arujá, Biritiba
Mirim, Salesópolis e Santa
Isabel não responderam à
reportagem.

Amanhã

Horta comunitária no
Evento oferece informações
centro completa dois anos para microempreendedores
A cidade de Suzano é coordenadores do projeto.
Campos conta que, junconhecida pela atividade
industrial e também por tamente com outros 12 mosua agricultura familiar, esta radores da rua, procurou a
situada majoritariamente na administração municipal para
zona rural. No entanto, a transformar o terreno baldio
vocação do município no em uma horta comunitária.
cinturão verde da Gran- “A Prefeitura nos deu todo
de São Paulo também se o apoio, realizou a limpeza
desenvolve no coração da do terreno e fez a doação
cidade, com o segundo ano da terra e dos insumos
de funcionamento de uma necessários para o início
horta comunitária.
dos trabalhos. A partir dali,
A iniciativa, desenvolvida começamos a desenvolver
na rua Antonio Mayer, teve nosso trabalho no local”,
início em 2019 quando um lembrou o morador.
grupo de moradores buscou
Na área, que se encontra
o apoio da Prefeitura de Su- próxima ao Largo da Feira
zano para o desenvolvimento e da Delegacia Central de
do projeto em uma área Suzano, são cultivadas frutas,
pública de aproximadamente legumes, verduras e ervas
500 metros quadrados que e condimentos de maneira
não estava sendo utilizada orgânica, isto é, sem o uso
pela municipalidade. “Era de agrotóxicos ou produtos
um terreno baldio, em que químicos para aumentar a
havia anteriormente muito produtividade. “Obtemos
descarte de lixo, com uso adubo de galinha junto
de drogas e outros pro- a granjas locais e outros
blemas que ocorrem em itens incluídos na nossa
terrenos baldios”, explicou compostagem, como casca
Everaldo Campos, um dos de batata, casca de laranja

e restos das verduras como
caules e talos”, explicou.
Segundo o representante
do grupo que cuida da
horta comunitária, parte da
colheita é repassada para
instituições de caridade,
como o Lar São Vicente de
Paulo, localizado no bairro
Parque Maria Helena. “Tudo
o que colhemos é distribuído
aos integrantes do grupo,
às pessoas que nos visitam
e àqueles que nos pedem
ajuda”, explicou.
Para a manutenção do
espaço, os moradores afirmam que não há nenhum
tipo de subvenção por parte
da administração municipal. “Toda a manutenção
é mantida com a ajuda
dos integrantes. A cada
quatro meses rateamos a
colaboração sem estipular
um valor exato, cada um
ajuda com quanto pode. O
valor é para obter os adubos
orgânicos, sementes ou
outros itens necessários”,
explicou Campos. (A.D.)

A Prefeitura de Mogi das
Cruzes e o Sebrae realizam amanhã o evento online Regulariza
MEI, voltado aos microempreendedores individuais do
município. Os participantes
poderão tirar dúvidas sobre
regularização de suas situações,
além de créditos disponíveis
para a categoria.
A inscrição poderá ser feita
também de forma online,
pelo link https://bit.ly/regularizamei e as transmissões
acontecerão pela manhã, das
9 às 11 horas, e à noite, das
19 às 21 horas. A participação
é gratuita.
Durante o evento, será
possível tirar dúvidas sobre
abertura do cadastro do MEI,
procedimentos para baixa e
alterações. Para regularização,
também estarão disponíveis
orientações sobre parcelamento
de débitos, declaração anual,
guias de pagamento, além de
assuntos gerais.
Os microempreendedores
terão ainda a possibilidade de
informações sobre créditos

Mogi News/Arquivo

Sala do Empreendedor atende por agendamento

disponíveis e os mais adequados para cada tipo de
negócio.
Mogi tem atualmente com
cerca de 12 mil MEIs registrados no município, com
Cadastro de Contribuinte
Mobiliário (CCM). Para dar
suporte a estes profissionais,
a Prefeitura mantém a Sala
do Empreendedor que faz o
atendimento a quem já atua
no município e reúne todos
os órgãos ligados ao processo
de abertura de empresa, como

Jucesp, Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM)
e consulta de viabilidade
técnica do uso e ocupação
do terreno.
Por conta das medidas de
restrição para o enfrentamento
da pandemia, o atendimento
na Sala do Empreendedor
pode ser agendado por meio
da página da Prefeitura na
internet. O agendamento
pode ser feito pelo endereço
http://agendamentopac.pmmc.
com.br.
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Aneel aprova regras para intensificar campanhas por economia de energia
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem regras para que as distribuidoras de energia realizem campanhas de
conscientização pelo uso eficiente de energia elétrica e dos sistemas de bandeiras tarifárias. A intenção é intensificar as ações para a economia
de água e energia devido à pior crise hídrica que o país enfrentou nos últimos 91 anos. A proposta da agência deverá ser analisada pelo Comitê
de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). A definição de regras acontece após apelo à população do Ministro de Minas e Energia, Bento
Albuquerque, em pronunciamento oficial há alguns dias e à decisão da Aneel de reajustar a bandeira vermelha patamar 2. (E.C.)

CASO COVAXIN

À CPI da Covid, Tebet identificou 24 erros na chamada “invoice” (uma fatura com os dados do pagamento)
apresentada pelo ministro Onyx Lorenzoni, no dia 23 de junho, quando ameaçou processar os denunciantes

Senadora aponta falsificação em
documento usado pelo governo
Estadão Conteúdo

A senadora Simone Tebet
(MDB-MS) afirmou ontem
acreditar que houve falsificação no documento
usado pelo governo de Jair
Bolsonaro (sem partido)
para rebater denúncia de
irregularidades na compra
da vacina indiana Covaxin.
À Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Covid,
Tebet identificou 24 erros
na chamada “invoice” (uma
fatura com os dados do pagamento) apresentada pelo
ministro Onyx Lorenzoni,
no dia 23 de junho, quando ameaçou processar os
denunciantes.
Com uma imagem do
documento, Tebet apontou
erros de grafia, de inglês e
falta de informações na nota
fiscal que teria sido enviada
pela Precisa Medicamentos
ao Ministério da Saúde, para
a compra da Covaxin, em
março deste ano. “Tem clara
comprovação de falsidade
de documento privado. Nós
estamos falando de falsidade
ideológica formulada por

alguém”, disse a senadora.
Entre os erros apontados
por Tebet estão marca e o
logotipo da empresa desenquadrados -”não estão
alinhados em alguns pontos,
como se fosse uma montagem”-; erros de inglês, como
“prince” (príncipe) no lugar
de “price” (preço); “airpor”
e não “airport” (aeroporto);
mistura de português e inglês,
o que a senadora chamou
de “portinglês”; diferença no
número de doses de vacinas
de um campo para o outro;
falta de dados bancários e
assinaturas/autorizações.
O documento foi divulgado pela primeira vez pelo
servidor do Ministério da
Saúde, Luis Ricardo Miranda,
e seu irmão, o deputado
Luis Miranda (DEM-DF),
como prova de que havia
irregularidade na compra
da Covaxin. Na versão
apresentada pelos dois, a
“invoice” previa pagamento
antecipado de R$ 45 milhões
por 3 milhões de doses da
Covaxin, o que não estava
previsto no contrato fechado
entre Ministério da Saúde

Variante Delta

Divulgação

Tebet apontou erros de grafia, de inglês e erros na NF

e a Precisa Medicamentos,
intermediadora do negócio.
Pelo acordo, o pagamento
só deverá se feito após o
Brasil receber a vacina, o
que ainda não ocorreu.
Outro ponto levantado
pelos irmãos é de que a
empresa destinatária do pagamento é a Madison Biotech,
uma offshore sediada em

Cingapura que não consta
no contrato. Segundo a
Precisa, a empresa é ligada ao laboratório indiano
Bharat Biothec, fabricante
da Covaxin.
No dia 23 de junho, Onyx
e o assessor da Casa Civil e
ex-secretário-executivo da
Saúde, coronel Élcio Franco,
fizeram um pronunciamento

no Palácio do Planalto no Madison teria produzido
qual acusaram o servidor do um documento “com tantos
Ministério da Saúde e seu erros de inglês”. “São tantos
irmão deputado de forjarem os erros apontados - ‘of’ que
o documento para sugerir não é comum, tem normalirregularidades. Segundo mente apóstrofe; o nome do
Franco e Lorenzoni, o go- aeroporto corrigido errado;
verno havia recebido duas Brasil com “z”; e aeroporto
versões da nota fiscal, mas em português”, apontou.
nenhuma delas correspondia
Segundo ela, o erro mais
à que havia sido apresentada grave foi em relação ao núpelos irmãos Miranda. O mero de doses A quantidade
documento apresentado expressa na nota fiscal era
pelos irmãos, no entanto, diferente em dois campos
consta no sistema do Mi- do documento. “As doses ali
nistério da Saúde.
eles colocam que são 300 mil
“Como é que ninguém caixas com 16 ampolas cada,
visualiza um documento cada ampola dá para uma
fajuto como este, documento dose. Se eu for multiplicar
apresentado pelo Onyx e por isso, o que o Brasil teria
pelo Elcio, fotografado por que receber é 4,8 milhões
nós e pela imprensa?”, disse de doses e não 3 milhões,
a senadora.
como está aqui”, afirmou.
O Ministério da Saúde “É um documento que diz
fechou contrato de compra que ora o Brasil vai receber
de 20 milhões de doses do 4,8 milhões de doses da
imunizante em 25 de fevereiro vacina, que ora vai receber
deste ano pelo valor total de 3 milhões de doses.”
R$ 1,6 bilhão. Cada dose
Procurados pela reportavai custar US$ 15, o maior gem para explicar os erros
valor dentre os imunizantes apontados pela senadora,
adquiridos pela Pasta.
Onyx e o Ministério da
Durante a sessão da CPI, Saúde não responderam
a senadora questionou se a aos questionamentos.
Divulgação

Vacinação

Parentes de infectado têm Bancários e carteiros
sintomas leves de Covid
terão prioridade
Três parentes do homem
infectado pela variante Delta
do coronavírus em São Paulo
estão em monitoramento
pela Secretaria Municipal
de Saúde. Ele, de 45 anos,
foi o primeiro caso dessa nova cepa confirmado
no Estado e teve apenas
sintomas leves. Segundo
o órgão, os três familiares
também apresentaram sintomas da Covid-19, como
febre, dor no braço, dor de
cabeça, perda do olfato e do
paladar. O governo ainda
não informou, porém, se
é uma infecção pela Delta.
O estado de saúde deles é

considerado estável.
De acordo com a secretaria,
o paciente infectado, cuja a
identidade tem sido mantida sob sigilo, não viajou
para o exterior. Ele buscou
o serviço de saúde em 19
de junho, apresentando
sintomas leves da Covid-19.
No dia 21, o resultado deu
positivo, mas não precisou de
internação. Ele é hipertenso,
considerada comorbidade
para o coronavírus, e já
está na faixa etária para
se vacinar. Não tomou a
injeção, porém, por ter
apresentado sintomas da
doença. (E.C.)

O Ministério da Saúde
anunciou na tarde de ontem
a inclusão de bancários e
funcionários dos Correios
na lista de prioridade para
vacinação contra a Covid-19.
A informação foi divulgada
no Twitter oficial do órgão.
O governo não explicou
como a imunização vai
funcionar, mas prometeu
lançar uma nota técnica
sobre o assunto “nos próximos dias”.
De acordo com o anúncio,
a decisão foi tomada pelo
ministro Marcelo Queiroga
após reunião com representantes da categoria. A

Pasta não falou quando
vai começar a vacinação
do grupo e nem quantos
funcionários dos Correios
serão imunizados. Entre os
bancários, a estimativa do
governo é vacinar mais de
500 mil.
O país ainda não concluiu a vacinação contra
o coronavírus dos grupos
prioritários. A lista é formada por 28 grupos que
correspondem a cerca de
78 milhões de pessoas.
Paralelamente, a população
em geral está sendo vacinada
por ordem decrescente de
faixa etária. (E.C.)

Queiroga tomou a decisão após reunião com a categoria
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - SMO
torna público, para conhecimento das empresas interessadas e PREVIAMENTE inscritas em
Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º
(TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 002/21 - PROCESSO Nº 10.424/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS SANTA TEREZA, SITUADA
NA RUA KAZUMO SUMIZONO Nº 1.181, JARDIM SANTA TEREZA, NESTE MUNICÍPIO.
FONTE CONTÁBIL: Emendas Parlamentares e Recursos Próprios.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas e 30 minutos do dia 23 de julho de 2021.
A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 10 horas.
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.
Mogi das Cruzes, em 05 de julho de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Gestão Pública,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 058/2021 - PROCESSO Nº 10.521/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, COM 360 ESTAGIÁRIOS
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:30 horas do dia 21
de julho de 2021. 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 06 de julho de 2021.
FLAVIA NASSER GOULART - Secretária Municipal de Gestão Pública
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Adjunto de Gestão Pública
__________________________________________________________________________
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - PROCESSO Nº 6.967/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PARA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS
MENTAIS RESISTENTES À TRATAMENTO AMBULATORIAL DE CARATER INVOLUNTÁRIO
E COMPULSÓRIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, AMBOS OS SEXOS.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sra. Secretária de Saúde, comunica que
REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições do art. 49 da Lei
Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
032/2021. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste comunicado,
para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
MOGI DAS CRUZES, em 05 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 – PROCESSO Nº 10.245/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS)
ELEVADORES DE PASSAGEIROS DA MARCA ATLAS SCHINDLER (PRÉDIO SEDE DA
EDUCAÇÃO), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
EMPRESA VENCEDORA: VIKS ELEVADORES LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 14.632,00 (Quatorze mil seiscentos e trinta e dois reais)
Mogi das Cruzes, em 01 de julho de 2021.
Caio de Oliveira Callegari - Secretário Adjunto de Educação
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Gestão Pública,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 057/2021 - PROCESSO Nº 10.521/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DA
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, COM 360 ESTAGIÁRIOS
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:30 horas do dia 21
de julho de 2021. 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 06 de julho de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Adjunto de Gestão Pública
FLAVIA NASSER GOULART - Secretária Municipal de Gestão Pública
__________________________________________________________________________
JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 021/20 - PROCESSO Nº 25.789/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA COM
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS).
EMPRESA VENCEDORA: CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 11.598.150,37 (onze milhões, quinhentos e noventa e oito mil, cento e
cinquenta reais e trinta e sete centavos).
Mogi das Cruzes, em 06 de julho de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM LOTES DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP’S
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Adjunto de Educação, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 075/2021 - PROCESSO Nº 14.840/2021
OBJETO: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PCV PARA ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 22
de julho de 2021. 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 06 de julho de 2021.
CAIO DE OLIVEIRA CALLEGARI - Secretário Adjunto de Educação
__________________________________________________________________________
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 046 -4 /2021 - PROCESSO Nº 9.726/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT COLETA H1N1
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 21
de julho de 2021. 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 06 de julho de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL DE GODOI - Secretária de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM LOTES DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP’S
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 074/2021 - PROCESSO Nº 13.370/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM E OFICINA.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 22
de julho de 2021. 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 06 de julho de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL DE GODOI - Secretária de Saúde
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VACINA CONTRA A COVID-19

Líderes participaram de conferência da ONU em meio às crescentes disparidades no processo de distribuição

OMS, OMC e FMI vão à ONU por
plano de acesso universal
Divulgação/Agência Brasil

Estadão Conteúdo

Em meio às crescentes
disparidades no processo de
distribuição de vacinas contra
o coronavírus no mundo,
os líderes da Organização
Mundial da Saúde (OMS),
Organização Mundial do
Comércio (OMC) e Fundo
Monetário Internacional (FMI)
reiteraram a defesa por um
plano para ampliar o acesso
a imunizantes em países
pobres. Os três participaram
de conferência gerenciada
pela Organização das Nações
Unidas (ONU) ontem.
O diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, chamou atenção para o
que ele classifica como “nacionalismo de vacinas”, isto
é, as barreiras impostas por
nações desenvolvidas para a
exportação dos profiláticos.
Na visão dele, a pandemia
atravessa um momento “crítico”,
uma vez que o instrumento
principal no combate à Covid-19 já existe, mas não está

para o debate a respeito de
uma possível quebra de patente de vacinas. De acordo
com ela, as desigualdades
na distribuição global dos
imunizantes.
Ngozi comentou ainda
que, no campo do comércio,
Ásia, Europa e América do
Norte estão tendo recuperação muito mais rápida do
que o restante do planeta,
incluindo a América Latina.
“O comércio é ingrediente
necessário para a construção
de uma economia inclusiva”,
ressaltou.
A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional
(FMI), Kristalina Georgieva,
por sua vez, alertou que o
mundo “está perdendo a luta
Tedros classifica como nacionalismo de vacinas, isto é, as barreiras impostas para a exportação dos profiláticos contra a pobreza”. Ela disse
que, sem uma ação fiscal e
disponível a todos.
vírus, em outros, o quadro ricos. Também argumenta Ngozi Okonjo-Iweala, se disse monetária coordenada, como
Por causa disso, Tedros disse apenas se agrava. O repre- pelo compartilhamento de “confiante” de que a comuni- ocorreu no ano passado, a
que todas as mortes e casos sentante da OMS acredita know-how pelos fabricantes. dade internacional chegará crise provocada pela Covid-19
de coronavírus são “evitáveis”. que é importante expandir
A diretora-geral da OMC, a uma “solução pragmática” teria sido “até três vezes pior”.
Segundo ele, enquanto a imu- a produção local de vacinas,
nização avançada em alguns para reduzir a dependência
locais reduz a incidência do da manufatura de países

Flórida

Tempestade Elsa avança
após passar por Cuba
A tempestade tropical Elsa
avançou, ontem, para a Flórida, no sudeste dos Estados
Unidos, depois de passar por
Cuba com chuvas torrenciais
e ventos fortes, mas sem
registrar maiores danos. O
Centro Nacional de Furacões
dos Estados Unidos (NHC)
informou que a tempestade
se dirigia para a costa oeste
da Flórida a 19 km/h com
“as condições começando a se
deteriorar” no Florida Keys, o
arquipélago no extremo sul do
Estado. O centro emitiu um
alerta de furacão “para partes
da costa oeste da Flórida” às
5 horas (6 horas no horário
de Brasília).
Elsa deixou rastros de destruição pelo Caribe, com
um saldo de ao menos três
mortes, e deve ganhar força
depois que seguiu em direção
ao mar pela costa noroeste
de Cuba, na anteontem à
noite. “Temos a previsão de
um fortalecimento lento até a
noite de ontem, e Elsa poderia
estar perto da força de um

furacão antes que toque terra
na Flórida”, disse o NHC.
Mais de 100.000 pessoas
foram evacuadas de áreas
costeiras ou baixas em Cuba.
O instituto meteorológico
Insmet informou que Elsa
registrou ventos de até 100
km/h em sua passagem pela
ilha. As previsões mudaram
e parece que Elsa se dirige
mais ao oeste e, portanto, a
península da Flórida evitará
o pior da tempestade.
Em Surfside, na costa leste
da Flórida, as autoridades
demoliram no domingo à
noite a parte que ainda restava
de pé do prédio residencial
que desabou parcialmente
há quase duas semanas, por
medo de que Elsa derrubasse
a estrutura.
A prefeita do condado de
Miami-Dade, Daniella Levine
Cava, disse na segunda-feira
à CNN que os socorristas
estavam “muito esperançosos”
de que, diante da mudança
de rota de Elsa, não teriam
que interromper as tarefas

de busca por sobreviventes.

Vítimas
A tempestade Elsa deixou,
até o momento, três vítimas
mortais, duas na República
Dominicana e uma em Santa
Lúcia, durante sua passagem
pelo Caribe, segundo a Agência
de Gestão de Emergências de
Desastres do Caribe (CDEMA). O presidente cubano,
Miguel Díaz-Canel, disse no
domingo passado no Twitter
que houve danos apenas nos
cultivos agrícolas do país.

Furacões
A Administração Oceânica
e Atmosférica dos Estados
Unidos (NOAA, na sigla em
inglês) prevê que a temporada
de furacões de 2021, que já
começou e dura até 30 de
novembro, deve se “acima
do normal” no Atlântico e
produzirá de 13 a 20 tempestades com seis a dez furacões
nomeados, dos quais de três
a cinco de grande intensidade. (E.C.)

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.

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

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br
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DECLARANTE

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 7, DE 28 DE JUNHO DE 2021
Exumações no Cemitério Municipal da Saudade
Rua Cap. Joaquim de Mello Freire, nº 900, Vila Vitória, Mogi das Cruzes – SP
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Governo, nos termos constantes nos autos do Processo nº
15.327/21, faz saber aos interessados que, decorrido o tempo legal de inumação que é de 3 (três) anos para adultos e de 2 (dois) anos
para crianças menores de seis anos, conforme artigos 82 e 90 da Lei nº 7.619, de 27 de outubro de 2020, proceder-se-á à exumação
de restos mortais existentes nas sepulturas provisórias, localizadas nas quadras do Cemitério da Saudade, a seguir especificadas,
fornecidas pela Prefeitura mediante concessão provisória. Assim sendo, ficam Notificados e Convocados os familiares/responsáveis
abaixo indicados para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, comparecer na referida Necrópole, a fim
de receber orientação adequada a respeito das medidas legais a serem adotadas, sem o que, independentemente de outra notificação
ou convocação, o Poder Público providenciará a exumação e transferência dos restos mortais para o respectivo ossuário geral, caso a
família não compareça no prazo. Às sepulturas provisórias que tiverem alguma benfeitoria e/ou adornos, seus familiares/responsáveis
deverão proceder à sua remoção no prazo de 5 (cinco) dias úteis, antes da data de exumação, sendo que a partir desta data, os funcionários do Cemitério procederão a limpeza no local, não se responsabilizando por eventuais danos causados na mesma. Para que
não aleguem desconhecimento a respeito do assunto em questão, é este Edital publicado na imprensa e afixado no Quadro de Editais
da Prefeitura Municipal na Avenida Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, nesta cidade.

DECLARANTE

FALECIDO

QUADRA

LOTE

DATA DE
FALECIMENTO

Juliana de Jesus Almeida de Oliveira

José Rosa de Almeida

116

63-A

01/06/2018

Jose Briola da Silva Junior

Jailson Briola da Silva

118

105

01/06/2018

Aparecida Donizete de Andrade Evaangelista

Regina Aparecida de Brito

117

63

01/06/2018

Hilda Moreira Pedro Ferreira

Daisy Suelen Moreira Pedro

120

63

01/06/2018

Wesley Wagner Novaes

Carlos Novaes

115

35

02/06/2018

Francisco de Assis da Costa Figueiredo

Franklin Reis Figueiredo

E-01

80

02/06/2018

Cleber dos Santos Barbosa

Francisco Maximo

118

23

02/06/2018

Marcelo Azevedo Carqueira

Maria Helena Rodrigues

122

25

02/06/2018

Ilidio da Silva

Jose Mauricio Franco

123

80

03/06/2018

David Alexandre de Godoy

Antonio Joaquim Filho

124

70

03/06/2018

Elizete A. Oliveira

Rosangela de Oliveira Silva

113

13

03/06/2018

Valdira Santos Fernandes

Jambrinho Alves Fernandes

103

184

03/06/2018

Paulo Roberto A. Ferreira

Jose Roberto Barbosa Ferreira

109

98

04/06/2018

Marilene Guerra Santos de Jesus

Antonio Augusto Guerra

E-01

57

04/06/2018

Jorge Antonio Dias

Dorival Sandy

101

158

04/06/2018

Regina M. Coutinho

Roberto Angelo dos Santos

118

47

05/06/2018

Antonio Carlos Ferriera

Maria Jose de Almeida Ferreira

E-01

76

05/06/2018

Francisco D. Pereira

Tania Gomes de Souza Pereira

E-10

01-A

05/06/2018

Oswaldo P. Santos

Edvaldo Pereira dos Santos

108

103

05/06/2018

Samuel F. Santos Filho

Nemias Francisco dos Santos

118

190

06/06/2018

Neusa Braz

Sebastiana de Jesus Ap. Braz

111

159

06/06/2018

João Paulo Martins

Geraldo Leite Martins

117

104

06/06/2018

Adriana R. Fonseca Bosco

Rosalina dos Reis Fonseca Bosco

109

138

06/06/2018

Luiz Wagner

Julieta Flanaus Lourenço

117

84

07/06/2018

Leonardo Antonio Silva

Maria de Fatima Rodrigues da Silva

116

62-A

07/06/2018

Valquiria Ana da Silva Ribeiro

Antonio Tadeu Ribeiro

103

26-A

07/06/2018

Jessimar Pereira Galdino

Maria Herminia Pereira dos Santos

117

173

Valdomiro Marques Passos

122

109

08/06/2018

Reginaldo Cajueiro de Oliveira

Celina de Jesus de Oliveira

118

148

08/06/2018

Dalva Pereira Cimas

Wilson da Lapa

Tarcisio da Lapa

Rosa Maria Silva
Paloma de Lazar Souza
Marcos Daniel da Silva
Ivanete Monteiro de Souza
Maria Ap. dos Santos
Marcos Chagas Silva
Laura P. Ribeiro
Helena Tieko KitaGami
Tulio Sellberg Caramante

109

71

08/06/2018

103

199

09/06/2018

Charles Degoule Ferreira

115

54

09/06/2018

Pedro de Almeida Souza

104

18

09/06/2018

Andrea Carla Maria Silva

119

40

10/06/2018

Luciene Correa de Avila
Viviane Maria de Castro
Marina da Conceição Chagas Silva
Afonso Rodrigues Ribeiro
Teresa Mikako Kitagami Kanashiro
Darcy Sellberg Caramante

Aparecida Elias dos Santos

Jessica Elias dos Santos

Lourdes Aguiar Cristo
Maria J. Nunes Ribeiro

118
115
109
103
110
113

184
117
198-A
01-A
65
58

QUADRA

LOTE

DATA DE
FALECIMENTO

Ruth Moraes dos Santos Crus

Francisco Galdino dos Santos

121

101

15/06/2018

Silvano Jorge de Souza

Manoel Luiz Lopes

103

81-A

15/06/2018

Ana Cleide Correia Santos

Davi Luis Correia Santos

124

72-A

15/06/2018

Daisa Mendes de Godoy

Gabriel Mendes de Godoy

118

152

15/06/2018

Maria do Carmo N. Santos

Valdir Nogueira dos Santos

109

59

15/06/2018

Jurandir Simoes Filho

Jussara Marindir Pinto Simoes

111

135

16/06/2018

Mariluce da Silva

|Creusa da Silva

103

109-A

17/06/2018

Erika Menezes de Carvalho

Maria Aparecida M. de Jesus

106

226

17/06/2018

Cintia Ap. Andrade Coelho

Joana Monteiro de Abreu

109

50

17/06/2018

Marcis Alves de Souza

Luciana Alves de Souza

102

68

17/06/2018

Elisabete P. Silva

Antonia Maria da Silva

110

75

18/06/2018

Isaias Donizeti de Miranda

Lazaro Miranda

118

21

18/06/2018

Elizandra Nazareth Venancio

Daisy Nazareth de Paulo

117

214

18/06/2018

Tania Cortazzi Lopes da Silva

Marilda Aparecida Jose de Goes

L

6

18/06/2018

Elaine Regina Ap. Barreto

Jose Borge Barreto

103

108-A

18/06/2018

Jose Benedito de Morais

Rosendo de Morais

118

95

19/06/2018

Patricia Juliana Batista dos Santos

Isaque Marcos Batista

117

94

19/06/2018

Everaldo Alves Monteiro

Enedina Francisca dos Santos

111

182

19/06/2018

Luciana Ap. Moraes

Vera Lucia de Moraes

104

95

19/06/2018

Tatiana P. Santos Claudino

Ione Fatima de Paulo

119

108

20/06/2018

Valdirene Ap. Silva

Vanda Oliveira da Silva

115

109-A

20/06/2018

Mirian Ribas Silva

Raquel Froes Ribas

L

56

21/06/2018

Helena Fatima Siva Santos

Claudinei Tintino dos Santos

108

8

21/06/2018

Paulo Marques de Brito

Tamires de Souza Leonardo Britto

109

189

21/06/2018

Adenilson Machado

Terezinha Maria de Moraes

108

13-C

22/06/2018

Thais Milene Silva Guedes

Geomar Serafim Guedes

L

150

22/06/2018

Maria Madalenaa C. Silva

João Benedito da Silva

L

41

23/06/2018

Fernando da Silva

Vilma Aparecida da Silva

119

42

23/06/2018

Vanusa Cristina Santos

Benedito da Silva Santos

116

125-A

23/06/2018

Geraldo Magela de Paula

Geralda Maria de Oliveira

117

3

23/06/2018

Luciana Ap. Araujo

Esmeraldo Donizeti Rosa

106

162

23/06/2018

Paulo Oliveira

Jefferson Douglas da Silva

R

42-B

24/06/2018

Camila Borges Marcena

Carlos Roberto Neves

115

36

24/06/2018

Jandira Silva

Sebastião Francisco da Silva

113

6

24/06/2018

Aline Dias S. Oliveira

Marcia Camargo Pinto

117

153

24/06/2018

Elaine S. Araujo

Pedro Alves de Souza

103

177-A

24/06/2018

Tarciana Martins Vargas

Eliseu Vargas Simão

109

225

24/06/2018

Reinaldo Rodrigues

Gonçalina Batista Rodrigues

119

102

25/06/2018

Tatiane Modulo da Pureza

Jaci Salvador da Pureza

L

146

25/06/2018

Sandro Rodrigues da Cruz

Rogerio Buêno da Cruz

118

90

25/06/2018

Vera Lucia B. Ribeiro

Edilaine Batista Ribeiro

113

51

25/06/2018

Eliano Alexandre da Silva

Orlando Aparecido da Silva

118

172

25/06/2018

Delmira de Jesus A. Meirelles

Maria Jose de Almeida Ferreira

R

42-A

25/06/2018

Sergio R. Penha do Nascimento

Paulo Penha Rosa do Nascimento

L

153

25/06/2018

Marcilio A. Almeida

Nair Polvane

Otavio Bispo de Brito

Bento Abade de Brito

Jayne de Lima Santos
Elenir de Godoy Rodrigues

08/06/2018

Maria Valdenice da Silva Marques

Juliana P. Vitorio Docha

FALECIDO

10/06/2018
10/06/2018
10/06/2018
10/06/2018
10/06/2018
10/06/2018

103

186

25/06/2018

L

131

25/06/2018

Maria de Lourdes de Lima Almeida

111

154

26/06/2018

Maria Aparecida Moraes

E-20

50

26/06/2018

Anderson Carlos Francisco

Jose Paulo Carlos Francisco

109

124

26/06/2018

Ueslei Matheus L. dos Santos

Izabel Rodrigues Lirio

E-17

31

26/06/2018

Jussara Ferreira Silva

Paolla Horrana Ferreira Torres

26-N

114

26/06/2018

Silvana Amaro Souza

Almir Francisco Coelho

116

136

26/06/2018

Eliana Fernandes Oliveira

Lourenço Fernandes de Oliveira

110

54

26/06/2018

Cypriano Francisco Costa

Anna Colombini da Costa

113

144

26/06/2018
26/06/2018

121

166

11/06/2018

Maria Pestana de Aguiar

119

82

11/06/2018

Francisco Mendonça

Aparecido Mendonça

102

110

Maria Aparecida dos Santos

120

8

11/06/2018

Walilas Gonçalves de Moura

Patricia Aparecida de Moura

109

18

27/06/2018

Ailton Carlos Pereira Santos

Carlos Pereira Santos

L

42

27/06/2018

Sergio Lacerda de Paula

Francisco Valter Costa

117

152

27/06/2018

Regina Celia Cardoso Costa

Jose Carlos Scarparo

L

183

28/06/2018

Bruna Alves da Silva

Jefferson Alexandre da Silva

17

36

28/06/2018

Dilce Messalino Campos

Dirceu Mesalino de Campos

109

205

28/06/2018

Tania Cristina de Lima P. Miranda

Terezinha Sales de Deus

15

44

28/06/2018

Ismael Henrique Silva

Adelaide Augusta de Oliveira

116

76

11/06/2018

Alda Roberta Torres

Sabrynna Torres da Silva

109

16

11/06/2018

Cleusa Barreto Siqueira

Domingas de Siqueira Rodrigues

121

108

11/06/2018

Marcia B. Silva Santos

Geralda Bernardina da Silva

119

121

12/06/2018

Luis Henrique Baltazar

Geraldo Baltazar

120

100

12/06/2018

Luiz Carlos Silva

Nadir da Silva

118

175

12/06/2018

Andreia Leme S. Gomes

Anesio Batista de Santana

109

264

28/06/2018

Valdete Siqueira

Wesley de Siqueira Morais

109

285

12/06/2018

Flavia Vieira Ortega

Ciloni da Silva Veira

109

272

29/06/2018

Evando Paiva de Oliveira

Tarciso Paiva de Oliveira

115

62-A

13/06/2018

Jose Carlos de Oliveira

Benedito Geraldo de Oliveira

L

131-A

29/06/2018

Pamela Cristiane Feitosa

Maria dos Prazeres Silva

L

114-A

30/06/2018

Moises Maximiano Santos

Jose Maximiano dos Santos

L

179

30/06/2018

Rosemeire Isabel Xavier

Maria Isabel de Jesus Xavier

L

98

30/06/2018

Valquiria V. de Jesus Lima

Rosangela de Jesus

24

88

13/06/2018

Barbara Goems dos Santos

Jose Messias Gomes dos Santos

103

207

13/06/2018

Gilmar Igor Pereira

Benedito Pereira

116

124-A

14/06/2018

Juliana Fernanda P. Faria

Irany da Silva

103

27-A

14/06/2018

Carlos Eduardo Medeiros

Flavia Camargo Medeiros

124

54-A

14/06/2018

Regina D. Carvalho

Basilia Dias Carvalho

115

178

14/06/2018

Adailton Tadão Fukuoka

Yamato Fukuoka

109

263

14/06/2018

Tereza R. C. Souza

Wilson Aparecido de Souza

L

76

30/06/2018

Alef Souza da Silva

Eliezer Barreto de Souza

L

160

30/06/2018

SECRETARIA DE GOVERNO, em 28 de junho de 2021, 460º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem
como no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
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Que o vento leve o necessário e me
traga o suficiente.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: EDUARDO JUNJI IKEDA E KENJI KATOAKA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Cantor de
"Taj Mahal"
Patente;
manifesta

© Revistas COQUETEL
Esperta;
sabida
Resto
de vela

Inscrição
na cruz de
Jesus
(Bíblia)

Trabalho
defendido
pelo
doutorando

Cidade na
Costa do
Descobrimento (BA)

Adorno de
cabelos (pl.)
Feliz aniversário! Que sua vida seja cheia de bons e felizes
momentos. Parabéns!

Filme com
Russell
Crowe

cultura@jornaldat.com.br

201, em
algarismos
romanos

Sua arma é a ousadia
Nesta dura batalha
que é a vida, sua
arma é a inteligência,
sua pólvora é a
determinação e seu
gatilho é a ousadia.
Ser ousado não
é sinônimo de
desrespeito ou
armação. De verdade,
ousadia é sinônimo
de audácia, de visão
e de sabedoria até,
portanto faça dessas
as suas armas para
conquistar tudo o que
falta de bom em sua

vida.
A pessoa
que resume
o dito "farinha pouca,
meu pirão
primeiro"
Ligação;
conexão

Serviço do pet shop
Caractere presente
em todos os
endereços de e-mail

Divisão da
piscina
olímpica
(?) no erro:
risco do
infrator sem
remorso
Reles;
vulgar

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

Medida
usada em
estatísticas
Vocalista
do Ira!
Pauta de
programas
esportivos

Correr,
em inglês
Tipo de café mais
cultivado no mundo
Grupo inseparável de
adolescentes (pop.)
Interjeição
de alívio
Signo do
carneiro

SBT, 21H00

Isto é
(abrev.)
Que não
desapega "Metade",
em
do
"semirreta"
dinheiro

Chiquititas
Carol vai até a casa de Junior e Andreia conta para ela que está morando
na mansão. Junior aparece e pede para conversarem no Café Boutique. No
Café, Carol diz para Junior que parece que Andreia está fazendo tudo de
propósito e que ele está caindo igual um pato.

GLOBO, 17H55

"Universidade", em
siglas de
instituições

Atração
turística
da savana
africana

A cidade mais procurada nas férias de verão
Atividade rotineira
do estudante

Cércea
Passa
para fora

Malhação
Karina fica frustrada com Pedro, que tenta se explicar para a namorada.
Duca se despede de Alan. Nat pede para entrar no esquema de Lobão
e Heideguer. Joaquina encontra a luva com o pen drive de Alan na mata.
Henrique e Duca fazem fotos com Bianca.

GLOBO, 18H15

Esperável
Breve; efêmera

Foco
primário
do trabalho
do mineiro

Amigo,
em francês

A vida da gente
Rodrigo fica encantado ao ver Manuela arrumada para sair. Lourenco diz
que lutara pela guarda de Tiago. Moema convence Ina a conversar com

BANCO

3/ami — run. 4/nasi — soez. 7/arábica.

Laudelino. Eva se irrita com o desempenho de Sofia. Cecilia vence a partida,

65

e Vitoria sorri satisfeita. Ana conforta Sofia.

Solução

N

abençoado por Isaque. Esaú descobre que o pai foi enganado e urra de raiva.

N
O
E

Esaú debocha de Jacó. Jacó fica perplexo com a atitude de Rebeca. Lia se
decepciona com Labão. Bêbado, Esaú tenta caçar. Jacó engana seu pai. Ele é

A
S
S I V A
NT
O N
T RI C A
C C
C A I R
U
Z

RECORD, 21H

Gênesis

RR

Maria Clara e José Pedro são hostis com Cristina. Érika confidencia para
Téo que Robertão procurou Giancarlo sobre um emprego e o blogueiro liga
para o publicitário. O porteiro cobra de Leonardo as cotas atrasadas do
condomínio. Orville repreende Carmem.

CA

Império

B
R
A
L
I
A

GLOBO, 21H00

S O E
R A B I
U F A
N A
R A S
S I V E
A
A M
I T OR I

Téo, caso a fisioterapeuta resolva se mudar para a casa de Helena.

T
T E
O S
C E
O
R
I A
S I
A
O
I A
E R
V I
E
N S

Hugo se vangloria por ter conseguido enganar Helena. Júlia convoca Alan a
se arrumar e sair com ela para se distrair. Alejandro teme perder Luna para

J E
O S
A R C
E G O
E L
B A
M E D
N A
J
J O G
P R A
L
P R E
R
T R A

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

12 esportes
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BRASILEIRÃO

Enquanto o Verdão briga na ponta de cima da tabela, a equipe gaúcha ocupa a lanterna do campeonato

Palmeiras explora fase ruim do
Grêmio para vencer a 4ª seguida
Divulgação/Palmeiras

Estadão Conteúdo

O Palmeiras mede forças hoje com o Grêmio, às
19 horas, com o objetivo
de aproveitar a má fase do
adversário para emplacar a
quarta vitória seguida no
Brasileirão e se consolidar
no pelotão da frente. Válido
pela décima rodada, o jogo
no Allianz Parque opõe um
embalado anfitrião diante
do lanterna, que ainda não
venceu no torneio, está em
crise e, por isso, demitiu o
técnico Tiago Nunes.
Enquanto o Palmeiras
embalou ao vencer Bahia,
Inter e Sport, ostenta 70,4%
de aproveitamento no torneio nacional, se firmou
no terceiro lugar, com 19
pontos, e almeja a liderança,
o Grêmio tem apenas dois
pontos em sete jogos e está
afundado na lanterna. Vive
um período de turbulência
inimaginável antes do início
da competição e será comandado pelo interino Thiago
Gomes até a chegada de um
novo técnico.

PALMEIRAS
GRÊMIO

PALMEIRAS
Jailson;
Gabriel Menino,
Gómez,
Luan e
Viña;
Danilo,
Zé Rafael,
Raphael Veiga,
Gustavo Scarpa
e Breno Lopes;
Deyverson.
Técnico:
Abel Ferreira.

GRÊMIO
Brenno;
Rafinha,
Geromel,
Kannemann e
Diogo Barbosa;
Victor Bobsin,
Matheus Henrique,
Vanderson,
Douglas Costa e
Ferreira;
Diego Souza.
Técnico:
Thiago Gomes

ÁRBITRO - Felipe Fernandes Lima (MG).
HORÁRIO - 19 horas.
LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.

O Palmeiras quer tirar
proveito da péssima fase do
rival gaúcho para obter mais
um triunfo no Brasileirão de
olho na liderança. E o Grêmio
traz boas recordações ao
time paulista, que bateu o
adversário na final da Copa
do Brasil em fevereiro para
levar a taça.
“O momento deles é complicado, mas é um time com
muita tradição e, principalmente, um elenco muito forte.
Temos sim que respeitar

Em bom momento, Breno Lopes segue como titular no ataque do Palmeiras

muito o Grêmio, mas também
manter nossa postura que é
a mesma, independente do
lugar que jogamos”, opinou
Breno Lopes. Com uma função
tática importante, o atacante,
recuperado de uma lesão
que o deixou quase dois
meses fora de combate, se

Copa América

tornou titular e tem feito boas
apresentações. Ele marcou
três gols na competição e é
o artilheiro da equipe.
E o técnico Abel Ferreira
terá retornos importantes.
Pilares do sistema defensivo,
o paraguaio Gustavo Gómez
e o uruguaio Matias Viña

retornaram após as suas
seleções serem eliminadas
da Copa América e estão à
disposição. Pela importância
que têm, é provável que sejam
titulares, embora o lateral
negocie sua transferência
para o futebol europeu.
Além disso, Patrick de

Paula volta após cumprir
suspensão. Os desfalques
são Marcos Rocha, suspenso
pelo terceiro amarelo, e Luiz
Adriano, que já havia ficado
fora do duelo com o Sport no
Recife. Ele trata um edema no
joelho. Weverton continua
com a seleção brasileira na
Copa América. Na lateral
direita, é provável que Gabriel Menino seja o titular.
O jovem fará seu último
jogo antes de se apresentar
à seleção brasileira olímpica
para os Jogos de Tóquio.
Reintegrado ao elenco semana
passada, Dudu participou dos
últimos treinos com o elenco,
teve seu nome registrado
no BID da CBF e está apto
para fazer sua reestreia pelo
clube do qual é considerado
ídolo. No entanto, o atacante,
tido como o grande reforço
de peso para a temporada,
ainda deve precisar de mais
alguns dias para atingir o
mesmo nível físico de seus
companheiros. Isso também
vale para o zagueiro Pedrão,
outro que voltou de empréstimo recentemente.

Mais Brasileirão

Tite mantém indefinição Após Covid, Crespo volta
ao comando do São Paulo
sobre goleiro e ataque
Após dois jogos de mata- grandes e extraordinários
-mata da seleção brasileira na goleiros. Ninguém é melhor
Copa América, Tite mantém do que ninguém. Talvez o
a indefinição sobre quem momento possa ser determisão os titulares de alguns nante para a escolha, aí tem
setores do time. A forma- o Taffarel e o Marquinhos,
ção do ataque e o goleiro que são importantes nesse
parecem ser as dúvidas do preparo”, disse o treinador,
treinador, que admitiu usar a referindo-se ao preparador
competição como teste para de goleiros e seu auxiliar.
as Eliminatórias da Copa do
No ataque, a situação fica
Mundo.
mais embolada. E não somente
No gol, Ederson, Alisson por causa do maior número
e Weverton sonham com a de opções e formações, ora
vaga de titular no Mundial. com Neymar mais recuado,
O goleiro do Liverpool co- quase como meia, ora com
meçou como titular nesta o jogador do Paris SaintCopa América, mas o jogador -Germain mais avançado,
do Manchester City e o do compondo o trio ofensivo.
Se a intenção de Tite era
Palmeiras ganharam uma
chance cada na fase de grupos. repetir a formação da equipe
Ederson, contudo, despontou nas quartas de final e na
como titular nos dois jogos semifinal, a expulsão de
de mata-mata.
Gabriel Jesus na sexta-feira
Apesar da rara sequência acabou com seus planos.
de dois jogos como titular, Assim, precisou mudar o
Tite nega que o jogador do trio, que teve ainda Roberto
City tenha conquistado a Firmino e Richarlison contra
titularidade. “Temos três o Chile, pelas quartas de final.

Neymar jogou atrás dos três.
Na semifinal, contra o
Peru, Tite escalou Everton
Cebolinha, Richarlison e
Neymar. Outras opções são
Gabriel Barbosa, titular em um
dos seis jogos já disputados
na Copa América, Vinicius
Junior e até Everton Ribeiro.
Gabriel Jesus e Richarlison
parecem ainda ter a preferência de Tite para compor
o setor com Neymar, tendo
agora Lucas Paquetá, autor
dos gols da vitória sobre
Chile e Peru, logo atrás. O
jogador do Lyon é o que
mais vem aproveitando as
chances dadas pelo treinador
na competição.
Na defesa, o quarteto formado pelos laterais Danilo e
Renan Lodi e pelos zagueiros
Marquinhos e Thiago Silva
devem estar garantidos para
a final da Copa América. E
saem em vantagem diante
dos demais na briga por uma
vaga na Copa. (E.C.)

Depois de cerca de dez dias
de afastamento por causa da
Covid-19, Hernán Crespo volta
a dirigir hoje o São Paulo diante
do Internacional, às 21h30,
em Porto Alegre. O treinador
volta para tentar “apagar um
incêndio”: a equipe ainda
busca a primeira vitória no
Brasileirão e ocupa um lugar
na zona de rebaixamento.
Os cinco pontos conquistados
em 27 possíveis preocupam
a diretoria. Na segunda-feira,
quando retornou aos treinos,
Crespo recebeu os cumprimentos pelo seu aniversário
de 46 anos, mas teve uma
reunião de cobrança. Membros da direção, entre eles,
o presidente Julio Casares,
tentam encontrar saídas para
a crise. O presidente esteve
nos últimos treinos no CT
da Barra Funda e vai repetir
as visitas nos próximos dias.
Alguns problemas são
a perda de confiança e o
abatimento depois dos gols

O treinador ficou de fora
dos empates contra Ceará
e Corinthians e da derrota
diante do Red Bull Bragantino.
Nas duas últimas partidas,
INTERNACIONAL
SÃO PAULO
Daniel;
Tiago Volpi;
as alterações realizadas pelo
Saravia,
Arboleda,
auxiliar Juan Branda foram
Pedro Henrique,
Bruno Alves e
Bruno Méndez
Léo;
criticadas pelos torcedores.
e Paulo Victor;
Daniel Alves,
“Estou feliz por retomar miRodrigo Dourado,
Luan,
Caio Vidal,
Liziero,
nhas atividades cotidianas
Johnny ,
Benítez e
no clube, celebrando meu
Maurício e
Reinaldo;
Patrick;
Rigoni e
aniversário da melhor maneira,
Yuri Alberto.
Eder.
trabalhando”, escreveu Crespo
Técnico:
Técnico:
Diego Aguirre.
nas redes sociais.
Hernán Crespo.
A defesa não terá sua formação
ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).
HORÁRIO - 21h30.
ideal. Com dores musculares,
LOCAL - Estádio Beira-Rio, Porto Alegre.
o zagueiro Miranda nem viajou
para Porto Alegre. Por outro
sofridos. Questões físicas e lado, a partida deve marcar
lesões constantes também o retorno de Arboleda, que
formam o cenário ruim. Após está longe do time desde 28
a derrota diante do Santos, de maio, quando foi flagrado
o treinador declarou que a em uma festa clandestina em
conquista do Paulistão havia São Paulo. Depois de ter sido
deixado um preço: o desgaste afastado e multado por quebra
físico e emocional dos atletas. do protocolo de isolamento
A primeira missão de Crespo social da Covid-19, o jogano Beira-Rio, portanto, é dor viajou e se apresentou à
recuperar o ânimo dos atletas. seleção equatoriana. (E.C.)
INTERNACIONAL
SÃO PAULO

