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NOVOS RADARES

Mais de 3,8 mil autuações 
foram efetuadas em 15 dias

Após nove meses 

fora de operação, 

equipamentos foram 

reativados em junho

CERCA DE 43%

Semae alerta para elevada perda de água na rede 

de abastecimento do município. Cidades, página 6

Os radares eletrônicos distribuí-
dos pelas vias municipais de Mogi 
das Cruzes somaram 3.825 multas 
nos primeiros 15 dias de funciona-
mento. Foram 1.923 do dia 2 ao 
8 do mês passado e 1.902 do dia 
9 ao 15 do mesmo mês, segundo 
estatísticas divulgadas pela Secre-
taria Municipal de Transportes, 
que ainda esclareceu que as mul-
tas da segunda quinzena de junho 
estão em processo de contagem.  
Cidades, página 3

BRASILEIRÃO

Chape recebe
o Corinthians 
no Sul. p9

Secretaria Municipal de Transportes definiu os locais dos aparelhos após estudos sobre tráfego, ocorrências e riscos à população

Mariana Acioli/Arquivo
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Para o 2º semestre

Ampliação da Maternidade 
da Santa Casa segue parada

Atrasada há mais de um ano, reforma foi prejudicada 
pela pandemia e por outras obras. Cidades, página 4
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TRANSPARÊNCIA I
A Escala Brasil Transparente - ini-
ciativa da Controladoria Geral da 
República (CGR) - avaliou no mês 
passado a transparência de infor-
mações das prefeituras de cidades 
com mais de 50 mil habitantes. No 
comparativo entre 2018 e 2020, ape-
nas Poá e Ferraz de Vasconcelos ti-
veram progresso. Mogi das Cruzes 
foi a cidade com a maior discrepân-
cia: de uma nota 7,3 em 2018, a ci-
dade regrediu para a nota 4,65 dois 
anos depois.

TRANSPARÊNCIA II
A cidade, segundo a CGR, que ain-
da apresenta o pior índice no Alto 
Tietê é Suzano, que subiu de 4,26 
em 2018 para 4,43 em 2020. A me-
dição se baseia na disponibilidade 
de dados ao público por meio da 
página da Prefeitura na internet e 
pela requisição de dados junto ao 
município.

TRANSPARÊNCIA III
A Prefeitura de Mogi das Cruzes se 
manifestou à imprensa ressaltando 
seu compromisso com a transparên-
cia a partir da atual gestão, inicia-
da em janeiro deste ano, e que está 

em processo de criação da Secre-
taria Municipal de Transparência e 
Participação, um dos compromis-
sos de campanha do atual prefeito 
Caio Cunha (Pode).

REABERTURA DE CEMITÉRIOS
A Câmara de Mogi encaminhou a in-
dicação 1.390/2021, do parlamentar 
Edson Santos (PSD), pedindo a rea-
bertura da visitação dos cemitérios 
do município. A visitação das necró-
poles foi limitada devido à pandemia 
da Covid-19. A proposta teve apoio 
do líder do governo na Câmara, ve-
reador Marcos Furlan (DEM), e do 
presidente da Casa de Leis, verea-
dor Otto Rezende (PSD).

PSDB
O vereador José Luiz Furtado (PSDB), 
o Zé Luiz, conseguiu a aprovação de 
uma moção de aplausos aos 33 anos 
do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB). A legenda, que 
teve como último prefeito em Mogi 
das Cruzes, Marcus Melo, foi cele-
brada por sua bancada e pelo líder 
do governo na Câmara, vereador 
Marcos Furlan (DEM), que lembrou 
ter feito parte de seus quadros por 
um período de dez anos.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Batalha do mês

O
mês de julho marca a obrigatorie-
dade das cidades brasileiras em 
apresentar uma taxa de cobran-
ça sobre o manuseio e destinação 

do lixo residencial. A determinação integra 
o Marco Regulatório do Saneamento Básico 
que entrou em vigor recentemente. Só em 
Mogi das Cruzes são recolhidos mensalmen-
te 10,5 mil toneladas de lixo, o equivalente 
a 350 toneladas por dia. Já Suzano recolhe 
300 toneladas de lixo por dia.

Trata-se de um remédio amargo, o qual 
os municípios não gostariam de tomar nesse 
momento de pandemia da Covid-19, mas 
são obrigados pelo governo federal.

A taxa do lixo foi tema de debates entre 
prefeitos e presidentes de Câmaras Munici-
pais há duas semanas na cidade de Mogi das 
Cruzes, durante a quarta reunião da Frente 
Legislativa Intermunicipal na Câmara Mu-
nicipal. O debate ressaltou que a crise eco-
nômica decorrente da pandemia e a queda 
da arrecadação dos municípios não permite 
que seja criada uma nova taxa junto à popu-
lação. No encontro, o presidente da Câmara 
de Vereadores de Mogi das Cruzes, verea-

dor Otto Rezende (PSD), se comprometeu 
a iniciar uma articulação conjunta entre as 
Câmaras Municipais do Alto Tietê para que 
os representantes na Câmara dos Deputados, 
em Brasília, possam apresentar uma emen-
da pedindo a prorrogação do prazo ou a 
suspensão da obrigatoriedade da cobrança.

A nova tarifa definida na revisão do Mar-
co Legal do Saneamento deve ser apresen-
tada pelos municípios brasileiros até 15 de 
julho. Para os vereadores das cidades da 
região, a lei não deve entrar em vigor ou, 
no mínimo, deve ser estipulado um prazo 
maior para a implementação. O Brasil explo-
de em impostos e recebe muito dinheiro do 
contribuinte, que já não aguenta mais arcar 
com novas cobranças. Não é difícil observar 
que, com a pandemia da Covid-19, a situa-
ção só piorou.

É de suma importância que essa taxa seja 
revisada tecnicamente e aferido um valor jus-
to, integrado aos Planos Municipais de Ges-
tão de Resíduos Sólidos e ao Plano Diretor e, 
além disso, criar mecanismos para diminuir 
o volume destinado aos aterros sanitários e 
reduzir os custos da administração pública.

A CPI já revelou a lambança 
na aquisição de vacinas pelo 
governo federal. Enquanto 
a Pfizer, sem sucesso, ten-
tou insistentemente vender 
vacinas ao Brasil, o governo 
tentava comprar Covaxin, 
vacina produzida na Índia e 
as razões dessa “escolha de 
vacina” está sendo apurada. 
Mas quando uma ínfima par-
te da população quer fazer a 

“escolha da vacina” se torna 
vilã. Muitos aplaudem as atitu-
des de prefeitos, que querem 
punir quem escolhe a vacina, 
colocar no final da fila, pro-
cessar. Querem transformar a 
vítima em vilã. A única vítima 
do lento processo de vacina-
ção é a população. Enquan-
to na Europa as pessoas vão 
aos estádios de futebol, no 
Brasil ainda sofremos com 
o isolamento social.

Escolha

ARTIGO
Cedric Darwin

Existe um plano nacional 
de imunização que é lento, a 
motivação dessa lentidão e 
da aparente ingerência está 
sendo investigada pela CPI 
do Senado. As pessoas são li-
vres para se imunizar. Opri-
mir quem decide recusar a 
vacina de um fabricante é 
tornar a vítima em vilã. Os 
governos em todas as suas es-
feras estão atrasados no pro-
cesso de imunização por não 
adquirir, distribuir e aplicar 
imunizantes na quantidade 
e velocidade necessária. Se-
gundo a CPI poderíamos ter 
iniciado a imunização no fi-
nal de 2020 e só começamos 
em janeiro de 2021 porque o 
Instituto Butantan e o gover-
no do Estado de São Paulo 
iniciou o processo.

Hoje, apenas 13% da po-
pulação brasileira está imu-
nizada de forma completa. 
Se alguém se recusa a rece-
ber a vacina, esse não é um 

problema, milhões de pes-
soas querem receber qual-
quer vacina, o verdadeiro 
problema não é quem não 
quer, mas quem quer. Só se 
escolhe quando há varieda-
de disponível e isso não há. 
É tudo a conta-gotas.

Em vez de perseguir quem 
se recusa a receber o imuni-
zante, antecipe a vacina de 
quem assim desejar, como 
ocorre com a vacina da gripe. 
Se o público-alvo não apare-
ce, até porque milhares deles 
já morreram vítimas da Co-
vid, vacine quem quiser. O 
que falta no Brasil é vacina e 
não gente para ser vacinada. 
É para isso que são arreca-
dados bilhões em impostos, 
para melhorar a vida das 
pessoas. Não tirem o foco do 
problema, estamos atrasados 
com a imunização e pessoas 
ainda continuam morrendo.

 cdadv@uol.com.br
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Cedric Darwin é mestre em Direito e 
advogado.



cidadesQuinta-feira, 8 de julho de 2021 3portalnews.com.brMOGI NEWS

Em 15 dias, radares efetuam 
mais de 3,8 mil autuações

De acordo com os dados da Secretaria de Transportes, foram 1.923 multas de 2 a 8 de junho e 1.902 de 9 a 15

TRÂNSITO

Os novos radares ele-
trônicos distribuídos pelas 
vias municipais de Mogi 
das Cruzes somaram 3.825 
multas nas duas primeiras 
semanas de funcionamento. 
Foram 1.923 do dia 2 ao 
8 do mês passado e 1.902 
do dia 9 ao 15 do mesmo 
mês, segundo estatísticas 
divulgadas pela Secretaria 
Municipal de Transportes, 
que ainda esclareceu que as 
multas da segunda quinzena 
de junho estão em processo 
de contagem.

Conforme já publicado pela 
reportagem do Mogi News, 
os números da Prefeitura de 
Mogi apontaram também que 
nos primeiros cinco dias de 
operação dos equipamentos 
eletrônicos ocorreram 1.310 
multas na cidade, números 
registrados do dia 2 ao 7.

Naquela época, a Secretaria 

Municipal de Transportes 
informou que todos os locais 
que contam com equipamen-
tos de fiscalização estavam 
devidamente sinalizados, 
com placas de regulamen-
tação de velocidade e placas 
indicativas da existência da 
fiscalização eletrônica. Os 
pontos também receberam 
faixas orientativas.

A operação dos equipamen-
tos foi interrompida no ano 
passado em decorrência do 
vencimento do contrato com 
a antiga empresa responsável 
pela operacionalização. Os 
radares foram desabilitados 
e retirados das vias no mês 
de agosto.

Por determinação da Re-
solução 805 do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), 
as notificações de infrações de 
trânsito ocorridas entre 26 de 
fevereiro e 30 de novembro 
de 2020 passaram a ser en-
viadas aos proprietários dos 

veículos apenas a partir de 
janeiro deste ano. Até julho 
do ano passado, os radares 
estavam operando e, a par-
tir de agosto, apenas foram 

realizadas autuações manuais 
por agentes municipais e pela 
Polícia Militar.

A definição dos locais que 
receberam os equipamentos 

recentemente, segundo a 
secretaria, levou em consi-
deração as características das 
vias, os riscos para pedestres 
e motoristas e o número de 

acidentes registrados nos 
locais em períodos anteriores.

Alguns equipamentos, no 
entanto, permanecerão não 
realizando autuações. São os 
casos das barreiras educativas 
instaladas na rodovia Pedro 
Eroles, 1.060 (Mogi-Dutra), 
sentido centro-bairro, na 
avenida Lourenço de Sou-
za Franco, 1.215 (sentido 
centro-bairro), 1.231 (sentido 
bairro-centro), 2.265 (sen-
tido bairro-centro) e 2.442 
(sentido centro-bairro) e na 
avenida Guilherme George, 
2.336 (nos dois sentidos).

Além disso, por uma de-
cisão da Prefeitura, o radar 
estático, popularmente co-
nhecido como “móvel”, não 
será utilizado para autuação 
de motoristas. Ele será voltado, 
quando necessário, para ações 
de engenharia de tráfego, 
como contagem de veículos 
e estatísticas para futuras 
modificações no trânsito.

Thamires Marcelino

Secretaria avaliou os riscos dos pontos onde foram instalados os equipamentos

Mogi News/Arquivo

Tem sintomas?
Disque Covid!

Ligue 4798-7383
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Reforma da Maternidade da 
Santa Casa está paralisada

Alterações eram esperadas para o começo de 2020, mas obras anteriores e a Covid atrasaram o planejamento

RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO

A Santa Casa de Misericórdia 
de Mogi das Cruzes informou 
nesta semana que as obras 
de recuperação e ampliação 
da Maternidade encontram-

-se paradas. O processo de 
reforma do setor era uma 
das obras aguardadas para 
a unidade médica desde o 
início de 2020, quando a 
direção do hospital chegou 
a interromper a vinda de 
novas pacientes devido ao 
excesso da demanda. Casos 
de gravidez de baixo e alto 
risco foram redirecionados 
para hospitais do Alto Tietê.

Na época, foi anunciada 
uma emenda de aproxima-
damente R$ 1,8 milhão para 
a reforma e a adequação de 
leitos da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) Neonatal, 
por meio de uma emenda 
parlamentar do deputado 
federal Marco Bertaiolli 
(PSD), segundo divulgado 
pela direção da Santa Casa.

As obras na Maternidade, 

no entanto, estavam condi-
cionadas à conclusão dos 
trabalhos de melhoria no 
Pronto-Socorro Municipal. 
A readequação do setor foi 

retomada em junho de 2020, 
após diversos períodos de 
início e interrupção, sendo 
concluída no final do ano 
passado.

Segundo a direção da Santa 
Casa de Misericórdia de Mogi 
das Cruzes, “todas as obras 
de melhorias e reformas 
nas áreas assistenciais estão 

paralisadas pela Covid-19 
(coronavírus)”.

Atualmente, a Maternida-
de da Santa Casa de Mogi 
das Cruzes mantém sua 

capacidade de 12 leitos 
de Obstetrícia Cirúrgica 
(sendo nove do Sistema 
Único de Saúde - SUS) e 38 
leitos de Obstetrícia Clínica, 
cadastrados pelo processo 
de contratualização.

Sobre o número de partos 
realizados entre janeiro e 
maio de 2021, a direção da 
unidade hospitalar informou 
que foram realizados 2.140 
procedimentos. Os números 
relacionados a junho não 
foram mencionados por 
estarem em processo de 
contagem. Em relação ao 
número de procedimentos 
represados devido à deman-
da, a direção da Santa Casa 
informou que não consta fila 
de espera, sendo um serviço 
de demanda espontânea.

Além da Santa Casa, tam-
bém é aguardada a conclusão 
da primeira etapa da nova 
Maternidade Municipal, lo-
calizada no distrito de Braz 
Cubas. A expectativa é de 
que a entrega aconteça no 
segundo semestre deste ano.

André Diniz

Ainda no primeiro semestre do ano passado foi anunciada uma emenda de R$ 1,8 milhão para as intervenções

Emanuel Aquilera

Atividades esportivas e
lúdicas irão animar recesso

Arte, dança, música e 
esporte farão parte da pro-
gramação de mais de 32 mil 
alunos das escolas munici-
pais de Mogi das Cruzes no 
período do recesso escolar, 
que começou ontem e vai 
até o dia 16. A Secretaria 
de Educação conta com o 
projeto Movimentar-te, uma 
série de vídeos sobre música, 
dança e outras expressões 
artísticas. As atividades es-
tão disponíveis no canal 
do Youtube da Secretaria e 
também serão transmitidos 
pela TV Câmara, no canal 
digital 3.2.

Os vídeos do projeto 
Movimentar-te foram pro-
duzidos pela equipe do 
Departamento Pedagógico 
e serão reprisados pela TV 
Câmara nos horários das 
8, 13 e 18 horas. Além da 
diversão, o projeto também 
aborda curiosidades sobre a 
cidade. Em uma brincadeira 
de estátua, as crianças são 
convidadas a conhecer es-
tátuas de artistas mogianos 

e na atividade do quadro 
vivo, os quadros que serão 
imitados são da Pinacoteca 
de Mogi das Cruzes.

A programação também 
tem os sons do corpo, teatro 
de sombras, catira, ciranda, 
leitura com a participação 
da autora mogiana Bruna 
Rodrigues e a contação de 
história A Casa Sonolenta. 
Com tampinhas de garrafas, 
os alunos aprenderão a 
brincadeira africana Mata-
kuza. A proposta é de que 
as crianças aproveitem o 
período do recesso para rever 
essas atividades e brincar 
em casa com a família.

Para a educação infantil, 
desde o berçário, também 
foram programadas brinca-
deiras. Os pais e familiares 
podem preparar brincadeiras 
com água, fazer instrumen-
tos musicais caseiros e se 
divertir com um pout-pourri 
de cantigas de roda. Uma 
atividade com artistas bra-
sileiros estimula desde cedo 
o gosto pelas artes.

Jogos Olímpicos
Com a realização das 

Olimpíadas de Tóquio, en-
tre os dias 23 de julho e 8 
de agosto, também foram 
preparados vídeos para as 
turmas do 1º ao 5º anos do 
Ensino Fundamental sobre 
as diferentes modalidades 
esportivas, que serão dis-
putadas no evento.

O material foi elaborado em 
parceria pelo Departamento 
Pedagógico e a empresa JR 
Multiservice, responsável 
pelas oficinas do período 
integral.

Com este material, os alu-
nos irão aprender brincando 
sobre esportes olímpicos 
pouco conhecidos, como 
hóquei sobre a grama e 
basquete 3x3, além dos 
tradicionais voleibol, bas-
quetebol, handebol, futebol, 
judô, esgrima, ginástica, 
dentre outras modalida-
des. Todo o conteúdo já 
está disponível no canal 
do Youtube da Secretaria 
de Educação de Mogi.

32 mil estudantes

Turmas de EJA recebem 
inscrições até o dia 12

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes (SME) 
está com inscrições abertas 
para turmas de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) até 
o dia 12 de julho. As vagas 
são destinadas a pessoas a 
partir de 15 anos de idade, 
que estejam fora da rede 
pública e desejam concluir 
o Ensino Fundamental. A 
inscrição pode ser feita pelo 
portal da SME (https://portal.
sme-mogidascruzes.sp.gov.br/
pages/inscricao-fora-da-rede) 
ou de forma presencial na 
unidade escolar por meio de 
agendamento prévio.

No portal da Secretaria, o 
interessado deverá preencher 
o formulário online e inserir 
os documentos obrigatórios 
(Certidão de Nascimento, 
Caderneta de Vacinação, com-
provante de residência e um 
documento com foto do pai 
ou responsável, em caso de 
menor de idade) no formato 
de arquivo de imagem. Deve 
ser encaminhada uma foto 
do responsável pela inscrição 

segurando o documento 
com foto (RG ou CNH). Os 
resultados das matrículas 
serão divulgados a partir do 
dia 23 e as aulas começarão 
no dia 2 de agosto.

Os telefones para o agenda-
mento das inscrições, em caso 
de dificuldade com a internet 
são 4799-5561 (EM Coronel 
Almeida) e 4798-5902 (Escola 
de Empreendedorismo).

Parceria com Sebrae
A Secretaria de Educação, 

em parceria com o Sebrae-SP, 
está com inscrições aber-
tas para 220 vagas em 16 
cursos gratuitos, sendo 12 
presenciais e quatro online, 
coordenados pela Escola 
de Empreendedorismo e 
Inovação. O cronograma 
das atividades, que faz parte 
do programa Mogi Conecta, 
começou em julho e vai até 
setembro.

As inscrições podem ser 
feitas de forma online pelo 
link https://sites.google.com/
se-pmmc.com.br/eei/cursos 

Os 12 cursos presenciais 
oferecem 156 vagas e serão 
realizados em parceria com 
o Senac. Alguns dos temas 
são vendas, fotografia, cui-
dados com crianças e bebês, 
vitrinismo e organização de 
eventos. As aulas acontecerão 
na sede da Escola de Em-
preendedorismo. Os quatro 
cursos online, com 16 vagas 
cada, serão ministrados pelo 
Senai e abordam técnicas de 
manutenção em instalações 
elétricas, projeto elétrico 
residencial, lubrificação auto-
motiva e controle dimensional 
aplicado à automotiva.

As capacitações fazem parte 
do programa Empreenda 
Rápido, do Sebrae. Podem se 
inscrever mogianos a partir 
dos 18 anos. Os prazos se 
encerram sete dias antes do 
início do workshop. Para 
receber o certificado é preciso 
ter 75% de frequência. Para 
mais informações, o e-mail da 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação é escoladeinova-
cao@se-pmmc.com.br

Educação
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Vereadores aprovam CEV para 
fiscalizar serviços funerários

Caso do sumiço de dois corpos, vítimas de Covid, no feriado de Corpus Christi, foi um dos motivos da propositura

TRANSPARÊNCIA DAS EMPRESAS

A Câmara de Mogi das Cruzes 
aprovou na tarde de ontem o 
projeto de Resolução 15/2021 
que cria a Comissão Especial 
de Vereadores (CEV) que irá 
acompanhar a atuação dos 
serviços de concessionárias 
funerárias no município. A 
proposta, de autoria do líder 
do governo na Casa, Marcos 
Furlan (DEM), visa estabelecer 
um grupo suprapartidário 
para acompanhar também 
o andamento do processo 
licitatório que definirá as 
empresas concessionárias.

A definição das concessões 
do serviço público funerário 
ganharam notoriedade em 
Mogi a partir de junho, com 
a revogação das empresas e 
o processo emergencial por 
carta-convite por parte do 
Poder Executivo Municipal 

- o processo acabou sendo 
judicializado e as empresas 
que anteriormente desempe-
nhavam o trabalho na cidade 
voltaram a atuar por meio de 
uma liminar concedida pela 
Justiça. O processo também 
teve notoriedade após o caso 
de extravio de dois corpos de 
vítimas da Covid-19, durante 
o feriado de Corpus Christi.

Vereadores de todos os 
grupos políticos elogiaram a 
criação da CEV, como sendo 
de primeira importância para 
as questões da cidade. Inês Paz 
(Psol) lembrou que a questão 

dos serviços funerários vem 
de longa data sendo tratada 
em segundo plano; Furlan 
agradeceu o apoio dos pares e 
ressaltou que é dever da Casa 
de Leis cobrar um processo 
transparente e justo. Já José 
Luiz Furtado (PSDB), o Zé 
Luiz, espera que o processo 
venha a trazer um serviço 
melhor e mais eficiente à 
população.

A Câmara também aprovou 
a criação da Frente Parlamen-
tar de Defesa da Liberdade 
Religiosa. O projeto de De-
creto Legislativo 12/2021, 
de autoria de Clodoaldo de 
Moraes (PL), ressalta a im-
portância da defesa de todas 

as denominações religiosas 
e a garantia da liberdade de 
culto no Brasil, amparado pela 
Constituição Federal. Inês, por 
sua vez, defendeu a proposta 
e reforçou a importância 
da garantia da liberdade de 
culto, e citou o exemplo da 
perseguição que praticantes 
de religiões de matriz africana 
sofrem, principalmente em 
seus locais de adoração.

O terceiro item da Ordem 
do Dia aprovado pelos mem-
bros do Legislativo mogiano 
é o projeto de Lei que cria 
o mês de conscientização 
da doença de Parkinson, a 
ser realizado anualmente no 
mês de abril. A proposta, de 

autoria da vereadora Fernanda 
Moreno (MDB), estabelece a 
campanha Tulipa Vermelha, 
com a conscientização das 
limitações que os portadores 
da doença passam em situa-
ções no dia a dia, os avanços 
da medicina no diagnóstico 
e tratamento dos sintomas, 
bem como o apoio à família.

“Esta é uma doença so-
frida e mal divulgada, e é 
importante termos um meio 
de conscientização. A cura 
ainda está sendo estuda-
da, mas há tratamentos que 
melhoram e muito a vida de 
quem é acometido por essa 
doença”, afirmou a autora 
da propositura.

André Diniz

Furlan propõe acompanhar o processo de licitação para definir as concessionárias

Diego Barbieri/CMMC

O Centro de Recuperação 
Pós-Covid-19, implanta-
do há cerca de três meses 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, já está servindo de 
referência para outros ges-
tores municipais em busca 
de experiências exitosas no 
enfrentamento da pandemia. 
O secretário municipal de 
Saúde de Guarulhos, Ri-
cardo Rui Rodrigues Rosa, 
acompanhado de sua equipe 
técnica, esteve ontem no 
município para conhecer 
detalhes do novo serviço 
mogiano.

O atendimento Pós-Co-
vid funciona na Única de 
Jundiapeba e conta com 
uma equipe multidiscipli-
nar para atendimento dos 

Atendimento é referência para outros gestores da região
Pós-Covid

Neurologia, Dermatologia, 
Nutrição, Fonoaudiologia, 
Fisioterapia e Psicologia. 

Pneumologia, Endocrino-
logia, Cirurgia Vascular, 
Cardiologia, Pneumologia, 

pacientes com sequelas 
da infecção causada pelo 
coronavírus. Entre elas estão 

Mogi das Cruzes é a primeira 
cidade da região a criar um 
serviço especializado no 
âmbito municipal e não 
possui fila de espera.

“A Covid-19 é uma doença 
complexa e imprevisível que 
pode deixar sequelas de 
curto ou médio prazo e que 
precisam ser acompanhadas 
e tratadas por uma equipe 
multiprofissional”, explicou 
a secretária municipal de 
Saúde, Andréia Godoi. Ela 
recebeu o secretário de 
Saúde de Guarulhos e seus 
diretores que, em seguida, 
visitaram as dependências 
da Única para conhecer os 
detalhes do serviço, com 
consultas, tratamentos e 
sessões de fisioterapia.

De 16 de abril a 7 de 
julho, foram atendidos 
230 pacientes - 73% abaixo 
dos 60 anos e 57% mu-
lheres - que geraram 471 
encaminhamentos para 
médicos de especialidades 
(o mesmo paciente pode 
precisar de dois ou mais 
tratamentos diferentes); 
208 encaminhamentos para 
equipe multiprofissional 
(fisioterapeuta, fonoaudió-
logo, nutricionista); e 377 
exames complementares 
realizados. 

Na alta, o paciente é 
encaminhado ao Núcleo 
de Avaliação Física (NAF) 
para total recuperação física 
e fortalecimento de massa 
muscular.

Secretário de Saúde de Guarulhos esteve na cidade para conhecer o serviço de Mogi

Divulgação/PMMC

Uma indicação apresen-
tada na sessão da Câmara 
de ontem contou com o 
apoio coletivo em prol da 
questão habitacional no 
município. A indicação 
1.462/2021, de autoria de 
Inês Paz (Psol), pediu que o 
Executivo estude a criação 
da Secretaria Municipal 
de Habitação, no lugar 
da atual Coordenadoria 
de Habitação.

Inês reforçou que a criação 
da nova Pasta tem como 
principal objetivo agilizar o 
processo de regularização 
de moradias no municí-
pio e facilitar o diálogo 
da municipalidade com 
órgãos federais e estaduais.

“O Estatuto das Cidades 
viabiliza ferramentas impor-
tantes para a regularização 
de moradias, e Mogi deixa 
passar oportunidades fun-
damentais para o progresso. 
No passado a Cultura 
também foi tratada como 
uma coordenadoria, mas, 
com o esforço da Casa, 
foi transformada em uma 
secretaria”, ressaltou.

O líder do governo na 
Casa, Marcos Furlan (DEM), 
apoiou a indicação e ressal-
tou que o tema foi tratado 

Câmara recomenda criação 
da Secretaria de Habitação

com o prefeito Caio Cunha 
(Pode). O presidente do 
Legislativo, Otto Rezende 
(PSD), declarou que a 
criação da Secretaria de 
Habitação no município é 
o segundo maior desafio da 
administração municipal, 
depois do enfrentamento 
da pandemia.

Os vereadores Edson 
Alexandre Pereira (MDB), 
o Edinho do Salão, e John-
Ross Jones Lima (Pode) 
encaminharam à Procura-
doria Jurídica um projeto 
de Lei que visa conceder 
descontos ou isenção para 
candidatos de concursos 
públicos da administração 
direta e indireta de Mogi 
das Cruzes que estejam 
desempregados ou que 
tenham acabado de ter-
minar os estudos.

Segundo os vereadores, 
a proposta atende às faixas 
mais vulneráveis, princi-
palmente após o período 
de pandemia. “Hoje, a 
faixa de 20 a 24 anos é 
a que mais está fora do 
mercado de trabalho, e a 
taxa de um concurso faz a 
diferença no orçamento de 
muitas famílias”, explicou 
JohnRoss. (A.D.)
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Saúde abre agendamentos 
online para vacinação

Mogi das Cruzes está am-
pliando o agendamento de 
primeiras doses para pessoas 
sem comorbidades. Ontem, 
além do atendimento para 40 
anos ou mais, foram liberadas 
vagas para quem tem 38 anos 
ou mais. Hoje, será a vez de 
37 anos ou mais e no próximo 
sábado para 36 anos ou mais. 
Não haverá agendamento na 
próxima sexta-feira em função 
do feriado.

Hoje, às 8 horas, serão 
disponibilizadas 800 vagas 
de agendamento para apli-
cação de segundas doses da 
CoronaVac e AstraZeneca. As 
vagas de segunda dose são 
destinadas com exclusividade 
para quem tomou a primeira 
dose da AstraZeneca até o dia 
17 de abril e a primeira dose 
da CoronaVac até o dia 19 
de junho. 

No sábado também serão 
liberadas vagas para gestantes, 
puérperas, portadores de 
comorbidades e deficiên-
cias, além de outros grupos 
já contemplados. Todos os 

Covid-19

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. 

Mortes

Vinte e duas mortes por 

coronavírus (Covid-19) fo-
ram confirmadas ontem pelo 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e pelas prefeituras 
da região. De acordo com o 
Condemat, Ferraz de Vascon-
celos registrou cinco mortes, 
já em Itaquaquecetuba foram 
dez falecimentos confirmados, 
Mogi das Cruzes informou 
três vítimas pela doença, Sa-
lesópolis registrou um óbito 
e Suzano duas mortes.

Imunização de hoje será para quem tem 37 anos ou  mais

Wanderley Costa/Secop Suzano 

Serviços essenciais irão 
funcionar no feriado

Devido ao feriado da Re-
volução Constitucionalista, 
comemorado amanhã, a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes não 
terá expediente. Os serviços 
essenciais e as feiras livres 
funcionarão normalmente, 
incluindo a feira noturna reali-
zada no Mercado do Produtor 
Minor Harada. O Mercado 
Municipal terá expediente 
das 8 às 14 horas.

Os parques vão funcionar 
normalmente, das 7 às 17 
horas. O Mercadão funcionará 
no próximo sábado das 8 às 
16 horas e no domingo das 
8 ao meio dia. O Semae não 
funcionará no feriado, mas 
atenderá emergências como 
falta de água e vazamentos 
por meio do telefone 115.

Na área da saúde, as UBS 
não funcionarão no feriado. 
O Centro de Referência do 
Coronavírus, montado no 
Hospital Municipal, funcionará 
normalmente. A estrutura tem 
entrada pela rua Gutterman, nº 
577, no distrito de Braz Cubas. 
O atendimento telefônico pelo 

9 de julho

número 160 não funcionará 
na sexta-feira. 

Para outras situações de 
urgência e emergência, as 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) 24 horas 
do Rodeio (avenida Pedro 
Romero s/nº); Oropó (ave-
nida Kaoru Hiramatsu, s/nº) 
e Jundiapeba (rua Francisco 
Soares Marialva, esquina com 
Cecília da Rocha), a unidade 
24 horas do Jardim Universo 
e o Pró-Criança, que fica no 
Mogilar, também atenderão a 
população todos os dias. Para 

remoção de pacientes, a Cure 
192 trabalhará ininterruptamente.

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) e o Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
manterão o atendimento por 
meio do telefone 153 para 
denúncias e reclamações re-
ferentes ao descumprimento 
das medidas de restrição para 
enfrentamento da pandemia, 
casos de desrespeito à Lei do 
Silêncio e realização de pan-
cadões e aglomerações. Aos 
finais de semana a fiscalização 
é intensificada. 

Mercado Municipal terá expediente das 8 às 14 horas

Ney Sarmento/PMMC

Perda de água em Mogi chega 
a 43% de acordo com o Semae

Companhia informou que investe na escuta da tubulação e na troca de registros para reduzir a perda de água

ABASTECIMENTO

Os meses de inverno repre-
sentam a baixa temperatura e 
a escassez de chuvas, o que 
afeta o abastecimento dos 
principais reservatórios. A 
cidade de Mogi das Cruzes, 
por sua vez, busca conscien-
tizar os moradores e reduzir 
o índice de perdas em sua 
rede de distribuição, que é 
de 43%, segundo informou 
a própria companhia. 

Em 28 de junho, o ministro 
de Minas e Energia, almirante 
Bento Albuquerque, realizou 
um pronunciamento em cadeia 
de rádio e televisão alertando 
a população a exercer o “con-
sumo consciente” de água e 
eletricidade, diante do cenário 
nos principais reservatórios. 
Segundo dados da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), 
o reservatório do Alto Tietê 
encontra-se, até o fechamento 
da matéria, com 53,4% de 
sua capacidade, sendo que a 
média dos sete reservatórios 

Entre janeiro e maio foram encontrados 150 vazamentos nas tubulações do Semae

da Grande São Paulo está 
em 51,1%.

O Serviço Municipal de Águas 
e Esgoto (Semae) informou 
que o índice de perdas é de 
43%, e envolvem vazamentos 
e ligações irregulares. As prin-
cipais regiões da cidade que 
teriam problemas, segundo 
a autarquia mogiana, seriam 
a área central, a região do 
Mogi Moderno e o distrito 
de Jundiapeba.

Com o objetivo de reduzir 
as perdas, a direção do Semae 
informou que vem investindo 
na detecção de vazamentos 
não visíveis com o uso de 
equipamentos de escuta e 
a inspeção de 366 km de 
tubulações entre janeiro e 
maio e a localização de 150 
vazamentos, a fiscalização do 
departamento comercial para 
identificar ligações clandestinas, 
a setorização do distrito de 
Braz Cubas e da região leste 
para a agilizar os serviços de 
manutenção, reforma e imper-
meabilização de reservatórios, 
bem como a automação da 

coleta de dados do sistema 
de distribuição.

“Outra ação que tem contri-
buído para reduzir as perdas de 
água é a substituição de ramais, 
em vez do reparo. Quando 
há um vazamento em uma 
destas ligações, a autarquia 

tem priorizado a troca, o que 
diminui a possibilidade de 
novos vazamentos”, informou 
o Semae em nota.

No contexto regional, a 
direção da Sabesp informou 
que vem trabalhando desde 
2009 para a identificação 

de vazamentos e fraudes na 
distribuição de água, e que 
o índice de perdas na área 
atendida pela empresa está 
em 27%. “Do índice total da 
Sabesp, 17,3% são os vaza-
mentos da rede, e o restante 
são perdas comerciais - ou 

seja, água consumida que não 
é contabilizada, decorrentes 
principalmente de fraude”, .

Perguntada sobre investi-
mentos no Alto Tietê para o 
combate a perdas, a Sabesp 
alegou que investiu na renova-
ção de redes e ramais de água, 
bem como de hidrômetros. 

“Foram investidos cerca de  
R$ 25 milhões em 2020, e 
até o final de 2021 serão in-
vestidos mais R$ 58 milhões”, 
informou.

Colaboração
O Semae pede que, caso o 

morador identifique um vaza-
mento na rua ou nas ligações 
entre a rede da rua e o imóvel, 
que entre em contato pelos 
telefones são 99915-5145 (via 
Whatsapp) ou 115.

A Sabesp orienta que os 
casos de vazamentos em redes 
e ramais podem ser comuni-
cados pelo telefone 195, que 
funciona 24 horas (ligação 
gratuita), pela agência virtual, 
disponível no site Sabesp ou 
pelo aplicativo da Companhia.

André Diniz
Guilherme Berti/PMMC
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Varejo está 3,9% acima do período pré-pandemia, afirma IBGE

 A melhora no desempenho do varejo na passagem de abril para maio fez o volume de vendas ficar 3,9% acima do nível de 
fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as 
vendas operam 1,6% acima do pré-pandemia. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Há recuperação gradual, ainda desigual, de todas as atividades”, apontou 
Cristiano Santos, analista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE. (E.C.)

O governo João Doria (PSDB) 
retirou ontem o limite máxi-
mo de alunos nas escolas da 
educação básica. Até agora, 
valia a regra de até 35% dos 
estudantes. A volta do ensino 
superior presencial também 
foi liberada. As faculdades 
deverão seguir os limites má-
ximos relativos ao comércio. 
Hoje, comércios devem operar 
com até 40% da capacidade.

O secretário estadual da 
Educação, Rossieli Soares, já 
havia informado em junho 
que pretendia acelerar a volta 
às aulas no segundo semestre, 
acabando com os índices de 
ocupação por escola. Pelo 

O governo de São Paulo 
anunciou ontem que antecipará 
o calendário de vacinação 
contra a Covid-19 no Esta-
do. A medida será possível, 
segundo o governador João 
Doria (PSDB), por causa da 
compra de 4 milhões de do-
ses adicionais da CoronaVac, 
diretamente com a farmacêu-
tica chinesa Sinovac. O novo 
calendário de vacinação no 
Estado não foi divulgado. O 
governo também anunciou a 
flexibilização das regras para 
o funcionamento do comércio, 
diante da redução das taxas 
de hospitalizações no Estado.

Segundo o governo do 

SP tira limite de alunos e 

libera retorno presencial

Estado deve antecipar 
vacinação contra a Covid

Faculdades Flexibilização

novo decreto, publicado nesta 
quarta-feira no Diário Oficial 
do Estado, os colégios públicos 
e privados terão de observar 
apenas a distância mínima de 
um metro entre as pessoas.

A regra do distanciamento 
vale para todos os ambientes 
escolares, “inclusive naqueles 
de acesso comum, para o 
desenvolvimento de quais-
quer atividades”. Segundo o 
decreto, o planejamento das 
atividades deve ser realizado 

“em conformidade com a capa-
cidade física da unidade escolar, 
admitindo-se o escalonamento 
de horários de entrada, saída 
e intervalo”. (E.C.)

Estado, a entrega das doses da 
vacina CoronaVac prometidas 
ao Ministério da Saúde será 
antecipada em 30 dias. A 
CoronaVac é produzida no 
Instituto Butantan. O total 
de 100 milhões de doses 
deveriam ser entregues ao 
Ministério da Saúde no fim 
de setembro, mas, de acordo 
com o governo, será possível 
completar a entrega até o dia 
31 de agosto.

De acordo com Doria, fo-
ram adquiridas 4 milhões de 
doses da CoronaVac. Destas, 
2,7 milhões já chegaram e até 
o dia 26 de julho o Estado 
deverá receber o restante. (E.C.) 

Aziz dá voz de prisão a Dias e
diz estar cansado de mentiras

Presidente Omar Aziz disse que Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde,
foi detido pela Polícia do Senado porque teria feito declarações mentirosas à comissão durante depoimento

CPI DA COVID

 O presidente da CPI da 
Covid, Omar Aziz (PSD-AM), 
disse que Roberto Dias, ex-

-diretor do Departamento 
de Logística do Ministério 
da Saúde, será detido pela 
Polícia do Senado, porque 
teria feito declarações menti-
rosas à comissão durante seu 
depoimento. Aziz afirmou 
que “deu chances o tempo 
todo” para Ferreira Dias falar 
a verdade. Os senadores 
afirmam ter provas de que 
o ex-diretor negociou a 
compra de vacinas em nome 
do ministério, algo que ele 
vem negando durante a oi-
tiva. “O senhor está detido 
pela presidência”, afirmou 
o presidente da CPI.

Aziz pediu para que o 
sistema de som da sala 
reproduzisse áudios que, 
segundo ele, confirmavam a 
participação de Dias na com-
pra de vacinas sob suspeita 
de corrupção. Os áudios 
foram publicados no site 
da CNN Brasil e, segundo a 
emissora, contestam a versão 
de que o encontro entre 

Dias e o policial Luiz Paulo 
Dominghetti foi acidental. 
A advogada do ex-diretor 
protestou e afirmou que a 
prisão seria uma ilegalidade, 

e que ele estaria colaborando 
com a CPI desde a manhã 
de ontem. Ela afirmou que o 
depoente não vai responder 
mais às perguntas.

Reavaliação
Senadores da CPI da Covid 

pediram que o presidente 
da comissão, Omar Aziz 
(PSD-AM), reconsiderasse 

Senadores afirmam ter provas de que Dias negociou vacinas em nome da Pasta

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

o pedido de prisão contra 
Roberto Dias por isonomia 
com outros depoentes que, 
segundo eles, também men-
tiram e tiveram negados 
os pedidos de prisão. O 
senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-ES) argumen-
tou que a comissão “não 
colocou um general na 
cadeia”, em uma referência 
ao ex-ministro Eduardo 
Pazuello, que segundo ele 
também teriam mentido.

O senador Otto Alencar 
(PSD-BA) fez um apelo no 
mesmo sentido. A senador 
Simone Tebet (MDB-MS) 
sugeriu uma acareação 
imediata para determinar 

se Dias mentiu ou não à 
comissão.

O governista Marcos Ro-
gério (DEM-RO) disse que 
o pedido de prisão é ilegal 
e que a sessão já deveria 
estar suspensa devido à 
abertura da Ordem do Dia 
no plenário do Senado, 
quando as comissões devem 
ser suspensas. “Decisão 
ilegal não se cumpre”, disse 
Rogério.

Diante dos apelos de 
outros senadores para que 
reavalie o pedido de prisão, 
o senador Omar Aziz (PSD-

-AM) manteve a decisão, 
reiterou que o ex-diretor 
do Ministério da Saúde 
Roberto Dias está preso, 
e encerrou a sessão.

“Tenho sido desrespeita-
do aqui na presidência da 
CPI ouvindo historinhas”, 
reclamou Aziz. “Não aceito 
que a CPI vire chacota. Ele 
está sendo preso por mentir, 
por perjúrio, e se eu estiver 
cometendo abuso de auto-
ridade, que a advogada dele 
ou qualquer outro senador 
me processe”, completou 
o presidente da CPI.

O governo de São Paulo 
afirmou ontem que a variante 
Delta, originária da Índia, 
circula no Estado. De rápida 
disseminação, essa variante já 
pressiona o governo paulista 
a reavaliar o intervalo de três 
meses entre doses de vacinas 
aplicadas no Estado, como 
os imunizantes da Pfizer e 
da AstraZeneca.

“Temos uma variante (Del-
ta) que já é autóctone, ou 
seja, ela já está circulando 
no nosso meio em pessoas 
que não tiveram histórico 
de viagens ou que tiveram 
contato com alguém que 
esteve, por exemplo, na 

Índia, e, dessa forma, temos 
de ter uma atenção especial”, 
disse o secretário estadual 
da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Indagado especificamente 
se há transmissão comunitária 
da Delta no Estado de São 
Paulo, o secretário afirmou: 

“Quando nós identificamos 
um paciente que positivou 
para a Covid-19 sem ne-
nhum histórico de viagem 
ou contato com alguém 
que veio de alguma área em 
que aquela cepa seja mais 
prevalente, claramente ele 
recebe a denominação de 
autóctone, comunitário.” 
(E.C.)

Com a presença da variante, 

governo avalia vacinação

2ª dose

Aziz pediu para 
reproduzir áudios 
que, segundo ele, 
confirmavam a 
participação de Dias
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Indonésia tem recorde de mortes 
e pode ser ‘a próxima Índia’

País está menos preparado do que a Índia para enfrentar uma crise; nação tem 0,4 médicos para cada mil pessoas

COVID-19

A Indonésia registrou um 
recorde de 1.040 mortes por 
coronavírus nas últimas 24 
horas. O gigante país do 
sudeste asiático enfrenta 
sua pior onda de Covid-19 
desde o início da pandemia.

No dia anterior, o país 
havia registrado 728 mortes 
no período. Nos últimos 
dois dias, o número de no-
vos casos detectados em 24 
horas aumentou de 31.189 
para 34.379, de acordo com 
o Ministério da Saúde local.

Os especialistas em saúde 
pública temem que a situação 
se deteriore e avisam que a 
Indonésia poderá ser “a pró-
xima Índia”, onde os casos 
de Covid-19 dispararam e o 
sistema de saúde foi inundado 
nos últimos meses.

Mas a Indonésia está menos 
preparada do que a Índia para 
enfrentar uma crise como 
esta. A Organização de Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) disse 

que o país tem 0,4 médicos 
por 1.000 pessoas, o quinto 
mais baixo da Ásia, e menos 
da metade da proporção 
indiana.

Embora já estejam em vigor 
restrições drásticas nas ilhas 

de Java e Bali, novas medidas, 
que variam por região, foram 
anunciadas ontem enquanto 
o ministro da saúde prometeu 
quase 8.000 camas hospita-
lares a mais.

As restrições serão impostas 

em dezenas de cidades, desde 
Sumatra, a oeste, até à Papua 
Ocidental, a leste.

As restrições dizem prin-
cipalmente respeito à obri-
gação de home office para 
os trabalhadores de setores 

não essenciais e à limitação 
do horário de abertura das 
lojas e restaurantes. Além 
disso, as mesquitas e igrejas 
ficarão fechadas nas áreas 
mais afetadas.

“Os casos estão aumentando 
em outras regiões, e temos 
de permanecer vigilantes 
devido à vulnerabilidade dos 
hospitais”, disse o ministro 
da economia, Airlangga Har-
tarto, acrescentando que as 
restrições entrarão em vigor 
a partir de 20 de julho.

Colapso
O sistema de saúde no 

quarto país mais populoso 
do mundo é esmagado pelo 
grande fluxo de pacientes.

As autoridades temiam que 
a Indonésia, que é também o 
país mais afetado do sudeste 
asiático, ultrapassasse 50.000 
novos casos por dia.

As áreas afetadas pelas novas 
restrições anunciadas hoje 
tiveram muito menos casos 
do que a ilha de Java, onde 
vive metade da população 

do país. Nestes locais, po-
rém, os serviços de saúde 
estão menos desenvolvidos, 
e uma explosão de casos 
atingiria o sistema muito 
mais rapidamente, advertiu 
Hartarto.

“As estruturas nestas regiões 
são limitadas e já estão quase 
superlotadas”, acrescentou ele.

A pneumologista Erlina 
Burhan classifica como “lou-
cura” a situação dos hospitais 
no país. No hospital em que 
ela trabalha, pelo menos 200 
funcionários estão afastados 
devido à Covid-19, apesar 
de terem sido vacinadas há 
poucos meses.

“É uma loucura, uma ver-
dadeira loucura”, diz ela à 
Reuters. “Mais pacientes, 
mas menos pessoal. Isto é 
ridículo”, reclamou.

Cerca de 95% dos fun-
cionários de saúde foram 
totalmente vacinados, prin-
cipalmente com o imuni-
zante da Sinovac, segundo 
a Associação dos Hospitais 
da Indonésia (IHA).

Estadão Conteúdo

Número de novos casos detectados em 24 horas aumentou de 31.189 para 34.379

Ricardo Wolffenbuttel/Governo de SC

Mais de 500 mil vidas podem 
ser salvas nos próximos seis 
meses com a vacinação contra 
a Covid-19 de populações 
de alto risco, de acordo com 
estudo do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) publicado 
ontem. Antes da reunião de 
ministros da Finanças e diri-
gentes de bancos centrais do 
G-20, o organismo relembrou 
sua proposta de investimentos 
de US$ 50 bilhões em imuni-
zação, e afirmou que essa é a 
melhor alocação de recursos 
públicos possível. O apoio do 
grupo de países pode ajudar 
na meta de vacinar ao menos 
40% da população de todos 
os países ao fim de 2021, e 
ao menos 60% até metade 
de 2022, segundo o Fundo.

O panorama global do FMI 
observa um “aprofundamento 
das divergências econômicas, 
com um grande número de 
países que estão ficando para 
trás”. De acordo com estudos, 
o mundo está enfrentando 
uma piora na “recuperação 
de duas vias”, impulsionada 
por diferenças dramáticas na 

O ex-presidente dos 
Estados Unidos Donald 
Trump anunciou, ontem, 
que processará três grandes 
gigantes do setor de tecno-
logia americano: Facebook, 
Twitter e Google, acusadas 
de terem censurado o re-
publicano. Em discurso, 
Trump informou que será 
o principal denunciante da 
ação coletiva, em conjunto 
com o American First Policy 
Institute. “Não há melhor 
evidência de que as techs 
estão fora de controle do que 
o fato de que elas baniram 
um presidente dos EUA em 
exercício no início do ano”, 
afirmou.

A reclamação é uma refe-
rência à decisão de Twitter e 
Facebook de suspenderem 
Trump de suas redes sociais, 
por considerarem que ele 
as utilizou para incitar a 
violência antes do protesto 
que terminou com a invasão 
do Congresso americano.

Na ocasião, manifestantes 
tentaram cancelar a sessão 
que certificou a vitória do 

A tensão ganhou as ruas 
do Haiti, ontem, horas depois 
do assassinato do presidente 
Jovenel Moise, morto a tiros 
em sua casa na madrugada de 
ontem. O primeiro-ministro 
interino do Haiti, Claude 
Joseph, decretou estado de 
sítio de 15 dias para “assegurar 
a continuidade do Estado”, 
depois de uma reunião de 
emergência com o conselho 
de ministros. Em estado grave, 
a primeira-dama Martine 
Moise deve ser transferida 
para Miami.

Temendo que a crise inter-
na no Haiti se espalhe para 
a outra metade da Ilha de 
Hispaniola, a República Do-
minicana mobilizou tropas 
para proteger a fronteira. O 
Conselho de Segurança da 
ONU deve debater hoje a 
crise na ex-colônia francesa.

“Peço que todas as forças da 
nação nos ajudem na batalha 
para manter a continuidade 
do Estado”, disse o premiê. 
Joseph garantiu que a Polícia 
e o Exército tem o controle do 
país e pediu calma à população.

Vacinação pode 
salvar 500 mil vidas

Trump processará Twitter, 
Facebook e Google

Primeiro-ministro do Haiti 

declara estado de sítio

Regiões de maior risco Estados UnidosAssassinato do presidente

vacinação, taxas de infecção e 
capacidade de fornecer suporte 
econômico.

“É um momento crítico 
que apela para uma ação 
urgente por parte do G-20 
e dos legisladores em todo 
o mundo”, afirmou o órgão. 
Segundo a organização, o 
mundo segue a tendência 
para um crescimento do PIB 
global de 6% em 2021, com 
os Estados Unidos registran-
do avanço de 7%, o maior 
desde 1984, retomada que 
também ganha impulso na 
China, zona do euro e outras 
regiões desenvolvidas.

A diretora-gerente do FMI, 
Kristalina Georgieva, apontou 
que o mundo também está de 
olho na recente alta da inflação, 
principalmente nos EUA. Há 
o risco de um processo de 
aumento nos preços “mais 
sustentado”, o que poderia 
potencialmente exigir um 
aperto da política monetária 
dos EUA, alertou. “Outros 
países enfrentam desafios 
semelhantes de alto preços”, 
apontou a dirigente. (E.C.)

atual presidente, Joe Biden, 
nas eleições de novembro do 
ano passado. Mesmo tendo 
sido desmentido diversas 
vezes pela Justiça, Trump 
segue repetindo que houve 
fraude no pleito.

De acordo com a Seção 
230 da Lei de Decência nas 
Comunicações de 1996, 
as empresas de Internet 
geralmente estão isentas de 
responsabilidade pelo mate-
rial postado pelos usuários. 
A lei também permite que 
plataformas de mídia social 
moderem seus serviços re-
movendo postagens que, por 
exemplo, sejam obscenas ou 
violem os próprios padrões 
dos serviços, desde que 
estejam agindo em “boa fé.”

Mas Trump e outros po-
líticos argumentam que o 
Twitter, o Facebook e outras 
plataformas de mídia social 
abusaram dessa proteção e 
deveriam perder sua imu-
nidade - ou pelo menos ter 
que conquistá-la satisfazendo 
os requisitos estabelecidos 
pelo governo. (E.C.)

No pronunciamento, o 
premiê ainda prometeu uma 
investigação sobre a morte de 
Moise e medidas de segurança 
especiais, entre eles a proibi-
ção de reuniões. O governo 
acredita que Moise foi alvo 
de um grupo de mercenários, 
que segundo autoridades 
locais, falavam espanhol, foi 
responsável pelo ataque.

Joseph garante estar no 
comando do país, mas não 
está claro até onde vai seu 
poder, nem se há risco de 
vácuo institucional no país, 
marcado por sucessivas crises 
políticas, desastres naturais e 
intervenções militares nas últi-
mas décadas. “Vamos procurar 
por harmonia para que o país 
não colapse no caos”, pediu 
o premiê interino, que seria 
substituído nos próximos dias, 
mas se apresentou como chefe 
de governo à nação.

Moïse, ex-empresário que 
construiu diversos negócios, 
vinha enfrentando forte oposição 
de setores da sociedade que 
consideravam seu mandato 
ilegítimo. (E.C.)
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Corinthians encara Chape para
encerrar série de empates

Ainda invicto fora de casa, Timão aposta na eficiência do setor defensivo para a partida de hoje em Chapecó

BRASILEIRÃO

O Corinthians enfrenta 
a Chapecoense hoje, às 21 
horas, com dois desafios em 
mente: melhorar o desem-
penho ofensivo e encerrar a 
sequência de três empates no 
Brasileirão. Para isso, aposta 
no forte sistema defensivo, a 
grande virtude da equipe de 
Sylvinho no campeonato, e 
também nos bons resultados 
conquistados como visitante. 
O jogo na Arena Condá, em 
Chapecó, diante de um rival 
que ainda não venceu e está 
afundado na zona de rebai-
xamento, encerra a décima 
rodada.

O Corinthians vem de 
empates com Fluminense, São 
Paulo e Internacional, soma 
11 pontos em 27 disputados 
e figura na segunda parte da 
tabela, fora, no momento, 
até da zona de classificação 
para a Copa Sul-Americana.

Jô reconhece que os tro-
peços incomodam a equipe. 

“A gente teve dois jogos em 
casa e não foi o que a gente 
imaginava. Devíamos ter 
feito de quatro a seis pontos 
e deixamos escapar, acabamos 
empatando as duas e agora 
temos de buscar esses pontos 
fora”, afirmou.

A ideia é buscar fora os 
pontos que perdeu na Neo 
Química Arena, onde tem 
decepcionado. Jogar como 
visitante, aliás, tem sido bom. 
Nessa condição, o time alvinegro 

ainda não foi derrotado no 
torneio. Ganhou do América-

-MG e empatou com Palmeiras, 
Bahia e Fluminense. Somou 
50% dos pontos longe de Ita-
quera. “Já tive oportunidade 

de jogar lá e é um time que 
tem muita força. Temos de ir 
com cautela, mas buscar os 
pontos para não ficar para trás 
na classificação”, ressaltou Jô.

Uma das qualidades do 

Corinthians no Brasileirão é 
a atuação defensiva. A zaga, 
formada pelo jovem João Vic-
tor e o veterano Gil, só levou 
sete gols em nove partidas. 

“Vamos brigar lá em cima”, 
prometeu o confiante João 
Victor. “Depois vocês vão 
ver onde vamos terminar o 
campeonato”, completou.

Além da Chapecoense, o 
Corinthians ainda visita o For-
taleza no domingo e a ordem 
é somar pelo menos quatro 
pontos. Sylvinho utilizou os 
últimos treinamentos para 
tentar aperfeiçoar a produção 
ofensiva e deve promover o 
retorno de Gabriel no lugar 
do suspenso Roni.

Entre os relacionados, as 
novidades são dois garotos: 
o lateral-direito Matheus 
Alexandre, de 22 anos, que 
jogou o Paulistão pela Inter 
de Limeira, e o volante Du 
Queiroz, de 21 anos, do time 
Sub-23.

Estadão Conteúdo

Para atacante Jô, Corinthians precisa buscar os pontos perdidos nos jogos em casa

Divulgação

O governo metropolitano 
de Tóquio e o Comitê Orga-
nizador dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020 anunciaram 
ontem o cancelamento do 
revezamento da tocha olím-
pica nas ruas da cidade, que 
deveria acontecer ao longo de 
15 dias. O objetivo é evitar 
aglomerações, em meio ao 
aumento dos contágios pela 
Covid na capital japonesa.

Tóquio registra há 17 dias 
seguidos um crescimento de 
infectados pela doenças. A 
média móvel de casos diários 
chegou a 586 na terça-feira. 
A pandemia do novo coro-
navírus já infectou 808 mil 
e matou 14.812 pessoas 
no Japão, de acordo com 
números divulgados pela 
Universidade John Hopkins, 
dos Estados Unidos.

Desde a semana passada 
já era conhecida a decisão 
das autoridades de tirar a 
primeira parte do reveza-
mento da tocha olímpica 
na capital do Japão das vias 
públicas. O deslocamento, 
que começará amanhã na 
cidade, acontecerá principal-
mente em cerimônias sem a 

Tóquio cancela revezamento 
da tocha nas ruas da cidade

Jogos Olímpicos

presença de público durante 
os oito primeiros dias de sua 
passagem por Tóquio para 
obedecer as medidas de 
luta contra a Covid-19, de 
acordo com Koichi Osakabe, 
funcionário do governo da 
cidade. Os Jogos Olímpicos 
acontecerão de 23 de julho 
a 8 de agosto.

“Nós teremos uma cerimô-
nia a cada dia no local em 
que terminar o revezamento 
(previsto) da jornada”, ex-
plicou Osakabe na semana 
passada, antes de acrescentar 
que quase 100 corredores 
por dia serão afetados pela 
mudança no programa. As 
alterações afetam sobretudo 
os trechos do revezamento 
situados fora dos 23 distritos 
centrais de Tóquio.

O Japão não sofreu os 
surtos de vírus explosivos 
vistos em outras partes do 

mundo, mas só recentemente 
emergiu de uma quarta onda 
de infecções. Um declínio 
no ritmo de surgimento de 
casos novos e uma acelera-
ção na vacinação levaram 
as autoridades a amenizar 
um estado de emergência 
em Tóquio e outros oito 
municípios no último dia 20.

Mas com a aproximação 
da Olimpíada, especialistas 
temem um novo aumento 
de casos em Tóquio e a dis-
seminação de variantes mais 
altamente transmissíveis, 
como a Delta (indiana). Os 
Jogos também enfrentam a 
resistência de uma parcela 
substancial do público.

A pouco mais de duas 
semanas da cerimônia de 
abertura, a sombra da pan-
demia afeta o maior evento 
esportivo mundial. Dois 
membros da delegação de 
Uganda e um da Sérvia tes-
taram positivo para Covid 
em sua chegada a Tóquio 
este mês, o que provocou 
a adoção de normas ainda 
mais rígidas para as equi-
pes que desembarcam no 
Japão. (E.C.)

Medida visa evitar 
aglomeração e 
possível risco de 
contaminação por 
coronavírus

CHAPECOENSE 

João Paulo; 
Ezequiel, 
Felipe Santana, 
Ignacio e 
Matheus Ribeiro; 
Lima, 
Anderson Leite 
e Ravanelli; 
Fernandinho, 
Kaio Nunes e 
Anselmo Ramon. 
Técnico: 
Jair Ventura.

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

CHAPECOENSE  
CORINTHIANS 

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).
HORÁRIO - 21 horas.
LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

Marquinhos prevê jogo
pegado contra Argentina

O zagueiro Marquinhos 
prevê uma “luta de boxe” 
entre Brasil e Argentina na 
final da Copa América, sá-
bado à noite, no Maracanã. 
O defensor da seleção e do 
Paris Saint-Germain não quis 
dizer que a partida será vio-
lenta, mas apenas que será 
muito disputada e cada ataque 
deverá ser respondido com 
um contra-ataque.

“A gente tem de saber lidar 
com todas as fases do jogo, 
vamos ter momentos bons 
e ruins. Em 90 minutos, é 
difícil uma equipe dominar 
totalmente, ter a bola o tempo 
todo. É uma luta de boxe, a 
gente atacando, o adversário, 
também”, disse o atleta, ontem.

“Temos de estar prontos em 
todas essas situações. Não 
só a defesa que defende, é 
todo um trabalho coletivo, 
começando lá na frente, que 
nos ajuda bastante lá atrás”, 
continuou o defensor.

Marquinhos lembrou da 
semifinal da edição passada 
da competição, em 2019, 
quando o Brasil venceu e 
Lionel Messi reclamou do 
resultado, sugerindo que a 

Final da Copa América

seleção brasileira teria sido 
favorecida pela arbitragem. 

“A ferida foi mais nele do que 
na gente. A gente conseguiu 
o objetivo, não tenho contato 
com ele, não sei se ele pro-
curou alguém depois para 
falar. Mas isso tem ficado 
constante. Sempre que o 
Brasil ganha tem alguém 
reclamando. A gente sabe o 
quanto eles querem ganhar 
do Brasil”, completou.

Um dos capitães da se-
leção, junto de Casemiro e 
Thiago Silva, Marquinhos 
também comentou a ausência 

de Gabriel Jesus, suspenso 
por dois jogos por causa 
da expulsão contra o Chile 
nas quartas de final. “Para a 
gente foi difícil, é um jogador 
importante no nosso coletivo, 
que faz a diferença. A punição 
foi severa demais, vendo as 
imagens, o arrependimento 
depois do lance, poderiam 
ter levado em conta, teve 
contato, a falta, a expulsão 
ninguém contestou, mas um 
jogo a mais, numa final tão 
importante para nós, creio 
que foi um pouco severa”, 
lamentou. (E.C.)

Marquinhos diz que Brasil está pronto para a final

Divulgação/CBF
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SBT, 21H00

Chiquititas
Rafa pergunta para Bel se a chapa dela roubou as ideias da chapa dele. Bel 

garante que não. Rafa diz para Neco que Lucia parecia muito doente. Juca 

convida Bia para ir até a pista de skate para ver um concurso de dança. Bia 

aceita e conta que chamará Mosca e Pata.

GLOBO, 17H55

Malhação
Pedro se aconselha com Nando. Cobra consola Karina. Henrique espera pelo 

pai no escritório de advocacia. Heideguer sugere a Lobão indicar o nome 

de Wallace para lutar no Warriors. Pedro procura Karina. Heideguer pede 

para Henrique morar com ele ao saber que de seu envolvimento com Bianca. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Dora reclama para Celina das atitudes de Marcos com a agencia. Suzana 

convida Renato para trabalhar com ela. Jonas pensa em aumentar o salario de 

Lorena para que ela mantenha sigilo sobre o ocorrido no shopping com Tiago.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Kyra tenta convencer Rafael de que ela está falando a verdade. Renzo 

beija Josimara e diz pra ela que sabe que ela é Alexia. Rafael declara seu 

amor por Kyra e a beija. Rafael fi ca impactado quando Kyra revela que está 

dividida entre ele e Alan. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo e Maurílio se enfrentam. Maria Clara pede para se encontrar 
com Vicente. Ísis ajuda Antônio a fechar o restaurante. Cora vê Eliane no 
quarto e Cristina e Elivaldo se preocupam com a tia. Danielle incentiva José 
Pedro a se aliar a José Alfredo. 

RECORD, 21H

Gênesis
Akia dá uma sugestão maliciosa a Esaú. Rebeca pede perdão a Isaque. 

Lia sente as palavras ditas por Raquel. Rebeca pede para Jacó se afastar 

de Esaú. Jacó é surpreendido por Esaú. Lúcifer entra no caminho de Jacó.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Emudece
Casa

rústica de
regiões

serranas

Processo
de transfor-
mação das 
borboletas

Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

Cão brin-
calhão de

origem
alemã

O esporte
mais

popular 
no Brasil

Hortaliça
de boa du-
rabilidade

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes

Sentimen-
to de so-
freguidão

Diz-se de
indivíduo

lento

(?) Waters,
um dos fun-
dadores do
Pink Floyd

Cavalo de
pelagem
marrom

Giulia (?),
atriz de
"Boogie

Oogie"  (2014) 

"Os fins
justificam

os (?)"
(dito)

Amigos e (?): os con-
vidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca

Sufixo de
"hidroxila"

Parte 
do boi

Sal do (?),
tempero
rosado

(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Botão de
rádios

Divisões de
presídios
Telúrio

(simbolo)

Distúrbio 
psiquiátri-

co que
pode cau-
sar acú-
mulo de
dívidas e

depressão

Et cetera
(red.)

Mestre do
Gênio (Lit.)

Abaixo de
Banho

oriental 
de spas

Teorias

O par do 
condiciona-
dor capilar

Aplauso,
em inglês

Picape 
ou sedã

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito

Sem (?) 
nem beira:
na miséria
A 5ª letra

Fonte do
caviar

Capa de
confrarias

Arma de 
arremesso
Como se 

encontram
os mem-
bros de
debates 

televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Meta de
projetos

Tatuagem
do Popeye

Tony Ra-
mos, ator
Resina de

colares

Estado do
carimbó

Instrumento de
percussãoNome (?):

Francisco, para Jor-
ge Mario Bergoglio
(Catol.)

Passar ao
longo de
Deus, em

latim

FCAM
CACHALOTE

HIMALAIAETC
DIALSOBAMO
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3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

 Não são os dias 
que são sempre 
iguais. Maioria das 
vezes somos nós que 
continuamos iguais 
quando precisávamos 
mudar.

E não mudamos 
por medo, por 
conveniência, por 
preguiça. Mas o 
tempo que perdemos 
arrastando nossa 
tristeza ou desagrado 
em uma situação 
que não gostamos, 
é tempo perdido 

MOMENTO
especial

Mudar o que não está bem

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ALAIR CLARO E MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS

Feliz aniversário! Que Deus te abençoe no seu aniversário 

e inunde a sua casa com felicidade e alegria. Parabéns!

 Chique é ser feliz. Elegante é ser 
honesto. Bonito é ser caridoso. Sábio é 
saber ser grato. O resto é inversão de 
valores.”

 cultura@jornaldat.com.br

de forma quase 
criminosa.

A vida é muito 
curta, por isso não 
perca tempo com 
medos ou indecisões. 
Se não está bem, se 
não é feliz mude. 
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AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
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 060/2021 - PROCESSO Nº 12.785/21 E AP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR 
(CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS PARA ALUNOS, BANCO E MESAS PARA REFEITÓRIO)
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 horas do dia 23 
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 07 de julho de 2021.
CAIO DE OLIVEIRA CALLEGARI - Secretário Adjunto de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
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 061/2021 - PROCESSO Nº 13.376/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO CONTRA 
POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, CLASSE PFF-2
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 horas do dia 23 
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 07 de julho de 2021.
CAIO DE OLIVEIRA CALLEGARI - Secretário Adjunto de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Adjunta de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 062/2021 - PROCESSO Nº 12.790/2021 E APENSOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-
HOSPITALARES E LABORATORIAIS
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 horas do dia 27 
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 07 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Adjunta de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 
faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação da penalidade de multa a:
1. LA VERRIE PASTISERIE LTDA, CNPJ: 07.980.738/0001-01 – NRM 11892 MULTA 2,5 UFM 
– Processo nº 601.709/19
2. HOOKAH HOUSE SKY TABACARIA LTDA, CNPJ: 27.083.576/0001-16 – NRM 11890 
MULTA 03 UFM – Processo nº 600.362/20
3. HOOKAH HOUSE SKY TABACARIA LTDA, CNPJ: 27.083.576/0001-16 – NRM 11880 
MULTA 10 UFM – Processo nº 600.370/20
4. WILLIAM CRISPIM RODRIGUES RIBEIRO MERCADO, CNPJ: 31.732.774/0001-30 – NRM 
11673 MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.286/20
5. POUSADA DO BARÃO LTDA EPP, CNPJ: 17.340.751/0001-50 – NRM 11888 MULTA 3,35 
UFM – Processo nº 601.914/19
6. CASTRO PROMOÇÃO E VENDAS, CNPJ: 23.788.986/0001-01 – NRM 10645 MULTA 05 
UFM – Processo nº 600.644/20
7. VANESSA TATIANE SANT ANA ME, CNPJ: 14.504.778/0001-42 – NRM 11887 MULTA 15 
UFM – Processo nº 601.636/19
8. INSTITUTO PRÓ+VIDA SÃO SEBASTIÃO, CNPJ: 49.263.528/0006-57 – NRM 10826 
MULTA 10 UFM – Processo nº 600.779/19
9. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JUNDIAPEBA 2, CNPJ: 17.007.149/0001-03 – NRM 10099 
MULTA 2,5 UFM – Processo nº 600.555/20
10. GERSON CLAYTON RODRIGUES DOS SANTOS, CPF: 154.428.078-50 – NRM 11718 
MULTA 10 UFM – Processo nº 600.573/20
11. HOOKAH HOUSE TABACARIA ME, CNPJ: 22.487.279/0001-12 – NRM 11882 MULTA 15 
UFM – Processo nº 602.029/19
12. QUINTI NUTRI REFEIÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 05.337.596/0001-33 – NRM 11891 
MULTA 1,7 UFM – Processo nº 602.028/19
13. MAHMOUD ASSEN ABD EL MONEN MOHAMED ATTIA, CNPJ: 007.044.479-08 – NRM 
10096 MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.214/20
02. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA os interessados 
abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador competente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação desta notificação:
1. VIT PADARIA E RESTAURANTE EIRELI, CNPJ: 33.902.406/0001-19 – NRM 11687 MULTA 
3,35 UFM – Processo nº 600.503/20
03. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO E EQUIPAMENTO:
No. Protocolo: 601.048/21  Data de Protocolo: 29/06/2021
Razão Social: L.A. CARNES VILA OLIVEIRA EIRELI 
CNPJ: 27.705.871/0001-67
Endereço: R. Cel. Cardoso de Siqueira, nº 1682 – Vila Oliveira
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08790-420 UF: SP
Representante: Altamiro Evangelista Almeida   CPF: 305.212.058-16
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no 
artigo 67 inciso XLI da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no 
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento 
L.A. CARNES OLIVEIRA EIRELI, localizado na R. Cel. Cardoso de Siqueira, nº 1682 – Vila 
Oliveira, nesta cidade, vem exercendo atividades de açougue em condições que infringem 
os dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade de 
INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO na data de 12 de março de 2021.
No. Protocolo: 601.045/21  Data de Protocolo: 28/06/2021
Razão Social: L.A. CARNES VILA OLIVEIRA EIRELI 
CNPJ: 27.705.871/0001-67
Endereço: R. Cel. Cardoso de Siqueira, nº 1682 – Vila Oliveira
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08790-420 UF: SP
Representante: Altamiro Evangelista Almeida   CPF: 305.212.058-16
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no 
artigo 67 inciso XXXVIII da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no 
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento 
L.A. CARNES OLIVEIRA EIRELI, localizado na R. Cel. Cardoso de Siqueira, nº 1682 – Vila 
Oliveira, nesta cidade, vem exercendo atividades de açougue em condições que infringem os 
dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO (câmaras de armazenamento) na data de 17 de fevereiro de 2021.
04. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, CPF: 123.138.168-00 – Processo nº 601.578/20
b) Renovação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. PASSONI E PASSONI DROGARIA MOGI DAS CRUZES LTDA, CNPJ: 32.496.708/0001-
71 – Processo nº 600.916/21
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
05. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. JULIA ANON BRASOLIN, CPF: 329.995.448-20 – Processo nº 600.387/21
b) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) do Estabelecimento:
1. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO (clínica veterinária), CNPJ: 
46.374.500/0001-94 – Processo nº 600.869/21

MOGI DAS CRUZES, QUINTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR
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