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Diretor-presidente:

RESPEITE A QUARENTENA

Sidney Antonio de Moraes

Ocupação de leitos de UTI
para Covid-19 cai para 52%
Divulgação

Mantendo a tendência
de queda registrada
nas duas últimas
semanas, leitos
disponíveis para
receber pacientes
graves com Covid-19
se aproximam da
metade da capacidade

ELIMINATÓRIA

São Paulo abre
as oitavas da
Libertadores
contra o
Racing-ARG. p3

As oito unidades hospitalares de
Mogi das Cruzes que têm tratado
pessoas infectadas com a Covid-19
fecharam ontem com pouco mais
da metade dos leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) ocupados. Ao todo, segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, dos 127 leitos, 66 estavam ocupados, o que
corresponde a 52% do total. Os
números se referem ao Hospital
Municipal, Hospital de Campanha,
Santa Casa, Hospital Luzia de Pinho Melo, Hospital Ipiranga, Hospital Santana, Biocor e Mogimater.
Cidades, página 5

Empregos

FLAGRANTE

Mogi News/Arquivo

Mogi Conecta está com 366
vagas abertas nesta semana

Polícia apreende uma tonelada de fios de cobre
sem procedência em ferro-velho. Cidades, página 4

DÍVIDA ATIVA

Câmara avalia projeto de anistia
Programa da Prefeitura recebe cadastros pelo site;
destaque são 8 vagas para soldador. Cidades, página 8

Proposta tramita nas comissões antes de chegar
ao plenário; projeção é de 45 dias. Cidades, página 4

Divulgação/PMMC

Das 127 unidades reservadas ao coronavírus em Mogi, 66 estavam ocupadas na tarde de ontem

2

Terça-feira, 13 de julho de 2021

portalnews.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
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EDITORIAL

O

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

CONTRACAPA

Momento para modernizar
setor da Construção Civil segue
sofrendo impactos da pandemia
da Covid-19, com uma imensidão de canteiros de obras paralisada. Segundo apontou o Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), em matéria publicada pelos jornais
Mogi News e Dat, na semana passada, o
município de Mogi das Cruzes registrou,
de forma geral, o primeiro saldo negativo deste ano, quando as contratações formais foram inferiores aos desligamentos.
Em maio, o saldo negativo foi de 129
postos. Apenas no setor de Serviços, o
saldo negativo foi de 297, pois enquanto 1.893 funcionários foram contratados,
2.190 foram demitidos. Outro setor que
obteve um saldo negativo foi o de Construção Civil, que encerrou o mês de maio
deste ano com menos 143 postos de trabalho gerados.
Apesar da queda, há perspectiva de
melhora no futuro e o momento para planejar ações é agora. A digitalização, por
exemplo, vem sendo aprimorada neste
momento por grandes empresas. É uma

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra,
Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

forma de tirar ensinamentos da pandemia
e oferecer, futuramente, um serviço melhor ao cliente e menos burocrático para
as próprias companhias. O setor de Construção Civil é visto como uma máquina
propulsora para a economia no país, por
isso, as empresas precisam desenvolver
estratégias eficientes.
A modernização não vale apenas para
a construção civil, mas todos os demais
setores também necessitam tirar lições importantes para agilizar o funcionamento
do mercado. Se por um lado a instabilidade gera insegurança, por outro, o cenário mostra que há possibilidade de crescimento. Exemplo disso, foram os setores
de Indústria, Comércio e Agropecuária,
que fecharam maio com saldos positivos.
Com a economia em frangalhos, não são
todos os empresários que têm possibilidade de planejar métodos mais modernos
e eficientes, mas, certamente, o período
pós-pandemia trará algumas mudanças
mercadológicas definitivas, puxadas pelas
empresas que tiverem condição de aproveitar o atual momento para se planejar.

•••

editor@moginews.com.br
ANDRÉ DINIZ

COMPETIÇÃO REGIONAL
As equipes masculina e feminina
de Xadrez de Ferraz de Vasconcelos conseguiram bons resultados
e já têm pódio garantido na 1ª Taça
de Xadrez Virtual do Consórcio dos
Municípios do Alto Tietê (Condemat).
O torneio é coordenado pela Secretaria de Esportes de Ferraz e terá a
final presencial no dia 24 de julho,
no ginásio Marcílio Guerra.

MEMORIAL DA PANDEMIA
A pandemia da Covid-19 é um evento que, para a vereadora Inês Paz
(Psol), não deve ser esquecido pelas futuras gerações, devido às perdas humanas. Por isso, ela encaminhou um projeto de lei à Câmara
pedindo a criação do Dia Municipal
de Memória das Vítimas da Covid-19,
além da criação de um monumento com os nomes dos mogianos que
perderam suas vidas para a doença. Até a véspera do feriado de 9 de
Julho, Mogi das Cruzes registrava
1.471 mortes.

SEGURANÇA EM UBS I

ARTIGO

O vereador Carlos Lucareski (PV)
fez uma indicação ao Poder Executivo de Mogi solicitando ações para

Arthur Del Guércio Neto
contato@blogdodg.com.br

O semialfabetizado
Uma figura bastante emblemática na realidade dos
cartórios é a do semialfabetizado, aquele indivíduo
que, como o próprio nome
externa, está em uma zona
intermediária entre a alfabetização e o analfabetismo.
O acesso aos serviços prestados pelos cartórios é universal, e estes podem ser
utilizados por alfabetizados,
analfabetos e semialfabetizados; o que muda, de acordo
com o perfil, é a maneira de
realizar aquilo que se almeja.
Dentre os mais corriqueiros atos notariais, temos o
reconhecimento de firma,
por intermédio do qual os
tabeliães de notas declaram,
com fé pública, que uma assinatura pertence a alguém.
Tal ato é realizado nos mais
variados tipos de documen-

tos: contratos, recibos, declarações, documentos de
transferência de carros etc.
Para ter uma firma reconhecida, é requisito legal que
o signatário seja alfabetizado
ou semialfabetizado. Caso o
pretendente seja analfabeto,
deverá praticar o ato com o
apoio de um procurador (alfabetizado). O entrave crucial
desse suporte é o custo, pois,
em regra, uma procuração
pública tem valor elevado,
se comparado ao reconhecimento de firma.
Um quadro aparentemente
tranquilo, mas que gera calorosas discussões, para se
chegar a uma resposta conclusiva à seguinte indagação:
quem é o semialfabetizado?
Pode ser tratado como tal
aquela pessoa que somente
desenha o nome?

Entendemos que a palavra
“semi” significa algo intermediário. Logo, um semialfabetizado deve ter noções mínimas
de leitura e escrita; a própria
capacidade para preencher o
cartão de assinatura fornecido pelo cartório seria um
indício concreto.
Muitos cartórios, no entanto, tratam aquela pessoa
que somente desenha o nome,
sem qualquer outra noção de
leitura ou escrita, como semialfabetizado, permitindo
assim que tenha a sua firma
reconhecida.
O terreno dessa discussão
é fértil a múltiplos palpites,
os quais devem sempre levar
em consideração a proteção
aos usuários dos serviços notariais, sem que a questão
econômica seja determinante à adoção de uma posição.

melhorar a segurança e a infraestrutura da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Aeroporto II,
que foi vítima de vandalismo e furtos na semana passada. O pedido é
para a instalação de câmeras de vigilância, grades, reforço no patrulhamento e a instalação de geradores de emergência.

SEGURANÇA EM UBS II
A UBS do Jardim Aeroporto sofreu
com a quinta ação de vândalos, tendo mais de 80 metros de cabos de
força subtraídos. Além dos prejuízos
materiais com o sistema elétrico, os
estoques de vacinas armazenadas
no local foram inutilizados sem eletricidade aos refrigeradores.

PRIORIDADE NAS ESCOLAS
O vereador Edson Santos (PSD) encaminhou um projeto de lei na última quarta-feira pedindo que a rede
pública de ensino dê prioridade para
famílias e alunos com deficiência
que queiram se matricular na escola mais próxima de sua residência.
A proposta, segundo o autor, é garantir não apenas o direito à educação, mas prevenir a evasão escolar
devido a fatores logísticos.

CHARGE

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de
Notas e Protestos em Itaquaquecetuba
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Cepa Delta deve se tornar predominante pelo mundo, prevê diretor-geral da OMS

inclui
mundo

A variante Delta da Covid-19 está presente em pelo menos 104 países, disse o diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom. A entidade espera que a cepa se torne a predominante pelo mundo
em breve. “Se é que já não é”, complementou a líder técnica da resposta à pandemia, Maria Van Kerkhove. As
afirmações foram feitas durante coletiva à imprensa da OMS, ontem. Na semana passada, foi registrada a
quarta semana consecutiva de aumento de casos de Covid-19 pelo mundo, de acordo com a organização. (E.C.)

Acusado de pedir propina

CASO COVAXIN

Advogada deixa defesa
de ex-diretor da Saúde

No dia 24 de junho, quase três meses depois de ter sido informado sobre
as possíveis irregularidades, presidente ainda não havia acionado a PF

A advogada Maria Jamile mera divergência de versões,
José deixou a defesa do ex- sem que se comprovasse
-diretor do Departamento qualquer falsidade; e abusiva,
de Logística do Ministério pois imposta com o claro
da Saúde Roberto Ferreira intuito de constranger”,
Dias, ontem. Segundo ela, disse, época.
a saída se deu por “razões
No documento enviado
de ordem profissional” e à polícia do Senado, Omar
em “comum acordo com Aziz pontuou que “foram
o cliente”.
verificadas diversas contraMaria Jamile acompanhou dições” e que “o depoente
Roberto Dias no depoimento optou conscientemente por
à CPI da Covid, na quarta- não se retratar a respeito
-feira passada. Na ocasião, de qualquer termo de seu
ele recebeu voz de prisão depoimento”.
do presidente da comissão,
Entre as versões contrasenador Omar Aziz (PSD- ditórias apontadas por Aziz,
-AM) por falso testemunho. o fato dele Dias ter dito
A advogada acompanhou desconhecer que os seus
todo o procedimento buro- superiores tentaram exonerácrático na polícia legislativa, -lo, a declaração de que não
que durou cerca de seis horas, sabia quem viabilizou sua
e providenciou os trâmites permanência na função e a
para que o ex-diretor fosse versão de que não marcou
liberado após pagamento encontro com o policial
da fiança estipulada em militar Luiz Paulo DominR$ 1.100.
guetti. Segundo o ex-diretor
Diante dos policiais do a reunião, em 25 de fevereiro,
Senado, Dias poderia repa- ocorreu por acaso.
rar pontos do depoimento
Mensagens trocadas pelo
prestado aos senadores. policial com interlocutores
Contudo, ele sustentou ter davam conta de que o encondito apenas a verdade e não tro ocorreria. Apresentado
mudou nenhum aspecto de como representante da Davati,
sua versão.
empresa que buscava fazer
Após a prisão, a advogada negócios com o ministério,
classificou o episódio como Dominguetti afirmou, em
ilegal e abusivo. “Sua prisão, depoimento à CPI, que,
por inexistente flagrante durante um jantar com Dias
de igualmente inexistente em Brasília, o então diretor
crime de falso testemunho, pediu US$ 1 de propina
representa triste marco na sobre cada uma das 400
história democrática de nosso milhões de doses da vacina
país. A prisão foi ilegal, vez que a Davati queria vender
que decretada em razão de ao governo. (E.C.)

PF abre inquérito
contra Bolsonaro
Valter Campanato/Agência Brasil

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal abriu
inquérito para investigar se
o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) cometeu crime
de prevaricação por supostamente não ter comunicado
aos órgãos de investigação
indícios de corrupção nas
negociações para compra
da vacina indiana Covaxin
pelo Ministério da Saúde.
Segundo apurou o Estadão, a
corporação ainda prepara as
primeiras diligências a serem
cumpridas na investigação.
O procedimento foi oficialmente instaurado após
decisão dada pela ministra
Rosa Weber, do Supremo Inquérito irá investigar se o presidente Bolsonaro cometeu crime de prevaricação
Tribunal Federal, no último
dia 2. Na ocasião, a minis- Randolfe Rodrigues (Rede- é chefe de importação do possíveis irregularidades no
tra atendeu um pedido da -AP), Fabiano Contarato Departamento de Logística do processo de aquisição da vacina,
Procuradoria-Geral da Re- (Rede-ES) e Jorge Kajuru Ministério da Saúde, disseram o presidente Jair Bolsonaro
pública - apesar de esta ter (Podemos-GO) a partir das
em depoimento à comissão ainda não havia acionado
defendido, em um primeiro suspeitas tornadas públicas parlamentar que o presidente a PF para investigar o caso,
momento, aguardar o fim da na CPI da Covid. No sistema ignorou alertas a respeito de conforme apurou o Estadão
CPI da Covid antes iniciar as do STF, a petição assinada
suspeitas de corrupção no com fontes na instituição.
apurações. Após Rosa negar pelos parlamentares já foi processo de aquisição do O inquérito para apurar as
tal pedido, a Procuradoria reautuada como inquérito. imunizante fabricado pelo denúncias apresentadas por
O caso foi levado ao STF laboratório Bharat Biotech.
solicitou a instauração do
Luis Miranda a Bolsonaro só
inquérito.
depois que o deputado fedeNo dia 24 de junho, quase foi instaurado no dia 30 de
A investigação tem ori- ral Luis Miranda (DEM-DF) três meses depois de ter sido junho a mando de Anderson
gem em uma notícia-crime e o irmão do parlamentar, informado pelo deputado Luis Torres, ministro da Justiça e
oferecida pelos senadores Luis Ricardo Miranda, que Miranda (DEM-DF) sobre as Segurança Pública.

Esportes
Copa América

Copa Libertadores

Seleções estrangeiras trouxeram
nova variante da Covid ao país

São Paulo encara o Racing ainda sem torcida

Ao menos uma nova variante do coronavírus que
não circulava no Brasil foi
introduzida no país por causa
da Copa América. Amostras
colhidas do Mato Grosso
com duas pessoas diferentes,
que estavam com a doença,
foram analisadas pelo Instituto
Adolfo Lutz, de São Paulo,
que identificou a inédita
variante de interesse B. 1.216.
Os testes positivos foram de
um colombiano e um equatoriano. No último balanço
divulgado pela Conmebol,

em 24 de junho, 166 pessoas
relacionadas à Copa América
estavam com o vírus.
A possibilidade de que
jogadores estrangeiros que
viessem ao Brasil pudessem trazer novas variantes
do coronavírus foi um dos
motivos para autoridades
criticarem a realização do
torneio no país. São Paulo,
Pernambuco, Rio Grande
do Norte, Minas Gerais e
Rio Grande do Sul vetaram
a realização de partidas em
seus Estados. (E.C.)

Embora a Conmebol tenha Saúde - confirmaram que
autorizado neste domingo qualquer alteração sobre
o retorno do público aos a presença da torcida em
estádios nos jogos das oitavas eventos esportivos será dide final da Libertadores e vulgada a partir de amanhã
da Copa Sul-Americana, o pelo governador João Doria.
Julio Casares, presidente
São Paulo enfrenta hoje o
Racing, às 21h30, ainda com do São Paulo, afirmou que
as arquibancadas vazias. O não houve tempo hábil para
time tricolor encara o rival planejar um retorno dos sãoargentino mais aliviado do -paulinos para hoje. “Tem que
que há uma semana após ter autorização dos governos
dois triunfos seguidos que locais”, afirmou.
reabilitaram a equipe.
O jogo de volta, na ArDois órgãos da adminis- gentina, também deverá ser
tração estadual - a Secretaria realizado sem público. Por
de Esportes e a Secretaria da uma questão de equilíbrio

técnico, o dirigente planeja um eventual retorno da
torcida apenas na próxima
fase, caso o São Paulo se
classifique às quartas de
final. “A Conmebol tem
que priorizar o equilíbrio
da competição. Público, se
retornar, tem que ter na ida
e na volta dos jogos”, completou o presidente.
A volta da torcida viria em
um bom momento para o
São Paulo. Depois de duas
vitórias seguidas no Brasileirão, a equipe se distanciou
da zona de rebaixamento.

SÃO PAULO
RACING

SÃO PAULO
Tiago Volpi;
Diego Costa,
Arboleda e
Léo;
Igor Vinicius,
Luan,
Liziero,
Benítez e
Reinaldo;
João Rojas e
Eder.
Técnico:
Hernán Crespo

RACING
Arias;
Cáceres,
Sigali,
Martínez,
Domínguez e
Mena;
Miranda,
Moreno,
Piatti e
Chancalay;
Enzo Copetti.
Técnico:
Juan Antonio Pizzi.

ÁRBITRO - Jhon Ospina (Colômbia)
HORÁRIO - 21h30
LOCAL - Estádio do Morumbi, SP.

4

cidades

Terça-feira, 13 de julho de 2021

portalnews.com.br

MOGI NEWS

FINANÇAS

Apresentada na semana passada, proposta de isenção de juros para dívida ativa pode ser votada em até 45 dias

Legislativo analisa programa
para parcelamento de dívidas
André Diniz

A Câmara de Mogi das
Cruzes informou ontem que
está em andamento o processo
de análise do projeto de Lei
Complementar 04/2021,
que estabelece o programa
de regularização tributária
Parcelamento Mogiano.
Em sua justificativa enviada à Câmara na semana
passada, a administração visa
recuperar créditos por meio
da anistia de juros e multas,

Unidos por um
inverno mais
solidário!

mas também leva em conta
o contexto da pandemia
da Covid-19, que atingiu
o orçamento doméstico e
aumentou a inadimplência.
No projeto, que ainda
passará pelas comissões permanentes do Legislativo antes
de ser votado, o programa de
anistia possui seis modalidades distintas, indo desde a
isenção total de multas para
o pagamento à vista até o
desconto de 50% nos juros
para parcelamento de 24

até 72 parcelas. No entanto,
as parcelas não podem ser
inferiores a R$ 46,87, o que
equivale a 0,25 Unidade
Fiscal do Município (hoje
cotada em R$ 187,51).
Entre os impostos que
estão incluídos na proposta
do programa Parcelamento
Mogiano estão o Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre
Transferência de Bens Imóveis
(ITBI), o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

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.

• 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

UNINTER

Divulgação/PMMC

Expectativa é recuperar R$ 6,7 milhões no primeiro ano

sendo preparado para ser
enviado à Comissão de Justiça
e Redação, que será a primeira
a analisar a matéria. Após
isso, o projeto será avaliado
pela Comissão Permanente
de Finanças e Orçamento,
presidida pelo vereador Pedro
Komura (PSDB). O texto só
passará pela Procuradoria

Jurídica caso haja solicitação
pela presidente da Comissão
Permanente, a vereadora
Fernanda Moreno (MDB).
“O prazo máximo de votação
da proposta é de 45 dias a
partir da data da deliberação
em plenário”, explicou a Casa
de Leis, em nota divulgada
em 6 de junho.

14 presos

Como posso doar?

PROMO AMIGA

(ISSQN) para a Construção
Civil, além de dívidas na
tarifa de fornecimento de
água e coleta de esgoto do
Serviço Municipal de Águas
e Esgotos (Semae).
Na expectativa do Executivo, o projeto pode levar
ao parcelamento de R$ 38
milhões e à arrecadação, no
primeiro ano, de até R$ 6,7
milhões - o montante leva
em consideração a média
arrecadada pela municipalidade nas últimas três edições
do programa de recuperação
fiscal, realizadas em 2014,
2017 e 2019.
Em levantamento da última
edição do programa feito
pela Prefeitura de Mogi, que
foi incluído na propositura
enviada à Câmara, a cidade
obteve o parcelamento de R$
37 milhões, sendo cerca de
R$ 16,7 milhões desde o ano
retrasado. No total, 3.944
contratos foram quitados.
Segundo a Mesa Diretiva
da Câmara, o PLC 04/2021
ainda se encontra no Departamento Legislativo, e está

GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO
A DISTÂNCIA
AO VIVO TELEPRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL

Operação apreende uma
tonelada de fios de cobre
Uma operação conjunta do Grupo de Operações
Especiais (GOE), do Setor
de Investigações Gerais da
Polícia Civil, da Guarda Municipal e do Departamento
de Fiscalização de Posturas
da Secretaria de Segurança
apreendeu, na sexta-feira
passada, quase uma tonelada
de fios de cobre sem procedência, em um ferro velho no
Jardim Esperança. Na ação,
14 suspeitos foram presos.
No local, também foram
apreendidos três veículos,

70%

hidrômetros e o valor de
R$ 15 mil. A situação já
vinha sendo investigada pela
Polícia Civil há cerca de um
mês e o caso foi registrado
na Central de Flagrantes. O
Departamento de Fiscalização
de Posturas também aplicou
nos responsáveis pelo estabelecimento uma autuação
no valor de mil Unidades
Fiscais do Município (UFM),
o equivalente a R$ 187.510,00.
Esta foi a segunda grande
apreensão de fios de cobre
sem procedência neste ano,

em ações em parceria entre
a Polícia Civil e a Guarda
Municipal. Em abril, 932,6
quilos foram apreendidos em
estabelecimentos localizados
no Jardim Aeroporto III e no
distrito de Jundiapeba.
A população pode fazer
denúncias sobre o comércio
irregular de cobre para o telefone
do Disque Denúncia 181, da
Polícia Civil. Já ocorrências
sobre furtos de fios e cabos
podem ser comunicados pelo
190, da Polícia Militar, ou
153, da Guarda Municipal.

ATÉ

DE DESCONTO

NAS MENSALIDADES

1

Centro Universitário Internacional Uninter — PMEC nº 688, de 25/05/12, recredenciado pela PMEC nº 1378, de
19/12/18. [1] Desconto referente à campanha “PROMO AMIGA UNINTER”, com até 70% de desconto na graduação
e pós-graduação. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Conﬁra o plano ﬁnanceiro referente ao curso
escolhido em uninter.com / Válido para o processo seletivo vigente. | JUL/21
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COMBATE À COVID

Números se referem a Mogi das Cruzes, no entanto, outras cidades da região também mostraram ocupação baixa

Ocupação de UTIs está perto
da metade de vagas ofertadas
Daniel Carvalho/Mogi News

Thamires Marcelino

As oito unidades hospitalares de Mogi das Cruzes
que vêm tratando pessoas
infectadas com o coronavírus
(Covid-19) encerraram a
manhã de ontem com pouco
mais da metade dos leitos
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados. Ao
todo, segundo a Prefeitura
de Mogi, dos 127 leitos, 66
estavam ocupados, correspondente a 52% do total.
Os números se referem ao
Hospital Municipal, Hospital
de Campanha, Santa Casa,
Hospital Luzia de Pinho
Melo, Hospital Ipiranga,
Hospital Santana, Biocor
e Mogimater.
No Hospital Luzia de
Pinho Melo, eram 23 leitos
de Enfermaria, com 61% de
ocupação, e dez de UTI, com
30%. Já no Hospital Doutor
Arnaldo Pezzuti, estão em
funcionamento 30 leitos de
Enfermaria, com ocupação
de 60%, e 30 leitos de UTI,

Os números se
referem ao Hospital
Municipal, Hospital
de Campanha, Santa
Casa, Hospital Luzia
de Pinho Melo,
Hospital Ipiranga,
Hospital Santana,
Biocor e Mogimater

com 75%.
“Os serviços do SUS (Sistema
Único de Saúde) seguem dedicados a garantir assistência
adequada e oportuna a todos.
É importante destacar que
taxas de ocupação variam
no decorrer do dia em virtude de fatores como altas,
óbitos ou transferências para
leitos de enfermaria ou UTI,
por exemplo”, acrescentou
a Secretaria de Estado da
Saúde.
Já as taxas de ocupação
de leitos de UTI e de enfermaria/semi-intensiva para

Somente no Luzia de Pinho Melo, são 30% de ocupação nos dez leitos de UTI Covid

tratamento contra o novo
coronavírus ofertados pela
Secretaria de Saúde de Suzano, ontem, eram de 50%

(cinco de 10) e 9,5% (quatro
de 42), respectivamente. O
Hospital Auxiliar de Suzano
atendia com 20 leitos de

Enfermaria, com 31% de
ocupação.
Na Central de Regulação
de Ofertas de Serviços de

Saúde (Cross) de Poá, havia
uma fila de espera de seis
pessoas com a Covid-19, na
tarde de ontem. Além disso,
os dois leitos de Emergência
tinham um paciente em tratamento do vírus, somando
uma ocupação de 50%. No
mesmo município, os 22 leitos
de Enfermaria continham,
na tarde de ontem, uma
ocupação de 4,5%.
Em Itaquaquecetuba,
o Centro de Saúde 24h,
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Central
da Covid-19 e Hospital de
Campanha estavam com
50% das Enfermaria ocupadas, todos os leitos de
Emergência estavam vazios,
isto é, sem internações em
Emergências por pacientes
com a Covid-19 até a tarde
de ontem. O Hospital Santa
Marcelina de Itaquaquecetuba, de responsabilidade
estadual, operava ontem
com 20 leitos de UTI, com
95% de ocupação, e 20 de
Enfermaria, com 70%.

Feriado prolongado

Mogi

Central de Inteligência
recebe 379 chamados

Saúde intensifica vacinação contra
a Covid-19 com horários estendidos

O Departamento de Fiscalização de Posturas e a Guarda
Municipal atuaram durante
todo o feriado prolongado,
com o apoio da Polícia Militar.
Entre a noite de quinta-feira
passada e este domingo, a
Central Integrada de Emergências (Ciemp) recebeu 379
chamados.
Neste período, foram registradas 13 autuações, sendo
cinco por desrespeito à Lei
do Silêncio, três por pichações, dois por desrespeito às
normas de enfrentamento à
pandemia, uma por realização de pancadão e uma por
embaraço à fiscalização, além
da registrada na ocorrência
de apreensão de fios de cobre.
As autuações por desrespeito
à Lei do Silêncio ocorreram
no Conjunto do Bosque, no
Jardim Esperança, no Rodeio,
na Vila Oliveira e na Vila Joia.
Já o desrespeito às normas de
enfrentamento à pandemia
foi registrado no centro e no
Mogilar, enquanto o pancadão
ocorreu em Jundiapeba.
As três multas por pichação

aconteceram no centro e, por
fim, o registro de embaraço
à fiscalização foi registrado
em Cezar de Souza.
A Guarda Municipal de
Mogi das Cruzes também
evitou três aglomerações.
Os registros ocorreram em
Cezar de Souza e no parque
Botyra Camorim Gatti, no
Centro Cívico.
“O trabalho conjunto dos
órgãos de segurança pública é
importante para a segurança
da população, com ações
ostensivas, de fiscalização,
de inteligência e operações
especiais. Combater o comércio
irregular de cobre faz parte do
trabalho contra o furto de fios
e cabos, que traz problemas
para serviços básicos como
iluminação pública e sistema de telefonia”, explicou
o secretário municipal de
Segurança, André Ikari.
A população de Mogi
das Cruzes pode ajudar na
fiscalização, com denúncia
que podem ser feitas pelo
telefone 153, da Ciemp. O
atendimento é feito 24 horas

Divulgação/PMMC
Todas as unidades de saúde e pontos de vacinação
contra a Covid-19 estarão
imunizando, hoje e amanhã,
pessoas sem comorbidades
com 38 anos ou mais, 37 anos
ou mais e 36 anos ou mais,
respectivamente, devidamente
agendadas previamente pelo
sistema online. Nestes dias, o
Pró-Hiper funciona em horário
estendido, até às 22 horas,
para atender os mogianos
nessas faixas etárias.
Na próxima quinta-feira, o UBSs estarão imunizando pessoas sem comorbidades
atendimento será direcionado
para gestantes, puérperas, doses, 52.475 segundas doses o munícipe deve apresentar,
pessoas com comorbidades, e 3.373 doses únicas. Conside- no local agendado, documenportadores de deficiências graves rando estimativas populacionais to pessoal com foto, CPF e
e outros grupos anteriormente do Instituto Brasileiro de comprovante de endereço. Já
contemplados. Na sexta-feira, Geografia e Estatistica (IBGE), a segunda dose exige, ainda,
as equipes devem se dedicar o índice de cobertura entre apresentação do comprovante
à aplicação de segundas do- pessoas com 70 anos ou mais da primeira. Quem tiver alses, dependendo apenas da está próximo de 100% com a guma dúvida também pode
chegada de novas remessas. primeira dose e de 95% com ligar no telefone 160.
Para isso, o agendamento será primeira e segundas doses.
Mortes
anunciado nos canais oficiais.
Assim que o município
Até o momento, Mogi das receber novos lotes, os agenTrinta e seis mortes por
Cruzes já aplicou 241.627 doses damentos serão retomados coronavírus (Covid-19) foda vacina contra a Covid-19, no www.cliquevacina.com.br ram confirmadas ontem pelo
das quais 185.779 primeiras .Para tomar a primeira dose, Consórcio de Desenvolvimento

dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) e pelas prefeituras
da região. Os óbitos ocorreram nas cidades de Ferraz de
Vasconcelos, Itaquaquecetuba,
Mogi das Cruzes, Poá e Suzano.
Com a atualização, o Alto
Tietê chegou ontem a 4.814
mortes pela Covid-19.
Gripe
A vacina contra a gripe
está disponível até a próxima sexta-feir, para crianças
e adolescentes de 6 meses a
15 anos e também para todos
os contemplados nas fases
anteriores em todos os Postos
de Saúde, das 8 às 13 horas.
No próximo 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 bairro do
Mogilar, também para todos
os interessados, das 9 às 15
horas.
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A vida é como uma câmera. Foque
no que é importante, capture bons
momentos, desenvolva a vida a partir
de negativos.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

Aos aniversariantes de hoje que a esperança, a alegria de
viver, a paz e a saúde sejam dádivas renovadas em sua
vida hoje e que se estendam por todo o ano. Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

A vida recompensa
Acredite no seu
valor, explore seu
potencial, dê asas
ao seu talento, seja
sua melhor versão.
Todos os dias surgem
oportunidades únicas
e você não deve
desperdiçar nenhuma
delas. A escolha é sua
e o resultado será
sempre proporcional
ao seu esforço. Quem
dá seu máximo sem
receios nunca sairá a
perder.

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

SBT, 21H00

Chiquititas
Não haverá exibição da novela. A emissora dará a transmissão da Copa
Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Bianca e Duca dançam juntos. Delma percebe as investidas de Nando e
se afasta. René pensa em reatar com Dandara. Joaquina vai atrás de Gael.
Pedro e Karina namoram no quarto da menina. Wallace e BB atrapalham
Bianca e Duca. .

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Cris demite Lorena. Nanda mostra a Francisco a partitura manuscrita por
Lui e os dois se comovem. Ana convida Lucio para almocar na casa de Eva.
Julia fala para Rodrigo que foi a fazenda de Gabriel. Sofia sugere que Miguel
trabalhe como auxiliar de Ana.

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder
Alejandro e Téo não conseguem conter Hugo, que acaba levando Luna como
refém. Alan fica emocionado quando os filhos manifestam a vontade de ter
Kyra como madrasta. Agnes chora de emoção quando Bia confirma que
Kyra está viva. Sob forte emoção, Mário reencontra Luna.

GLOBO, 21H00

Império
Lorraine fica fascinada pelo diamante rosa. José Alfredo tira de um cofre
alguns diamantes escondidos. Maria Clara tenta manter a calma com Cristina.
José Alfredo manda José Pedro encontrar uma solução para a falta das notas
fiscais dos diamantes.

RECORD, 21H

Gênesis
Maalate tem um ataque de fúria com as outras esposas de Esaú. Lia fala
sobre Jacó com Zilpa. Maalate e Rebeca se enfrentam. Raquel tem um
impasse com Labão. Jasper é ameaçado por Ian e Amir. Ismael e Maalate
armam contra Jacó. Jacó se encanta por Raquel.
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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA VIRTUAL REALIZADA
A DISTANCIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRATORDINÁRIA
Pelo Presente edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de Mogi
das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, no uso
das atribuições que lhe confere o capítulo III do estatuto
da entidade, Convoca todos os trabalhadores/as turnistas, funcionários da empresa Klabin S/A, localizada na
Rodovia Índio Tibiriçá, 12999, na cidade de Suzano,
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada no dia 16 de julho de 2021, e Em razão da
calamidade pública a assembleia será realizada à distância das 9h00 às 18h00, O link será elaborado pelo
Sindicato do Papel e será enviado pela Empresa Klabin para o e-mail de cada trabalhador turnista, sendo
o período de votação e a data de realização os acima
indicados, para discussão e deliberação da proposta de
renovação do acordo de turno de revezamento, mantendo o regime atual com 3 turmas de trabalho na escala: 6
x 1 ( turno da manhã das 06:00 as 14:20hs de segunda a
sábado com folga no domingo, 6 x 1 ( turno da tarde das
14:20 as 22:35hs de segunda a sábado com folga no domingo, 5 x 2 (turno da noite 22:35 as 06:00 de Segunda
a Sexta com folgas no sábado e domingo. Acordo com
vigência de 24 meses de 16/03/2021 a 15/03/2023, e
devido ao estado de pandemia retroativo a data de 15 de
março de 2021, e para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados mandei publicar o presente edital
em jornal da imprensa regional, e o mesmo será afixado
em nossa sede e Subsede. Mogi das Cruzes, 12 de julho
de 2021 – Marcio de Paula Cruz – Presidente.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
EDITAL Nº 005/2021 - 11º PRÊMIO DE FOTOGRAFIA DE MOGI DAS CRUZES
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES (PMMC), por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (SMCT), torna público que entre os dias
13 de julho a 26 de agosto de 2021, receberá inscrições para o 11º PRÊMIO DE
FOTOGRAFIA DE MOGI DAS CRUZES-SP, com observância na Lei Municipal nº
7.536, de 12 de dezembro de 2019 (Plano Municipal de Cultura) e Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e em conformidade com as condições e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Período de inscrições: De 13 de julho a 26 de agosto de 2021.
Inscrições somente online: www.cultura.pmmc.com.br/premiodefotografia2021
O edital nº 005/2021 e seus anexos encontram-se à disposição para download no
site da Secretaria Municipal de Cultura (www.cultura.pmmc.com.br) e fixado no
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.
Mogi das Cruzes, 12 de julho de 2021.
Kelen Chacon
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc.
artigo 37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição dos
seguintes atos administrativos:
LEI Nº 7.673, DE 8 DE JULHO DE 2021 - Ratifica o Contrato de Repasse nº 908333/2020/
MAPA/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de
Mogi das Cruzes, tendo por objeto a transferência de recursos financeiros no valor de R$
477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), destinados à execução de
ações relativas à agropecuária sustentável, especificamente para a implantação de postes de
iluminação no setor agrícola municipal, e dá outras providências.
LEI Nº 7.674, DE 8 DE JULHO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito
adicional especial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a custear as despesas
com a aquisição de equipamentos para escolas de ensino fundamental no Município,
consoante o disposto no Convênio nº 2141776/2019, celebrado entre o Estado de São Paulo,
por intermédio de sua Secretaria da Educação, e o Município de Mogi das Cruzes, autorizado
nos termos da Lei nº 6.493, de 23 de dezembro de 2010, e dá outras providências.
LEI Nº 7.675, DE 8 DE JULHO DE 2021 - Dispõe sobre a faculdade da utilização pelo
servidor público municipal dos valores pecuniários da licença-prêmio para quitação de débitos
tributários e não tributários, na forma que especifica, e dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicadas no
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 8 de julho de 2021. Acesso público pelo site
www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: Os atos acima se encontram publicados, em seu inteiro teor, por afixação no
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.
sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 041/2021 - PROCESSO Nº 8.594 2021 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (GAVETEIROS, ARMARIOS, CADEIRAS, MESAS E LONGARINAS)
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 9:00 horas do dia 28
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 12 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 057-2/2021 - PROCESSO Nº 12.539/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE
DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO
OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, COM PREVISÃO DE 330 (TREZENTOS) CARTÕES POR
MÊS, TOTALIZANDO 3.960 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA ) CARTÕES POR
ANO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFÍCIO EVENTUAL, “CARTÃO BENEFÍCIO
EVENTUAL”, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 29
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 12 de julho de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social
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Educação realiza o 3º Encontro de Manipuladores de Alimentos
A Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Alimentação Escolar (DAE),
realiza de hoje até sexta-feira, das 7 às 12 horas, o 3º Encontro de Manipuladores
de Alimentos deste ano para os profissionais que atuam nas cozinhas de escolas e
creches da rede municipal de ensino. O grupo foi dividido em turmas e a formação será
presencial no Auditório do Cemforpe, de acordo com os protocolos sanitários.
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TRABALHO

Oportunidades podem ser conferidas por meio do site da Prefeitura; ofício para soldador possui oito vagas

Mogi Conecta Emprego oferece
366 vagas durante esta semana
Mogi News/Arquivo

Thamires Marcelino

A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
de Mogi das Cruzes, por meio
do programa Mogi Conecta
Emprego, está ofertando
nesta semana um total de 366
vagas para todos os níveis
de escolaridade, com ou sem
exigência de experiência
anterior. As oportunidades
podem ser conferidas no site
www.mogidascruzes.sp.gov.
br/mogiconectaemprego.
Entre os destaques estavam
oito vagas para soldador (ensino
médio completo e salário de
R$ 2.690,00) duas vagas para
técnico em farmácia (ensino
médio completo com curso
técnico em farmácia e salário
de R$ 1.873,68), uma vaga
para cozinheiro (ensino médio
incompleto e salário de R$
1.485,96) e uma vaga para
auxiliar de departamento
pessoal (ensino superior completo em RH, contabilidade
ou área financeira e salário
de R$ 1.721,44).

Também estão
disponíveis vagas
para carpinteiro,
tintureiro, líder
de jardinagem e
fiscal de piso

Também estavam disponíveis vagas para carpinteiro,
tintureiro, líder de jardinagem,
fiscal de piso (vaga para
pessoas com deficiência),
operador de telemarketing
(vaga para pessoas com deficiência), moleiro linha pesada,
operador de retroescavadeira,
operador de escavadeira
hidráulica, meio-oficial marceneiro, azulejista, líder de

Os interessados na candidatura das oportunidades
podem obter mais informações
com a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Geração de Emprego nas
unidades do Centro Unificado
de Serviços (Centrus) pelos
telefones 4745-2264 (unidade central) e 4934-5490
(unidade da região norte) ou
pelo e-mail suzano.vagas@
gmail.com.
No campo de cada colocação há instruções específicas
sobre o processo seletivo.
“As funções em que há mais
dificuldade para contração,
no geral, continuam sendo
caldeireiro e operador de
máquina a diesel. Muitas
vezes leva-se mais de um
mês para o preenchimento da
vaga”, apontou a Prefeitura.
Oportunidades são para moradores de Mogi de vários níveis de ensino escolar
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
equipe de campo, topógrafo, está disponibilizando 84 deficiência e costureira – ga- Geração de Emprego explicou
eletricista montador, entre oportunidades de trabalho. loneira, cada uma com oito que isso se deve à falta de
outras.
As funções com os mais disponíveis. As informações mão de obra qualificada e
Por outro lado, o proje- números de vagas eram sol- foram divulgadas ontem pela que atenda às necessidades
to Suzano Mais Emprego dador, soldador – pessoa com Prefeitura suzanense.
das empresas interessadas.

Flores e plantas ornamentais

Inverno Solidário

Agricultura apresenta ações Campanha arrecada 94 pares
para a cadeia produtiva
de meias e 97 cobertores
A Secretaria de Agricultura apresentou na semana
passada, no Kaikan Itapeti,
um planejamento de ações
voltadas ao fortalecimento da
cadeia produtiva de flores e
plantas ornamentais em Mogi
das Cruzes. O município é
um importante produtor de
orquídeas e hortênsias e produz
cerca de 2,5 mil variedades
de plantas ornamentais.
O encontro reuniu produtores e contou com a
presença da vice-prefeita
Priscila Yamagami (Pode)
e outras entidades do setor.
“É muito importante que a
cidade conheça o potencial
deste setor e toda a beleza que
produzimos. Foi um diálogo
muito rico com os produtores
e vamos juntos transformar
o setor de flores e plantas

Divulgação/PMMC

Reunião ocorreu no Kaikan Itapeti na semana passada

ornamentais em referência”,
disse a vice-prefeita.
O planejamento apresentado
aos produtores conta com a
disposição de espaços dedicados aos produtos no Mercado
do Produtor Minor Harada,
a implantação de um festival

de flores e a revitalização da
arborização da área urbana
utilizando flores produzidas
no município. Esta última
ação já está em andamento no
Mercado do Produtor. Ações
de comunicação também
fazem parte da proposta.

A campanha organizada
entre os servidores do Serviço
Municipal de Águas e Esgotos
(Semae) para incentivar doações
para o Inverno Solidário 2021,
do Fundo Social de Mogi das
Cruzes, arrecadou 97 cobertores
e 94 pares de meias. Neste ano,
em função da pandemia da
Covid-19 e buscando afastar
riscos de contaminação, o
Fundo Social trabalha na arrecadação de cobertores que
serão entregues a famílias em
situação de vulnerabilidade, a
partir das instituições sociais
cadastradas.
A campanha interna premiou
cinco funcionários – cada
doação de um cobertor deu
direito a três cupons e, no caso
das meias, três pares doados
deram direito a um cupom.
Os prêmios foram doados por

Ação foi organizada
entre os servidores
do Semae para
incentivar doações
ao Fundo Social

colaboradores (pessoas físicas).
Apesar do fim da campanha interna na autarquia, as
caixas seguem disponíveis
para os servidores que ainda
quiserem doar cobertores e
pares de meias.
Divulgação/PMMC

Caixas ainda estão disponíveis para quem quiser doar

