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RESPEIT
E A

QUARENTENA

Suzanenses de 35 e 36 anos  

serão vacinados nesta semana
Programação com novo cronograma para imunização contra o coronavírus tem início a partir desta quinta-feira

SUZANO

  Prefeitura oferta 84 vagas de emprego nesta semana. Cidades, página 8

A campanha de vacinação contra 
a Covid-19 avança contemplando 
os suzanenses de 35 e 36 anos. O 
atendimento deve ocorrer na próxima 
quinta e sexta-feira, com o primeiro 
dia dedicado aos maiores de 36 anos 
e o segundo aos de 35 anos ou mais.  
Cidades, página 4

A Polícia Federal vai investigar 
o presidente Jair Bolsonaro sobre 
o caso de suposta prevaricação em 
razão da compra da vacina Covaxin. 
Brasil, página 3

Covaxin

BOLSONARO 
VAI SER  
INVESTIGADO

LIBERTADORES

Tricolor pega 
o Racing no 
Morumbi. p3

Imunização vai ocorrer nos três polos de vacinação criados pela Prefeitura de Suzano contra Covid

IRINEU JUNIOR/SECOP SUZANO 
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A Prefeitura de Mogi 
reuniu os últimos

6 meses de trabalho 
em um só lugar!

Acesse e con�ra 

bit.ly/alguemtecontou 
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 �Revelando São Paulo

O município de Itaquaquecetuba foi con-
templado no programa Revelando São 
Paulo, uma ação de valorização da cul-
tura tradicional paulista, organizado pela 
Secretaria de Cultura e Economia Criati-
va de SP e a Instituição Amigos da Arte. 
Itaquaquecetuba enviou 16 projetos, dos 
quais, quatro foram escolhidos. A ação 
é um gesto de valorização da cultura 
tradicional paulista, organizada em um 
festival online, no qual os municípios do 
Estado de São Paulo se fazem represen-
tar por meio de suas tradições culturai.

 �Curso EAD I

O Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai), juntamente com a Pre-
feitura de Arujá, por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico, oferece cursos para a qualifica-
ção profissional da população arujaen-
se. As inscrições continuam abertas e 
as aulas são gratuitas, na modalidade 
Educação a Distância (EAD).

 �Curso EAD II

Os cursos são destinados para quais-
quer pessoas que estejam interessa-

das e tenham o objetivo de se capacitar 
para o mercado de trabalho, obtendo 
conhecimentos técnicos e especializa-
dos em diversas áreas. A qualificação 
da mão de obra local é um dos objeti-
vos da administração municipal e da 
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico de Arujá, para que as indústrias 
possam absorver essa força de traba-
lho dentro da própria cidade.

 �Cachorro recuperado

Com o auxílio das câmeras de monito-
ramento do Centro de Segurança Inte-
grada (CSI) de Guararema, um cachor-
ro furtado de uma casa foi resgatado 
pela Polícia Militar em São José dos 
Campos, a cerca de 40 quilômetros de 
distância. De acordo com a Secretaria 
Municipal de Segurança Pública, o ca-
chorro da raça Pug foi furtado na se-
mana passada quando criminosos in-
vadiram um residência. Além do cão, 
foram levados eletrônicos, dinheiro, 
joias, e outros itens. Após o crime, o 
carro foi localizado após trabalho de 
investigação. A placa do veículo sus-
peito foi identificada e as informações 
foram passadas para a Polícia Militar 
de São José dos Campos, onde carro 
está registado.
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Uma figura bastante em-
blemática na realidade dos 
cartórios é a do semialfa-
betizado, aquele indivíduo 
que, como o próprio nome 
externa, está em uma zona 
intermediária entre a alfa-
betização e o analfabetismo.

O acesso aos serviços pres-
tados pelos cartórios é uni-
versal, e estes podem ser 
utilizados por alfabetizados, 
analfabetos e semialfabetiza-
dos; o que muda, de acordo 
com o perfil, é a maneira de 
realizar aquilo que se almeja.

Dentre os mais corriquei-
ros atos notariais, temos o 
reconhecimento de firma, 
por intermédio do qual os 
tabeliães de notas declaram, 
com fé pública, que uma as-
sinatura pertence a alguém. 
Tal ato é realizado nos mais 
variados tipos de documen-

O semialfabetizado

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

tos: contratos, recibos, de-
clarações, documentos de 
transferência de carros etc.

Para ter uma firma reco-
nhecida, 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 (al-
fabetizado). O entrave crucial 
desse suporte é o custo, pois, 
em regra, uma procuração 
pública tem valor elevado, 
se comparado ao reconhe-
cimento de firma.

Um quadro aparentemente 
tranquilo, mas que gera ca-
lorosas discussões, para se 
chegar a uma resposta con-
clusiva 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 interme-
diário. Logo, um semialfabeti-
zado deve ter noções mínimas 
de leitura e escrita; a própria 
capacidade para preencher o 
cartão de assinatura forne-
cido pelo cartório seria um 
indício concreto.

Muitos cartórios, no en-
tanto, tratam aquela pessoa 
que somente desenha o nome, 
sem qualquer outra noção de 
leitura ou escrita, como se-
mialfabetizado, 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 no-
tariais, sem que a questão 
econômica seja determinan-
te à adoção de uma posição. 

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de 

Notas e Protestos em Itaquaquecetuba

 contato@blogdodg.com.br

CHARGE

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL

Momento para modernizar

O 
setor da Construção Civil segue 
sofrendo impactos da pandemia 
da Covid-19, com uma imensi-
dão de canteiros de obras para-

lisada. Segundo apontou o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Ca-
ged), 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 negati-
vo deste ano, quando as contratações for-
mais 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 enquan-
to 1.893 funcionários foram contratados, 
2.190 foram demitidos. Outro setor que 
obteve um saldo negativo foi o de Cons-
trução Civil, que encerrou o mês de maio 
deste ano com menos 143 postos de tra-
balho gerados. 

Apesar da queda, há perspectiva de 
melhora no futuro e o momento para pla-
nejar ações é agora. A digitalização, por 
exemplo, vem sendo aprimorada neste 
momento por grandes empresas. É uma 

forma de tirar ensinamentos da pandemia 
e oferecer, futuramente, um serviço me-
lhor ao cliente e menos burocrático para 
as próprias companhias. O setor de Cons-
trução 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 im-
portantes para agilizar o funcionamento 
do mercado. Se por um lado a instabili-
dade gera insegurança, por outro, o cená-
rio mostra que há possibilidade de cresci-
mento. 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 possibili-
dade 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 apro-
veitar o atual momento para se planejar.
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Cepa Delta deve se tornar predominante pelo mundo, prevê diretor-geral da OMS

 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.)

PF abre inquérito 
contra Bolsonaro

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

CASO COVAXIN

A Polícia Federal abriu 
inquérito para investigar se 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) cometeu crime 
de prevaricação por suposta-
mente 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 ofi-
cialmente instaurado após 
decisão dada pela ministra 
Rosa Weber, do Supremo 
Tribunal Federal, no último 
dia 2. Na ocasião, a minis-
tra atendeu um pedido da 
Procuradoria-Geral da Re-
pública - apesar de esta ter 
defendido, em um primeiro 
momento, aguardar o fim da 
CPI da Covid antes iniciar as 
apurações. Após Rosa negar 
tal pedido, a Procuradoria 
solicitou a instauração do 
inquérito.

A investigação tem ori-
gem em uma notícia-crime 
oferecida pelos senadores 

Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), Fabiano Contarato 
(Rede-ES) e Jorge Kajuru 
(Podemos-GO) a partir das 
suspeitas tornadas públicas 
na CPI da Covid. No sistema 
do STF, a petição assinada 
pelos parlamentares já foi 
reautuada como inquérito.

O caso foi levado ao STF 
depois que o deputado fede-
ral Luis Miranda (DEM-DF) 
e o irmão do parlamentar, 
Luis Ricardo Miranda, que 

é chefe de importação do 
Departamento de Logística do 
Ministério da Saúde, disseram 
em depoimento à comissão 
parlamentar que o presidente 
ignorou alertas a respeito de 
suspeitas de corrupção no 
processo de aquisição do 
imunizante fabricado pelo 
laboratório Bharat Biotech.

No dia 24 de junho, quase 
três meses depois de ter sido 
informado pelo deputado Luis 
Miranda (DEM-DF) sobre as 

possíveis irregularidades no 
processo de aquisição da vacina, 
o presidente Jair Bolsonaro 
ainda não havia acionado 
a PF para investigar o caso, 
conforme apurou o Estadão 
com fontes na instituição. 
O inquérito para apurar as 
denúncias apresentadas por 
Luis Miranda a Bolsonaro só 
foi instaurado no dia 30 de 
junho a mando de Anderson 
Torres, ministro da Justiça e 
Segurança Pública.

Inquérito irá investigar se o presidente Bolsonaro cometeu crime de prevaricação

Valter Campanato/Agência Brasil 

Estadão Conteúdo

 A advogada Maria Jamile 
José deixou a defesa do ex-

-diretor do Departamento 
de Logística do Ministério 
da Saúde Roberto Ferreira 
Dias, ontem. Segundo ela, 
a saída se deu por “razões 
de ordem profissional” e 
em “comum acordo com 
o cliente”.

Maria Jamile acompanhou 
Roberto Dias no depoimento 
à CPI da Covid, na quarta-

-feira passada. Na ocasião, 
ele recebeu voz de prisão 
do presidente da comissão, 
senador Omar Aziz (PSD-

-AM) por falso testemunho.
A advogada acompanhou 

todo o procedimento buro-
crático na polícia legislativa, 
que durou cerca de seis horas, 
e providenciou os trâmites 
para que o ex-diretor fosse 
liberado após pagamento 
da fiança estipulada em  
R$ 1.100.

Diante dos policiais do 
Senado, Dias poderia repa-
rar pontos do depoimento 
prestado aos senadores. 
Contudo, ele sustentou ter 
dito apenas a verdade e não 
mudou nenhum aspecto de 
sua versão.

Após a prisão, a advogada 
classificou o episódio como 
ilegal e abusivo. “Sua prisão, 
por inexistente flagrante 
de igualmente inexistente 
crime de falso testemunho, 
representa triste marco na 
história democrática de nosso 
país. A prisão foi ilegal, vez 
que decretada em razão de 

Advogada deixa defesa 
de ex-diretor da Saúde

Acusado de pedir propina

mera divergência de versões, 
sem que se comprovasse 
qualquer falsidade; e abusiva, 
pois imposta com o claro 
intuito de constranger”, 
disse, época.

No documento enviado 
à polícia do Senado, Omar 
Aziz pontuou que “foram 
verificadas diversas contra-
dições” e que “o depoente 
optou conscientemente por 
não se retratar a respeito 
de qualquer termo de seu 
depoimento”.

Entre as versões contra-
ditórias apontadas por Aziz, 
o fato dele Dias ter dito 
desconhecer que os seus 
superiores tentaram exonerá-

-lo, a declaração de que não 
sabia quem viabilizou sua 
permanência na função e a 
versão de que não marcou 
encontro com o policial 
militar Luiz Paulo Domin-
guetti. Segundo o ex-diretor 
a reunião, em 25 de fevereiro, 
ocorreu por acaso.

Mensagens trocadas pelo 
policial com interlocutores 
davam conta de que o encon-
tro ocorreria. Apresentado 
como representante da Davati, 
empresa que buscava fazer 
negócios com o ministério, 
Dominguetti afirmou, em 
depoimento à CPI, que, 
durante um jantar com Dias 
em Brasília, o então diretor 
pediu US$ 1 de propina 
sobre cada uma das 400 
milhões de doses da vacina 
que a Davati queria vender 
ao governo. (E.C.)

inclui
mundo

Esportes

Ao menos uma nova va-
riante 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 equa-
toriano. 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 pudes-
sem 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.)

Seleções estrangeiras trouxeram 
nova variante da Covid ao país

Copa América

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.

SÃO PAULO  
RACING 

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

Embora a Conmebol tenha 
autorizado neste domingo 
o retorno do público aos 
estádios nos jogos das oitavas 
de final da Libertadores e 
da Copa Sul-Americana, o 
São Paulo enfrenta hoje o 
Racing, às 21h30, ainda com 
as arquibancadas vazias. O 
time tricolor encara o rival 
argentino mais aliviado do 
que há uma semana após 
dois triunfos seguidos que 
reabilitaram a equipe.

Dois órgãos da adminis-
tração estadual - a Secretaria 
de Esportes e a Secretaria da 

São Paulo encara o Racing ainda sem torcida
Copa Libertadores

técnico, o dirigente plane-
ja 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”, com-
pletou o presidente.

A volta da torcida viria em 
um bom momento para o 
São Paulo. Depois de duas 
vitórias seguidas no Brasilei-
rão, a equipe se distanciou 
da zona de rebaixamento. 

Saúde - confirmaram que 
qualquer alteração sobre 
a presença da torcida em 
eventos esportivos será di-
vulgada a partir de amanhã 
pelo governador João Doria.

Julio Casares, presidente 
do São Paulo, afirmou que 
não houve tempo hábil para 
planejar um retorno dos são-

-paulinos para hoje. “Tem que 
ter autorização dos governos 
locais”, afirmou.

O jogo de volta, na Ar-
gentina, também deverá ser 
realizado sem público. Por 
uma questão de equilíbrio 
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Suzanenses de 35 e 36 anos vão 

ser vacinados nesta semana

Programação está prevista para ocorrer durante a quinta e sexta-feira nos três polos especiais de vacinação

CONTRA CORONAVÍRUS

A campanha de vacina-
ção contra o coronavírus 
(Covid-19) avança nesta 
semana contemplando os 
suzanenses de 35 e 36 anos. 
O atendimento deve ocorrer 
na quinta e sexta-feira, com 
o primeiro dia dedicado às 
pessoas maiores de 36 anos 
e o segundo aos cidadãos 
de 35 anos ou mais. A apli-
cação será nos três polos 
especiais de imunização, 
das 8 às 17 horas, com 
horário estendido até as 19 
horas na Arena Suzano, que 
também vai ofertar o sistema 
drive-thru até as 17 horas, 
no ambiente externo, com 
entrada pela avenida Brasil. 
A segunda dose também 
estará disponível.

Seguindo a ordem de-
crescente, a campanha tem 
continuidade nesta quinta 
com os suzanenses de 36 
anos. Para receber a primeira 
aplicação, o beneficiado 
deve apresentar documen-
to original com foto, CPF, 
comprovante de endereço 
de Suzano no nome do va-
cinado e uma filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode 
ser acessada e impressa no 
link bit.ly/FichaCovidSuzano. 
Além disso, o pré-cadastro 
na plataforma Vacina Já 
(www.vacinaja.sp.gov.br) 
é indispensável.    

No mesmo dia, a Secretaria 
Municipal de Saúde realiza 
a aplicação da segunda dose 
nos idosos com 66 anos, 
além de todos os demais 
previstos. Para concluir o 
ciclo de imunização, basta o 
cidadão apresentar o cartão 
de vacinação adquirido na 
primeira etapa, documento 
original com foto e CPF.

Já na sexta-feira, será 
a vez dos maiores de 35 
anos serem contempla-
dos, seguindo os mesmos 
requisitos mencionados 
anteriormente. Os dois 
dias de atendimento devem 
beneficiar ainda todas as 
pessoas que fazem parte 
dos grupos prioritários já 
contemplados, mas que 
ainda não garantiram a 
vacinação. Aqueles que 
aguardam a segunda dose, 
com aprazamento do imu-
nizante até 16 de julho, 
também deverão buscar o 
polo mais próximo de sua 
residência.

Além da Arena Suzano, o 

acolhimento também estará 
disponível no Centro de 
Artes e Esportes Unificado 
(CEU) Alberto de Souza 
Candido, na região norte, 
e na Escola Municipal (EM) 
Odário Ferreira da Silva, no 
distrito de Palmeiras, ambos 
no horário convencional, 
das 8 às 17 horas.

De acordo com o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL), a 
vacinação em Suzano tem 
avançado semanalmen-
te, conforme o calendário 
de imunização estipulado 
pelo governo estadual. “No 
último final de semana, o 
Estado anunciou uma nova 
antecipação da campanha, 
com a previsão de concluir a 

cobertura dos adultos até o 
dia 20 de agosto. A novidade 
nos dá ainda mais ânimo 
para trabalhar. Seguimos 
atuando dentro das nossas 
possibilidades, facilitando 
o acesso para que todos 
sejam vacinados o quanto 
antes”, afirmou.

Até o momento, o muni-
cípio contabiliza 120.627 
pessoas imunizadas contra a 
Covid-19, sendo 54,7% da 
população adulta estimada 
em 220.330 habitantes. Do 
total de vacinados, 31.178 
já completaram a segunda 
etapa e 2.248 receberam a 
imunização em dose única. 
O quadro com datas e orien-
tações sobre a vacinação na 

cidade pode ser acessado 
pelo link bit.ly/Cronograma-
VacinaSuzano, disponível na 
página inicial do site www.
suzano.sp.gov.br.

Público específico
Amanhã, os trabalhado-

res da coleta seletiva serão 
vacinados no próprio local 
de trabalho, com visita das 
equipes de saúde nos ecopon-
tos e nas centrais de triagem 
do município. Na sexta-feira 
serão contemplados os ban-
cários, conforme listagem 
de funcionários oficializada 
pelas agências presentes 
na cidade. O atendimento 
deverá ocorrer diretamente 
na Arena Suzano.

O prefeito de Arujá Luis 
Camargo (PSD), trouxe ontem 
uma boa notícia à população, 
especialmente àqueles que 
estavam na fila de espera 
para fazer uma tomografia. 

“A Prefeitura, por meio da 
parceria com um centro de 
diagnóstico de imagem, irá 
praticamente zerar a fila de 
espera por esse exame, pois 
começou hoje (ontem) o ‘Mu-
tirão da Tomografia’, que tem 

previsão para ser encerrado 
em 45 dias, atendendo a 830 
munícipes, que já estavam 
cadastrados, alguns há mais de 
um ano”, detalhou o prefeito.

O secretário de Saúde, Leo-
nardo Santos dos Reis, explicou 
que quem já possui o exame 
solicitado e estava na fila de 
espera pela tomografia, deve 
procurar a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) para atualizar o 
cadastro

Arujá pretende zerar  
a fila de tomografia

Parceria

ALGUÉM TE CON

220 mil
já são mais de

doses contra a Covid-19

DE ALIMENTOS

ENTREGUES

AOS MOGIANOStoneladas
1.892
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Campanha vacina 4 mil contra 
gripe em um dia em Suzano

Índice alcançado ontem representa aumento de quatro vezes na procura pelo imunizante nos postos de Saúde

AMPLIAÇÃO

A Secretaria Municipal 
de Saúde realizou ontem o 
primeiro dia da campanha 
ampliada de vacinação con-
tra a gripe. O atendimento 
liberado à população geral, 
inclusive a bebês com idade 
igual ou superior a seis me-
ses de vida, alcançou 4 mil 
pessoas. O índice representa 
um aumento de quatro vezes 
na procura pelo imunizante 
nos postos da cidade. A 
aplicação segue de segunda 
a sexta-feira, das 8 horas às 
15h30, enquanto durarem 
os estoques.

Para o secretário munici-
pal de Saúde, Pedro Ishi, o 
primeiro dia de atendimento 
ampliado recebeu um público 
expressivo. “Ao longo da 
campanha, que se iniciou 
em abril beneficiando grupos 
prioritários, registramos uma 
média de mil atendimentos 
por dia em toda a cidade. 
Desta vez, observamos quatro 
vezes mais movimento na 
procura pelo imunizante. 
Essa mobilização é muito 
positiva e importante para 
Suzano, pois evita casos 
graves de gripe e eventuais 
internações. O exemplo de 
adesão deve ser tomado para 
todas as demais campanhas 
de imunização”, explicou.

Os interessados em obter a 
dose devem se dirigir a uma 
das 24 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e de Saúde da 
Família (USFs) da cidade e 
apresentar documento origi-
nal com foto, comprovante 
de residência de Suzano e 
a carteira de vacinação. O 
imunizante aplicado confere 
proteção a três tipos de vírus 
Influenza (H1N1, H3N2 e B).  

A fase de prorrogação da 
campanha de vacinação con-
tra a gripe, no município de 
Poá, começou ontem. Pouco 
mais de 22,1 mil poaenses se 
imunizaram contra os vírus 
H1N1, H2N3 e Influenza B, 
número considerado baixo 
pelo Departamento de Vigi-
lância em Saúde.

O diretor do departamento, 
Leonardo Barbosa Garcia, 
ressaltou a importância de se 
imunizar contra essa doença. 

“A vacinação contra a influenza 

Poá dá início a ampliação da campanha contra a gripe
Prorrogação

durarem os estoques e Poá 
seguirá em consonância com 
todos os órgãos de Saúde a 
fim de melhorar a adesão à 
campanha contra esta doença”, 
explicou o diretor.

O morador deve ficar atento 
ao intervalo necessário entre 
as aplicações das vacinas 
contra a Covid-19 e da In-
fluenza que é de, no mínimo, 
14 dias entre as aplicações. 
“Isso é uma precaução e 
não uma contraindicação. 
Além disso, é bom frisar 

de seis meses. “A campanha 
de vacinação foi prorrogada 
até o dia 30 de julho, em 
virtude da baixa cobertura 
vacinal, por isso o Ministério 
da Saúde resolveu ampliar 
para toda a população até 

é muito importante, porque 
assim se previne de diver-
sos problemas decorrentes 
da gripe. Por meio dessa 
vacina, a população pode 
evitar internações, óbito e 
a sobrecarga nos serviços 
de Saúde, além de reduzir 
os sintomas que podem ser 
confundidos com os do novo 
coronavírus (Covid-19)”, disse.

A fase de prorrogação da 
campanha contra a gripe 
está aberta para todos os 
moradores com idade mínima 

que mesmo recebendo a 
vacinação contra a influenza, 
é necessário manter todos os 
procedimentos de prevenção 
relacionados à Covid-19, 
como, por exemplo, o dis-
tanciamento e a utilização 
de máscara e álcool em gel”, 
finalizou Garcia.

Para se imunizar, basta 
comparecer em qualquer 
uma das Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) do mu-
nicípio das 9 às 15 horas: 
Tito Fuga (rua Maria Helena, 

159 – Calmon Viana), Vila 
Jaú (rua Inácia Alves da Silva, 
444 –Vila Jaú), José Pereta 
(rua Lindolfo Raimundo 
Ribeiro, 270 – Vila Pereta), 
Santa Helena (rua Men de 
Sá, 560 – Vila Santa Helena), 
Wellington Lopes (rua Esme-
ralda, 88 – Jardim América) 
e Doutor Cypriano Monaco 
(rua Esperidião Hoffer, 223 
– Jardim Nova Poá), além do 
Centro de Saúde (CS) II Farid 
Domingues (avenida Padre 
Anchieta, 146 – centro).

A população pode 
evitar internações, 
óbito e a sobrecarga 
nos serviços de 
Saúde

ÉM TE CONTOU?
Veja o que a Prefeitura 
de Mogi vem fazendo 
nos últimos 6 meses

il
já são mais de

EM ECONOMIA
milhões
26R$

PARA AUXÍLIOS
milhões
16R$

 Quer saber mais? A gente te conta! Acesse: bit.ly/alguemtecontou 

Em breve, a versão 
impressa será 
entregue na sua casa
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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. Sofi a 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 fi ca emocionado quando os fi lhos manifestam a vontade de ter 

Kyra como madrasta. Agnes chora de emoção quando Bia confi rma que 

Kyra está viva. Sob forte emoção, Mário reencontra Luna.

GLOBO, 21H00

Império
Lorraine fi ca 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 

fi scais 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.

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.

MOMENTO
especial

A vida recompensa 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

 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 aniver-

sário!

A vida é como uma câmera. Foque 
no que é importante, capture bons 
momentos, desenvolva a vida a partir 
de negativos.”

 cultura@jornaldat.com.br

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-

geada
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

AVISO - RESULTADO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO
PREGÃO Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 202.337/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de controle, ope-
ração e fiscalização de portarias.

A Pregoeira do Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE de Mogi das 
Cruzes, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi adjudicado 
o objeto desta licitação à licitante RSEG SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, 
com a proposta final no valor total de R$ 989.016,65 (novecentos e oitenta e 
nove mil e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), por ter a documentação 
relativa a composição de preços aprovada pela área requisitante. Fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação deste aviso para a interposição 
de eventuais recursos, nos termos do Art. 109 da Lei Federal 8.666/93.Mogi das 
Cruzes, 12 de julho de 2021.JULIANA DE ALMEIDA TRUGILLO– PREGOEIRA.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 - PROCESSO Nº 200.252/2021

OBJETO: Contratação de leiloeiro oficial. 
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do 
Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido 
à necessidade de análise e possíveis alterações no edital, fica suspensa “sine die” 
a sessão de abertura prevista para o dia 20 de julho de 2021, às 09 horas. Mogi 
das Cruzes, em 12 de julho de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021 - PROCESSO Nº 200.819/2021 e apenso

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de tampão em ferro fundido. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão dispo-
níveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 29 de julho de 2021, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlici-
tacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, em 12 de julho de 2021. JOÃO JORGE DA 

COSTA – 
Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO Nº 041/2021 - PROCESSO Nº 200.639/2021

OBJETO: Registro de preços para aquisição de areia, rachão, brita corrida e 
outros

EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 1: COMERCIAL ECOMIX EIRELI - EPP no valor 
global de R$ 546.000,00; Lotes 4 e 7: Charbel Participações Eireli no valor global 
de R$ 26.460,00; Lotes 2, 3, 5 e 6: ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS 
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI no valor global de R$ 147.148,00. 
Mogi das Cruzes, 08 de julho de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

Todas as unidades de saú-
de 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 
atendimento será direcionado 
para gestantes, puérperas, 
pessoas com comorbidades, 
portadores de deficiências 
graves e outros grupos an-
teriormente contemplados. 
Na sexta-feira, as equipes 
devem se dedicar à aplicação 

Saúde de Mogi das Cruzes intensifica 
a vacinação contra o coronavírus

Horários estendidos

a atualização, o Alto Tietê 
chegou ontem a 4.814 mortes 
pela Covid-19.

Gripe
A vacina contra a gripe 

está disponível até a próxi-
ma 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 atendi-
mento será exclusivo no 
drive-thru do Pró-Hiper, no 
bairro do Mogilar, também 

br .Para tomar a primeira 
dose, o munícipe deve apre-
sentar, no local agendado, 
documento pessoal com 
foto, CPF e comprovante 
de endereço. Já a segunda 
dose exige, ainda, apresen-
tação do comprovante da 
primeira. Quem tiver alguma 
dúvida também pode ligar 
no telefone 160.

Mortes
Trinta e seis mortes por 

coronavírus (Covid-19) 
foram confirmadas ontem 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento 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 

de segundas doses, depen-
dendo apenas da chegada de 
novas remessas. Para isso, o 
agendamento será anunciado 
nos canais oficiais.  

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 241.627 doses 
da vacina contra a Covid-19, 
das quais 185.779 primeiras 
doses, 52.475 segundas 
doses e 3.373 doses únicas. 
Considerando estimativas 
populacionais do  Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatistica (IBGE), o índice 
de cobertura entre pessoas 
com 70 anos ou mais está 
próximo de 100% com a 
primeira dose e de 95% com 
primeira e segundas doses. 

Assim que o município 
receber novos lotes, os agen-
damentos serão retomados 
no www.cliquevacina.com.

Ocupação de UTIs está perto 
da metade de vagas ofertadas

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

COMBATE À COVID

As oito unidades hospi-
talares 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 In-
tensiva (UTI) ocupados. Ao 
todo, segundo a Prefeitura 
de Mogi, dos 127 leitos, 66 
estavam ocupados, corres-
pondente 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, 
com 75%.

“Os serviços do SUS (Sistema 
Único de Saúde) seguem de-
dicados a garantir assistência 
adequada e oportuna a todos. 
É importante destacar que 
taxas de ocupação variam 

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

no decorrer do dia em vir-
tude 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 ocupa-
ção de leitos de UTI e de 

enfermaria/semi-intensiva 
para 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), respectiva-
mente. 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 tra-
tamento 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 Aten-
dimento (UPA), Central 
da Covid-19 e Hospital de 
Campanha estavam com 
50% das Enfermaria ocu-
padas, 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 Itaquaquece-
tuba, de responsabilidade 
estadual, operava ontem 
com 20 leitos de UTI, com 
95% de ocupação, e 20 de 
Enfermaria, com 70%.

Thamires Marcelino
Daniel Carvalho/Mogi News

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

A Prefeitura de Suzano alerta a população sobre a importância de respeitar o horário 

de funcionamento dos ecopontos da cidade. Isso porque a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente encontrou no último sábado restos de materiais de construção na calçada da 

unidade do Parque Maria Helena, o que configura crime ambiental. Segundo o titular da 

pasta, André Chiang, o descarte irregular foi descoberto ainda na manhã de sábado.

Suzano Mais Emprego oferece 
84 vagas durante a semana

Oportunidades podem ser conferidas por meio do site da Prefeitura; soldador possui maior quantidade de vagas

TRABALHO

O projeto Suzano Mais 
Emprego está disponibili-
zando 84 oportunidades de 
trabalho. As funções com os 
mais números de vagas eram 
soldador, soldador – pessoa 
com deficiência e costureira – 
galoneira, cada uma com oito 
disponíveis. As informações 
foram divulgadas ontem pela 
Prefeitura suzanense.

Os interessados na can-
didatura 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 (uni-
dade central) e 4934-5490 
(unidade da região norte) ou 
pelo e-mail suzano.vagas@
gmail.com.

Oportunidades são para moradores da região com vários níveis de ensino escolar

No campo de cada coloca-
ção 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. 
A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Geração de Emprego explicou 
que isso se deve à falta de 
mão de obra qualificada e 
que atenda às necessidades 
das empresas interessadas.

Por sua vez, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento 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 estavam disponí-
veis vagas para carpinteiro, 
tintureiro, líder de jardinagem, 
fiscal de piso (vaga para 
pessoas com deficiência), 
operador de telemarketing 
(vaga para pessoas com defi-
ciência), moleiro linha pesada, 
operador de retroescavadeira, 
operador de escavadeira 
hidráulica, meio-oficial mar-
ceneiro, azulejista, líder de 
equipe de campo, topógrafo, 
eletricista montador, entre 
outras.

Thamires Marcelino
Mogi News/Arquivo


