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VACINA CONTRA A COVID-19

Educação

GABINETE
REALIZA A
1ª REUNIÃO
Mogi das Cruzes realizou na manhã de ontem a primeira reunião
do Gabinete de Articulação para
Enfrentamento da Pandemia na
Educação (Gaepe), instituído pela
Prefeitura em parceria com o Instituto Articule. Cidades, página 5

GRIPE

RESPEITE A QUARENTENA

Com 207,7 mil doses
aplicadas, Mogi ocupa
o 518º lugar no Estado
Total corresponde a 46% da população mogiana imunizada com a primeira dose ou dose única
Divulgação/PMMC

No dia em que completa seis
meses da primeira vacina aplicada contra a Covid-19 na cidade,
Mogi das Cruzes continua entre as
três principais da cobertura vacinal no Alto Tietê, mas em posição
ruim no ranking do Estado. A plataforma VacinaJá, da Secretaria da
Saúde, apontou que, à exceção de
Guararema e Salesópolis, todas as
outras encontram-se abaixo da 500ª
posição no levantamento que compara o número de doses em relação
aos habitantes do município. Mogi,
com o maior número absoluto de
doses aplicadas, está em 518º lugar, com 207,7 mil vacinados para
uma população estimada de 450 mil
habitantes, ou 46% dos moradores. São Paulo tem 645 municípios.
Cidades, página 3

Mutirão de
vacina supera
expectativa. p5
Vacinação

AGENDA FICA
ABERTA ATÉ
ÀS 23 HORAS

Vacinação contra a Covid-19 já está atendendo moradores do município com 30 anos ou mais

Audiência na Câmara

MENOS DA METADE

Julio Nogueira/Semae

Semae apresenta planos e
explica reajuste na tarifa

Diretor-geral da autarquia, João Jorge da Costa, mostrou
relatórios à comissão de vereadores. Cidades, página 4

Ocupação de leitos UTI para Covid na cidade segue
tendência de queda e chega a 48%. Cidades, página 4

Divulgação/PMMC

Os mogianos que agendarem a
vacinação contra a Covid-19 nesta semana terão à disposição mais
tempo: até sábado, haverá horários disponíveis entre 9 e 23 horas.
Ontem, foi aberto o agendamento
da 1ª dose para as pessoas com 30
anos ou mais. Cidades, página 3
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Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

EDITORIAL
CONTRACAPA
Eletiva hoje, urgente amanhã
•••

A

pandemia da Covid-19, iniciada no Brasil em março de 2020,
mudou as prioridades dos municípios em investimentos na área
da Saúde. O aumento do ritmo da campanha de vacinação – mesmo que não ocorra
com a velocidade que queríamos – gera a
expectativa de imunizar toda a população
adulta do Alto Tietê até o final de setembro.
Como preparação ao período pós-pandemia, as cidades da região começam a planejar o futuro da rede municipal de Saúde. A
Prefeitura de Mogi das Cruzes já informou
que espera reaproveitar os equipamentos e
mobiliário para outras unidades de saúde.
Em Suzano, a Santa Casa começa a disponibilizar espaço para a realização das cirurgias eletivas, como é o caso da Ortopedia e
catarata, que representam uma das maiores demandas.
A celeridade ou não desta retomada depende de alguns fatores. O principal deles
tem participação da população, afinal, as
cirurgias dependem da autorização do governo do Estado e serão retomadas com a
queda constante das taxas de internação.

Temos de ter sempre em mente que nossa
colaboração e respeito às medidas sanitárias
poderão, de forma indireta, salvar vidas e
melhorar a situação de parentes e amigos,
uma vez que milhares de pessoas aguardam
autorização para realizar essas cirurgias que,
por ora, não têm urgência, mas que, no futuro, podem representar um maior risco
clínico. A cirurgia eletiva de hoje, se não
realizada, pode ser a urgência de amanhã.
Há cidades, como Ferraz de Vasconcelos, que contam apenas com o Hospital
Regional para o tratamento da Covid-19,
de responsabilidade do governo estadual.
A situação causa falta de informação por
parte da Prefeitura, o que, consequentemente, acaba deixando o munícipe no escuro. A enorme fila para a realização de
cirurgias eletivas sempre foi um gargalo
no Alto Tietê. Vira e mexe são realizados
mutirões de especialidades, com o objetivo de desafogar a alta demanda. Desde a
chegada da pandemia, porém, a prática foi
cancelada e, quando retornar, será preciso
trabalho dobrado. Não para zerar as filas,
mas somente para diminuí-las.

EMENDA AOS SERVIDORES
O prefeito Caio Cunha (Pode) protocolou na Câmara o projeto de Emenda à Lei Orgânica que inclui um novo
parágrafo ao artigo 17 da “constituição do Município”, que abrange
o trabalho dos servidores que estão
ligados a sindicatos. A propositura
ganhou elogios da vereadora Inês
Paz (Psol). “Isto valoriza a democracia e os instrumentos de luta”,
afirmou a parlamentar.

CAUSA ANIMAL NO IPTU
Vereadores de Mogi aprovaram, na
semana passada, o projeto de lei
de autoria da vereadora Fernanda
Moreno (MDB) que trata da autorização para anexação de um boleto
bancário no carnê anual do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU)
para contribuição voluntária destinada para o amparo, proteção e
bem-estar animal na cidade.

PROPOSTA PARA FARMÁCIAS
Na área da Saúde Pública, o vereador Milton Lins da Silva (PSD),
o BiGêmeos, apresentou a matéria
e teve a aprovação do Plenário do
Legislativo para que as farmácias
do município disponibilizem reci-
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Afonso Pola
afonsopola@uol.com.br

Quem irá nos redimir?
A pandemia do coronavírus trouxe muitas novidades
para o nosso cotidiano. Isolamento social, uso de máscaras,
distanciamento físico em relação a outras pessoas e por aí
vai. Foi também, e continua
sendo, um momento muito
revelador dos perfis que compõem a sociedade brasileira.
O Covid-19 é um teste não
apenas de nossos sistemas e
mecanismos de assistência médica para responder a doenças
infecciosas, mas também da
capacidade da sociedade de
agir coordenadamente para
seu enfrentamento. Infelizmente, nossa sociedade não
foi bem nesse teste.
Nunca discursos e práticas
odiosas ganharam tanta visibilidade como nesses tempos.
Notícias e denúncias de feminicídio, homofobia, racismo e
injúria racial acontecem com

editor@moginews.com.br
ANDRÉ DINIZ

frequência impressionante. É
a nossa sociedade revelando
o seu lado mais obscuro, espúrio e repugnante.
O negacionismo e a falta
de empatia de parte da sociedade brasileira contribui de
forma decisiva para a proliferação de situações que vão
produzindo um caldo de cultura que gera consequências
negativas para os brasileiros
no Brasil e no mundo. Nosso
país permanece atolado em
suas crises. Desemprego e inflação em alta e renda média
dos trabalhadores em queda.
Em todas as ocorrências relacionadas ao enfrentamento
da pandemia e ao início do
processo de vacinação, o Brasil produziu fatos deploráveis
por diversas vezes. A estratégia
de provocar a contaminação
de grande número de pessoas para buscar a chamada

“imunização de rebanho”, a
insistente defesa da utilização de remédios sem eficácia comprovada no combate
à Covid-19, a demora para
a aquisição das vacinas, são
atos e omissões que envolvem
diversas autoridades importantes do nosso país.
As autoridades que contribuíram para esses fatos deverão ser responsabilizadas
pela Justiça, além de terem
de prestar contas à história.
Inexoravelmente a história
as julgará para a vergonha
de seus descendentes.
Já os anônimos que formaram plateia para tais falas e
atitudes e que freneticamente
compartilharam desinformação e notícias falsas, também
prestarão contas pelos seus
atos. Perante suas consciências e perante os seus. É a
memória que os condenará. A história irá nos redimir.

pientes para que a população possa
descartar máscaras, protetores faciais, luvas e outros materiais usados na prevenção da Covid-19.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS
Uma das pautas aprovadas pelos
vereadores mogianos na semana
passada foi o projeto de Resolução
11/2021, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes (PL),
que cria a Comissão Especial de Vereadores (CEV) para liberação de recursos orçamentários da União e do
Estado. O objetivo é verificar quais
são os entraves para o repasse de
recursos em programas federais e
estaduais, e atuar em conjunto com
o Poder Público.

LIVE MUSICAL
A pianista Juliana Rodrigues realizou uma live, na noite de sábado
passado, com quatro artistas paraguaias, em um novo intercâmbio
cultural que funciona como uma
roda de conversa e música. As convidadas foram Julieta Morel, Magali Benitez, Paula Rodriguez e Lara
Barreto, todas instrumentistas com
experiência em piano, saxofone, bateria e baixo.

CHARGE

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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CORONAVÍRUS

De acordo com o site VacinaJá, são 207,7 mil pessoas vacinadas desde o começo da campanha, em janeiro

Ranking do Estado deixa Mogi
na 518ª colocação em vacinação
Emanuel Aquilera

André Diniz

Depois de seis meses do
início da campanha ao público
de vacinação contra o coronavírus (Covid-19), Mogi das
Cruzes continua na liderança
da cobertura vacinal no Alto
Tietê, a despeito dos desafios
da campanha de vacinação
no Estado.
Apesar disso, a plataforma
VacinaJá, da Secretaria de
Estado da Saúde, apontou
que, à exceção de Guararema
e Salesópolis, todas as outras
cidades do Alto Tietê, entre
elas Mogi, encontram-se
abaixo da 500ª posição no
levantamento que compara o número de primeiras
doses e de doses únicas da
vacina contra a Covid-19. O
levantamento leva em conta
os dados das cidades da
região até domingo, quando
foram atualizados pela última
vez, e comparam-se com o
levantamento feito há duas
semanas.
Mogi conta com o maior
número absoluto de doses
aplicadas, está em 518º lugar,
com 207,7 mil vacinados
para uma população estimada
de 450 mil habitantes, ou
46,08% da população vacinada. Entretanto, no último
levantamento feito pelo Grupo

Ação depende do Estado,
informam as prefeituras

Cidade segue na liderança de imunização contra o coronavírus no Alto Tietê

Mogi News há duas semanas,
a cidade encontrava-se na
posição 491 do ranking. O
município de Santos, que tem
433 mil habitantes, vacinou
62,99% de sua população.
Itaquaquecetuba, com a
segunda maior população do
Alto Tietê, está na “lanterna”
da classificação estadual, na
posição 636 com 137,5 mil
imunizações e 36,38% da
população protegida. Franca tem 355 mil habitantes,
com tamanho semelhante,
mas imunizou 48,75% dos

moradores, no entanto, só
caiu duas posições em relação
há duas semanas.
Para o governo do Estado,
Suzano tem uma população
estimada em 300 mil habitantes,
e ocupa a 582ª colocação, com
43,23% de pessoas protegidas
contra a Covid-19. Entretanto,
perde na comparação com a
cidade de Barueri, também
na Grande São Paulo, que
está em 533º lugar, com
45,39% de imunizados, de
uma população de 276 mil
pessoas. Na última quinzena,

a Cidade das Flores estava
em 564º lugar.
Na classificação do VacinaJá,
Ferraz de Vasconcelos figura
entre as últimas em vacinação
proporcional, com 76,8 mil
doses e 39,1% de cobertura
populacional, colocando-a no
624º lugar (dez posições acima
do último levantamento).
A cidade de Poá subiu
uma colocação em relação à
última apuração, ficando em
574º lugar com 43,68% dos
seus 118,3 mil moradores
vacinados.

A Prefeitura de Mogi cronogramas desde o início
das Cruzes informou que da campanha”, concluiu.
recebeu, até o ontem, 292,2
Suzano reiterou que
mil doses da vacina con- a quantidade de doses
tra a Covid, e que 296 destinadas é de responmunicípios receberam sabilidade do governo do
menos de 10 mil doses, Estado, que prioriza as
493 municípios receberam cidades com maior faixa
menos de 100 mil doses e etária a ser beneficiada
509 municípios receberam com a vacina. A Pasta sumenos de 200 mil doses. zanense da Saúde explicou
“Apenas nove municípios que, em alguns casos, o
receberam entre 200 e 300 município chegou a antemil doses, que poderiam cipar as datas de vacinação
ser comparados a Mogi e de públicos-alvo. “Nesta
ocupam posições semelhan- terça-feira começarão a
tes ao nosso município”, ser aplicadas doses em
justificou.
pessoas com 34 anos ou
A Prefeitura de Itaqua- mais, faixa etária ainda
quecetuba informou que não atingida por muitas
está ciente do ranking de cidades”, informou.
vacinação e que já adota
O Departamento de
medidas para ampliar sua Vigilância em Saúde de Poá
cobertura com horário de esclareceu que o ranking do
funcionamento estendido Estado está desatualizado,
em oito postos da cidade e que 71.984 doses foram
durante a semana, bem aplicadas, sendo uma das
como o drive-thru aos sá- mais adiantadas da região.
bados. “Quem determina a “Isso só é possível graças ao
quantidade e envia as doses envio de novas remessas
é o Estado. O município de imunizantes feitos pelo
recebe e segue todos os governo”, apontou. (A.D.)

Mais pandemia

Saúde abre agendamento até às 23 horas nesta semana
Os mogianos que agendarem a vacinação contra a
Covid-19 esta semana terão
à disposição mais horários
para a imunização. Até o
próximo sábado, haverá
horários disponíveis entre
9 e 23 horas. Ontem, foi
aberto o agendamento da
1ª dose para as pessoas com
30 anos ou mais.
O agendamento online
deve ser feito no www.cliquevacina.com.br. Pelo site,
o cidadão consegue fazer
o agendamento do local e
do horário para a aplicação
da vacina. Para quem for
receber a complementação
do imunizante, o cidadão
deve apresentar, no local
agendado, documento pessoal
com foto, comprovante de
endereço e comprovante da
primeira dose.
Mogi das Cruzes está

seguindo o cronograma de
imunização por faixas etárias
divulgado pelo governo do
Estado, com vagas disponibilizadas de acordo com
os quantitativos de doses
enviadas ao município.
Até o momento, Mogi das
Cruzes já aplicou 263.497
doses da vacina contra a
Covid-19, das quais 198.044
primeiras doses, 55.538 segundas doses e 9.915 doses
únicas. Mais informações
podem ser obtidas por meio
do telefone 160. Ontem os
leitos ocupados estavam em
33,5% (enfermaria) e em
48% Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).

Mortes
Trinta e duas mortes por
coronavírus (Covid-19) foram
confirmadas ontem pelo Consórcio de Desenvolvimento

Divulgação/PMMC

Tietê chegou ontem a 4.957
falecimentos causados pelo
coronavírus.

Estado

Aplicação da primeira dose deve contemplar pessoas com 30 anos ou mais

dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) e pelas prefeituras da região. Os óbitos
ocorreram nas cidades de
Arujá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Mogi das

Cruzes, Poá e Suzano.
De acordo com o Condemat, em Arujá registrou
três mortes, já em Ferraz
de Vasconcelos foram seis
falecimentos confirmados,

Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba informaram cada
uma dez vítimas pela doença,
Poá notificou dois óbitos e
Suzano uma morte.
Com a atualização, o Alto

Em toda pandemia, o
estado de São Paulo registrou 3.942.776 casos de
Covid-19 e 134.900 óbitos.
Do total de casos, 3.608.391
tiveram a doença e já estão
recuperados, sendo que
416.231 foram internados
e receberam alta hospitalar.
O Estado registra ontem
menos de 7 mil pacientes
internados em enfermaria
pela Covid-19, depois de
152 dias dias com balanços
acima desta marca. Foram
6.834 em leitos de enfermaria
ontem. Balanço similar havia
sido alcançado pela última
vez no dia 17 de fevereiro,
com 6.766 pacientes em
leitos clínicos.
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NA CÂMARA

Diretor da autarquia detalhou propostas de melhorias no serviço e esclareceu a correção de 9,32% nas contas

Semae fala de planos de gestão
e explica o reajuste da tarifa
Julio Nogueira/Semae

Comissão de vereadores recebeu diretores do Semae

Unidos por um
inverno mais
solidário!

André Diniz

O diretor-geral do Serviço
Municipal de Águas e Esgotos
de Mogi das Cruzes (Semae),
João Jorge da Costa, participou
na manhã de ontem de uma
reunião na Câmara. O encontro
foi mediado pela Comissão
Permanente de Obras, presidida pelo vereador Carlos
Lucareski (PV) e requisitada
por Iduigues Martins (PT)
junto ao Executivo, para tratar
do andamento da autarquia,
ações realizadas pelo Semae

A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de
preferência cobertores novos, usados em bom
estado, higienizados e embalados, para aquecer com
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade.

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

e a proposta de reajuste na
Entre os pontos destacados,
tarifa de 9,32% a partir de a renegociação de contratos
setembro.
terceirizados e a utilização
Os trabalhos também con- de equipes próprias para a
taram com a participação dos realização de algumas funções;
vereadores Pedro Komura o programa de redução de
(PSDB), Inês Paz (Psol), Milton perdas na distribuição de
de Assis (PSD), o Bigêmeos, água, que envolveu a troca
Osvaldo Silva (REP), Mauro de hidrômetros antigos por
Yokoyama (PL), o Mauro mais modernos; e a detecção
do Salão, José Luiz Furtado de vazamentos.
(PSDB), o Zé Luiz, e Juliano
O diretor ressaltou que,
Botelho (PSB). Pelo Semae, embora não tenham ocorrido
ainda esteve presente o ad- reajustes nos últimos dois
junto Michel Reche Beraldo. anos, os custos das matériasCosta falou das diretrizes -primas sofreram carestia
estabelecidas pelo prefeito devido ao preço do dólar e
Caio Cunha (Pode), que fo- o aumento da demanda. Por
cou na melhoria dos serviços isso, a Prefeitura decidiu pelo
oferecidos à comunidade, reajuste de 9,32% na tarifa.
além da questão financeira
Em relação à coleta e tratado órgão.
mento de esgoto, Costa reforçou
Ele apresentou o panorama que os investimentos ligados
do setor em Mogi, incluindo ao programa Mais Mogi de
questões envolvendo a dis- ampliação da rede de coleta de
tribuição, coleta de esgoto esgoto são de médio e longo
e tratamento, à luz do novo prazo, sendo necessários os
Marco Regulatório do Sanea- processos de licitação e início
mento Básico, que está em das obras, para aumentar a
vigor desde a semana passada. marca de 65% de tratamento

UTI Covid-19

Ocupação de leitos está
abaixo da metade em Mogi
Thamires Marcelino

Mais informações:

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

PROMO AMIGA

UNINTER

GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO
A DISTÂNCIA
AO VIVO TELEPRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL

do esgoto. “Pretendemos
também implantar em breve
o programa Córrego Limpo,
para garantir que as redes
de drenagem e de coleta de
esgoto, que são distintas, não
sejam cruzadas”, apontou.
Dentre outras ações que
o Semae pretende implantar,
uma é a contratação de uma
assessoria para realizar o Plano
Diretor do Esgoto, que foi
atualizado pela última vez
em 2017, mas que necessita
de revisão a cada quadriênio.
Questionado pelos vereadores
sobre o reajuste na tarifa, o
diretor do Semae disse que
continua com saldo positivo,
mas que nos últimos anos
houve uma queda na arrecadação e um aumento nas
despesas. “Temos várias faixas
consumidoras e tomamos
cuidado para garantir que
quem consome menos tenha
um impacto menor. Mas, caso
não tomemos estas ações,
não teremos como operar
no futuro”, finalizou.

Destinadas a tratar pacientes com Covid-19, as oito
unidades hospitalares de
Mogi das Cruzes atingiram
ontem uma ocupação de
48% nos leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI). O
índice não era registrado há
meses, já que as ocupações
variavam entre 52% e 54%.
Os números atualizados
em todas as manhãs pela
Secretaria Municipal de Saúde
se referem ao Hospital Municipal, Santa Casa, Luzia de
Pinho Melo, Ipiranga, Biocor,
Mogi Mater e Santana.

70%

Outra cidade onde a ocupação
dos leitos de UTI está abaixo
de 50% é Suzano. Os índices
na emergência e nos leitos
de Enfermaria/semi-intensiva
para tratamento da Covid-19
ofertados pela Secretaria de
Saúde, ontem, eram de 30%
(3 de 10) e 16,66% (7 de
42), respectivamente.
De acordo com a Pasta,
fazem parte do levantamento
o Pronto-Socorro Municipal (PS), Santa Casa, Santa
Maria e Saint Nicholas. As
duas últimas unidades são
da rede particular, onde a
Secretaria de Saúde oferece
vagas de internação por meio

de convênios firmados.
Em Itaquaquecetuba, no
Centro de Saúde, Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA), Central da Covid-19
e Hospital de Campanha a
ocupação na UTI também
está estável. Nos leitos de
Enfermaria e UTI, as ocupações são de 0% e 56%.
Quando questionada, a
Secretaria de Saúde de Poá
afirmou que os 22 leitos
de UTI estavam zerados
na manhã de ontem. Em
contrapartida, um dos dois
leitos de Enfermaria estava
ocupado, ou seja, um índice
de 50%.

ATÉ

DE DESCONTO

NAS MENSALIDADES1

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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GAEPE MOGI

Grupo apontou inicialmente a preocupação com a volta segura às aulas, além da vacinação de profissionais

Primeiro gabinete de articulação
municipal inicia suas atividades
Mogi das Cruzes realizou na estão postos pela pandemia
manhã de ontem a primeira da Covid-19 e os que virão.
reunião do Gabinete de Arti- Todas as ideias são muito
culação para Enfrentamento bem-vindas e nosso foco é
da Pandemia na Educação na formação da nova geração
(Gaepe), instituído pela Pre- de mogianos”, destacou o
feitura de Mogi das Cruzes prefeito Caio Cunha (Pode).
em parceria com o Instituto
Os temas que o grupo
Articule. O município é o apontou inicialmente foram
primeiro no país a instituir o a preocupação com a volta
gabinete municipal. O Gaepe segura às aulas, a vacinação dos
já está em funcionamento no profissionais, a articulação da
formato nacional com o Gaepe rede de proteção de crianças
Brasil e nos estados de Goiás, e adolescentes, a comunicaMato Grosso do Sul e Rondô- ção com as famílias e o uso
nia. Neste primeiro encontro da tecnologia na educação.
online estiveram presentes “Mogi vai ser uma referência
cerca de 50 representantes dos nesse formato de diálogo para
poderes executivo, judiciário, todos os municípios do Brasil.
legislativo, além de órgãos de Vimos nesta primeira reunião
controle e organizações da que em Mogi a educação é
sociedade civil.
prioridade. Temos um granCada setor apresentou suas de mosaico de temas para
reflexões sobre os impactos da trabalhar”, disse Alessandra
pandemia na Educação e os Gotti, presidente-executiva
temas que podem ser tratados do Instituto Articule.
O secretário de Educação,
pelo gabinete. As reuniões
serão mensais. “O Gaepe Mogi André Stábile, destacou a
une esforços entre as diversas importância da união de todos
frentes. É muito importante para superação dos desafios da
para suprir os desafios que já pandemia do coronavírus. “A

Divulgação/PMMC

Encontro contou com cerca de 50 representantes

pandemia representa o maior
desafio que a nossa geração
está vivendo e vai viver nos
próximos anos. Isoladamente
não conseguiríamos superar
este desafio. Com o Gaepe
vamos trabalhar em um grupo
organizado para termos condições de dar uma resposta

nesse nível”, disse. O secretário adjunto da Pasta,Caio
Callegari, também participou
da reunião.
Participante dos Gaepes que
já estão em funcionamento,
Cezar Miola, vice-presidente e
presidente do Comitê Técnico
da Educação do Instituto Rui

Barbosa (IRB), membro do
Conselho Deliberativo da
Associação dos Tribunais de
Contas do Brasil (Atricon) e
conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado do Rio Grande do
Sul parabenizou o município
pela iniciativa e contou sobre
sua experiência. “Os Gaepes
fazem parte do processo de
aproximação e diálogo. São
frutos do comprometimento e
da dedicação de pessoas. Esta
reunião demonstrou a força
transformadora que detemos
no ambiente governamental
e na sociedade pelo direito
fundamental à educação”, disse.
O poder judiciário esteve
presente com representantes
do Ministério Público e da
Defensoria Pública. “Para nós
é importante participar desse
grupo, efetivamente, trazendo
nossas contribuições. É um
grupo horizontal, com uma
discussão aberta, em que
podemos ver cada ponto de
vista e realidade”, disse Bruno
Camargo Ferreira, promotor de
Educação. Também estiveram

presentes os membros do
MPSP Reinaldo Iori Neto,
Fernando Pascoal Lupo e a
coordenadora da Defensoria,
Roberta Marques Benazzi
VillaVerde.
A vereadora Malu Fernandes
(Solidariedade), que preside
a Comissão de Educação da
Câmara Municipal, apontou
a necessidade do trabalho
coletivo. “A pandemia é um
problema complexo e precisa
da união de todos os atores
para construir soluções em
conjunto”, disse.
A vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler também ressaltou
a importância do professor
e a oportunidade de contar
o Gaepe Mogi em benefício
da educação. “Levantar essa
bandeira da educação junto a
esses atores, toda essa teia que
forma o Gaepe é fundamental.
Nosso propósito é envolver
verdadeiramente os professores.
Precisamos do professor pleno
para renovarmos a educação
e preparar nossos alunos para
o futuro”, disse.

Final de semana

Fundação Casa

Vacinação contra a gripe
supera meta em 49,57%

Unidades encerram revistas
íntimas e retomam visitas

O mutirão contra a gripe
realizado no final de semana
passado superou a meta
estipulada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Mogi
das Cruzes. O objetivo era
aplicar 12,5 mil doses no
sábado e domingo, mas
o balanço realizado após
os dois dias de vacinação
apontou um total de 18.697
mogianos imunizados, o que
representa 49,57% a mais
do que a meta previamente
definida.
No sábado passado, o Dia
D de vacinação ocorreu das
8 às 15 horas para qualquer
pessoa, em todos os postos
de saúde e unidades do Programa Saúde da Família. No
total, foram aplicadas 14,8
mil doses. Já no domingo
passado, o atendimento
foi exclusivo no drive-thru
do Pró-Hiper, no bairro
do Mogilar, também para
todos os interessados, das
9 às 15 horas, com 3.897
doses aplicadas no total.
Com a ação realizada

Thamires Marcelino

no final de semana pela
Secretaria Municipal de
Saúde, os grupos prioritários
passaram a apresentar os
seguintes índices: trabalhadores da educação (76,6%),
gestantes (61,6%), idosos
(60,2%), trabalhadores da
saúde (58,7%), puérperas
(57,4%), crianças (54,5%)
e pessoas portadoras de
comorbidades (42,5%).
Em toda a campanha de

vacinação contra a gripe
já foram aplicadas 99.389
doses. A cobertura total,
que estava em 46,8%, subiu
para 51,5%. As etapas de
vacinação para os grupos
prioritários foram encerrada
em no dia 9 de julho. As
doses restantes estão liberadas para a população em
geral a partir de 6 meses
de vida, enquanto durarem
os estoques.
Divulgação/PMMC

Em dois dias,18.697 mogianos foram imunizados

Com a interrupção permanente das revistas íntimas de
familiares dos adolescentes
assistidos nas unidades da
Fundação Casa, o governo
do Estado de São Paulo retomou as visitas na entidade
na manhã de ontem. A revista íntima foi abolida por
ser contra a dignidade dos
visitantes e a instituição não
pretende retomá-la. No Alto
Tietê, existem três unidades
da Fundação, localizadas em
Itaquaquecetuba e Arujá,
totalizando 151 adolescentes
atendidos.
Na unidade de Arujá, no
Parque dos Arantes, há 58
adolescentes para 64 vagas,
segundo informações do
Estado. Já nas sedes de Itaquá,
na avenida Pedro da Cunha
Albuquerque Lopes e no
Jardim Adriane, há 55 e 38
adolescentes, respectivamente,
para 64 e 40 vagas.
As visitas estavam suspensas
desde março, quando houve o

Mogi News/Arquivo

Itaquá possui duas unidades da Fundação Casa

agravamento da pandemia do
coronavírus. “Como seguimos
os protocolos do Centro de
Contingência, à medida em
que houve a reabertura das
atividades e manutenção
dos protocolos de higiene e
distanciamento, a Fundação
retomou as visitas familiares”,
explicou a entidade.
As visitas retornaram no
sábado passado, em qualquer
dia da semana, conforme
agendamento da equipe técnica.
Nos centros em funcionamento

no Alto Tietê, a retomada começou ontem. Adolescentes,
servidores e familiares utilizam
máscaras de proteção facial
e realizam a higienização
das mãos durante o período
de visita.
As duas unidades da Fundação Casa em Ferraz de
Vasconcelos seguem fechadas
desde abril de 2019, pois
foram construídas sobre um
antigo lixão e tiveram de ser
desativadas por causa de
vazamento de gás.
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Você nunca sabe que resultados virão
da sua ação. Mas se você não fizer
nada, não existirão resultados.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: MARIO AUGUSTO DE SIQUEIRA,
IVONE MANSO DOS SANTOS SOUSA E CLAUDIO SATOSHI
CHIMURA
Que este dia de festa e comemoração seja repleto de
diversão e alegria, assim como os dias que virão. Feliz
aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

Eu mudei
Eu mudei sem
que ninguém me
pedisse. Mudei o que
era e tive de deixar
pessoas para trás,
transformei minha
personalidade e quis
simplesmente ser
alguém melhor. Não
foi uma necessidade,
mas ainda assim senti
que podia dar mais de
mim.
Temos de ter
orgulho nas nossas
mudanças. É preciso
coragem para as

fazermos e só se
atreve a tentar
quem tem ousadia e
ambição de superar os
seus próprios limites.
Eu mudei e já não
reconheço o que fui.
Parti em uma viagem
interior e ela me
trouxe até aqui.

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

SBT, 21H00

Chiquititas
Transmissão Copa Libertadores da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Lucrécia decide contar para seus alunos que está doente. Tomtom encontra
a luvinha de Alan na praça e a entrega para Pedro. Simplício pede para Rute
ajudá-lo a se reaproximar de Bete. King apressa Simplício a arrumar um lugar
para guardar suas mercadorias.

GLOBO, 18H15

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Medida
da boca
de vulcões (pl.)

Biscoito de (?), cama- (?) Simpson, avô de
da crocante da palha Bart, Lisa (?)-se:
Linha
italiana e Maggie encoleri(TV)
zam-se
(abrev.)
(Cul.)

Câmeras
usadas na
produção
de vídeos
Alvo dos
mimos de
vendedores
Setor de
cuidados
com o
paciente,
no hospital

Opção do
tabuleiro
da baiana
(Cul.)

"A (?) é
mais poderosa que
a espada"
(dito)
Estabelece
parâmetros de
qualidade
(sigla)
Prato
português

Reação
involuntária
do corpo
ao estresse

"Predial",
em IPTU

Orelha,
em inglês
Lady (?),
lenda

Esteira (?):
agiliza a
locomoção

Feminino
(abrev.)

(?) verbal:
indicativo
ou
subjuntivo
Tecido de
roupas das
discotecas
(anos 80)

Rolo de (?):
compõe a
paisagem
de filmes
de velho
oeste
(?)
agrícolas:
combatem
pragas
em plantações

Os nativos
de EUA,
Canadá e
México

New (?),
plano
econômico
dos EUA

Abaixou (a calça)
O pior resultado para
um espetáculo

Mineral
presente
no leite
(símbolo)

Aviso
luminoso
no estúdio
de rádios

Caprinos
machos
Bilhete
Único
(abrev.)

Cada
gancho do
espinhel
(pesca)

A vida da gente
Julia fala para Ana que Manuela nao ira a seu casamento. Lucio aconselha

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo manda Josué levá-lo à casa de Cora. Tuane sugere que Elivaldo
se aproxime de José Alfredo. Cora encontra José Alfredo e cai desmaiada.
Jurema e Reginaldo se surpreendem ao encontrar bolsas roubadas no
armário de Jairo. Cora avisa a José Alfredo que está com os pedaços de
seu diamante rosa.

RECORD, 21H

Gênesis
Raquel mente para Jacó. Na noite de núpcias, Maalate surpreende Esáu.
Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite. Esaú sente remorso. Yarin
se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota a diferença entre Lia e
Raquel. Beno desmascara Raquel.

L

com Luiza. Chega o dia da festa de Luiza no Carioca Palace.

Solução

L

noite de amor. Maria Pia sente raiva ao constatar que Eric passou a noite

65

F
E
M

Malagueta ajuda Sandra Helena a fazer o teste de gravidez e mente para
a colega dizendo que o resultado foi positivo. Luiza e Eric tem sua primeira

BANCO

E
R A S
A
P
E L A
A S
G E M
O D O
D
M
I O U
V O S
A
C
B U
Z O L
A D A
E
S R

Pega pega

(?) vivo,
objeto de
estudo da
Biologia

N
M A D O
A B A R
I E N T
S
A E
E R M A
N O
M
A L
E
A R R
E N S I
T
C
N E T A
O
A N
A L H O
R
C S

GLOBO, 19H15

Bate-papo
on-line
(Inform.)

F
I
A
S
C
O

Sofia ganhou de Miguel para ir a uma festa.

Forma
sincopada
de
"senhor"

C
F I
R
C
U
E N
F
E
R
D E
N
C
I
B A
S

questiona Suzana sobre sua conversa com Renato. Olivia pega o anel que

3/abe — ear. 4/chat — deal — feno. 5/abará. 6/fiasco — godiva. 7/maisena.

Ana a procurar Manuela. Lourenco chama Rodrigo para visitar Tiago. Alice
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

FALECIMENTOS
15 DE JULHO DE 2021

AVISO DE CREDENCIAMENTO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE torna público, para conhecimento dos interessados que está
promovendo o CREDENCIAMENTO:
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/21 – PROCESSO Nº 29.239/2020
OBJETO: “CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA
PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA
ATENDER A DEMANDA DOS MUNÍCIPES, TRIADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO
SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL DO MUNÍPIO DE MOGI DAS CRUZES”
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos na Secretaria Municipal de
Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 10 horas do dia 11 de agosto de 2021. O
Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível
para exame e cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.
Mogi das Cruzes, em 19 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde

FALECIMENTOS
16 DE JULHO DE 2021

FALECIMENTOS
18 DE JULHO DE 2021

ACESSE:
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