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Redução de mortes no trânsito 
é de quase 50% no 1º semestre

Registros dos primeiros seis meses de 2020 e os deste ano apontam 23 e 12 vítimas fatais nos períodos do levantamento

RECUPERAÇÃO

Horário e ocupação ampliados aumentam volume de
clientes e elevam vendas no comércio. Cidades, página 4

Mogi das Cruzes fechou o pri-
meiro semestre de 2021 com uma 
queda de quase 50% no número 

NOVO COMANDO

Renata 
Hauenstein 
assume a Pasta 
de Assuntos 
Jurídicos. p4

LIBERTADORES

Palmeiras pega 

a Universidad 

Católica para 

garantir quartas. p3

Nas ocorrências de mortes no trânsito nas vias municipais e rodovias estaduais, a queda é de 12,9%

Divulgação/PMMC
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PARA CADA PESSOA 
CONTAMINADA, MOGI 
TEM 6,18 VACINADAS
Levantamento feito pelo Mogi News, utilizando os 
dados oficiais do Estado, das prefeituras e do Consórcio 
de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), mostra que Mogi das Cruzes possui 6,18 
pessoas vacinadas contra a Covid-19 para cada morador 
contaminado com a doença, números inferiores aos de 
Poá (7,24) e Itaquaquecetuba (7,20). Cidades, página 8

COVID-19

de mortes no trânsito em vias mu-
nicipais, de acordo com os dados 
do sistema Infosiga, do governo do 

Estado. Entre janeiro e junho deste 
ano, foram 12 óbitos em acidentes 
em ruas e avenidas com jurisdição 

da Prefeitura, contra 23 ocorridos 
no mesmo período do ano passado 

– uma diminuição de 47,8%. Consi-

derando vias municipais e rodovias 
estaduais, a queda foi de 12,9%.  
Cidades, página 5
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RESGATE HISTÓRICO
O Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) e 
um conjunto de cinco parceiros fun-
dadores lançam a iniciativa Resga-
tando a História, que tem o objetivo 
de restaurar e revitalizar patrimô-
nio material, imaterial e de acervos 
memoriais de todo o país. Será rea-
lizada uma chamada pública para 
seleção de projetos de preservação 
do patrimônio histórico brasileiro no 
total de R$ 200 milhões.

AUXÍLIO AOS MOGIANOS
A Prefeitura de Mogi estuda novas 
formas de complementar a renda 
dos munícipes em situação de vul-
nerabilidade. O Auxílio Emergencial 
Mogiano se encerrou conforme o 
planejado: cerca de R$ 10 milhões 
destinados a quase 32 mil famílias, 
em três parcelas de R$ 100 cada. 
Com o recurso que sobrar do Auxí-
lio Empresarial, também oferecido 
pela administração municipal, existe 
o plano de disponibilizar mais ver-
ba para a população em situação de 
vulnerabilidade social.

VACINAJÁ
Neste momento de vacinação con-

tra a Covid-19, é importante que a 
população mogiana faça o cadas-
tro prévio na plataforma VacinaJá, 
da Secretaria de Estado da Saúde.
O cadastro já está aberto para a 
população em geral, consideran-
do o calendário do Plano Estadual 
de Imunização, que prevê a vacina-
ção de jovens acima de 18 anos, e 
serve para acelerar o processo de 
imunização nos municípios, à me-
dida em que recebem os imunizan-
tes para os grupos. Para efetuar o 
cadastro basta acessar o site www.
vacinaja.sp.gov.br.

NEGÓCIO
A Associação Comercial de Mogi 
promove hoje, às 9 horas, a segun-
da Rodada Virtual do ano. Durante 
50 minutos, 20 empresas apresen-
tarão seus trabalhos e irão conhe-
cer novos empreendimentos. Nes-
ta edição, o encontro terá a palestra 
Comunicação Organizacional geran-
do resultados, ministrada pelo dire-
tor da Enequipa – Comércio e Distri-
buição, o advogado Michel Tarran.  O 
evento é gratuito e aberto para em-
preendedores associados ou não. 
Para outras informações, entre em 
contato pelo telefone 4728-4324.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Luz no fim do túnel

O
s números de internações por 
Covid-19 em junho e julho se 
mostram satisfatórios e vêm com-
provando a eficácia das vacinas. 

No Estado de São Paulo, dia após dia, a que-
da de novos casos graves que demandam 
ocupação nos leitos de hospitais é nítida, 
o que faz com que população, trabalhado-
res e poder público comecem a vislumbrar 
a volta ao normal, mesmo que ainda sem 
uma data definida.

Em São Paulo, pouco menos de 16 mil 
pessoas estão internadas por Covid-19, se-
gundo o boletim epidemiológico divulgado 
pela Secretaria de Estado de Saúde. Esse é o 
menor número de internações desde 28 de 
fevereiro, quando o Estado registrou 15.740 
pessoas hospitalizadas por efeitos da doen-
ça. Há um mês, o total de internações era 
de 24.899, ou seja, o número total de hos-
pitalizações caiu 35,9%.

Destinadas a tratar pacientes com Covid-19, 
as oito unidades hospitalares de Mogi das 
Cruzes atingiram ocupação de 48% nos lei-
tos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
O índice não era registrado há meses, já que 

as ocupações variavam entre 52% e 54%. Os 
números referem-se ao Hospital Municipal, 
Santa Casa, Luzia de Pinho Melo, Ipiranga, 
Biocor, Mogi Mater e Santana.

Outra cidade onde a ocupação dos leitos 
de UTI está abaixo de 50% é Suzano. De 
acordo com a Pasta, fazem parte do levan-
tamento o Pronto-Socorro Municipal (PS), 
Santa Casa, Santa Maria e Saint Nicholas. 
As duas últimas unidades são da rede par-
ticular, onde a Secretaria de Saúde oferece 
vagas de internação por meio de convênios 
firmados.

Em Itaquaquecetuba, no Centro de Saú-
de, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 
Central da Covid-19 e Hospital de Campa-
nha a ocupação na UTI também está está-
vel. Nos leitos de Enfermaria e UTI, as ocu-
pações são de 0% e 56%, respectivamente.

Os números apontam que, finalmente, a 
luz no final do túnel deu sinal de vida, mas 
esse é um momento decisivo, ainda mais 
com novas cepas, ou seja, se houver um 
relaxamento exagerado da maioria da po-
pulação, a situação pode voltar a ficar tão 
dramática quanto há alguns meses.

O papel da socialização 
na sociedade contemporâ-
nea, que se acentua a cada 
dia, centra-se na maioria das 
vezes no pré-escolar e que, 
ao longo de pelo menos 14 
anos, assenta-se num sistema 
que não existe apenas para 
nos educar, mas exige que 
se saiba reconhecer, e obe-
decer, à autoridade e regras 
do mesmo. Eduardo Pazuel-
lo, ex-ministro da Saúde, não 
afirmou ao lado do presiden-
te que: “Manda quem pode 
e obedece quem tem juízo?”

Mas, e antes que se pre-
suma que este exercício de 
escrita consiste em um inci-
tamento “gratuito” à revolta, 
convém explicar o que real-
mente significa o conceito de 

“desobediência inteligente”. 
Para percebê-la é necessário 
que se compreenda, primei-

Obediência com reflexão?

ARTIGO
Raul Rodrigues

ro, a natureza da obediência. 
Invocar a declaração de Pa-
zuello é um exemplo.

A verdade é que nosso 
sistema está mais concebido 
para incutir comportamen-
tos de obediência, mesmo 
que estes incluam ordens 
de violação moral, ética ou 
legal, do que um sentido de 
responsabilização.

Desde o primeiro momen-
to em que se senta numa sala 
de aula, somos ensinados que 
se tem de obedecer e que re-
sistir a uma autoridade leva 
a consequências negativas. 
Esta realidade pode ser cha-
mada de “metaprogramação 
não intencional”, a qual tem 
origem no fato de, historica-
mente, as instituições edu-
cativas colocarem demasia-
da ênfase no cumprimento 
de regras, as quais acabam 

sendo interiorizadas e aceitas 
subconscientemente à medi-
da que se vai vivendo.

O problema é que a obe-
diência reflexiva, não ques-
tionada, pode resultar em 
consequências graves - em 
empresas e na política. Ao 
retornar ao escândalo que 
rebentou na CPI da Covid, 
envolvendo autoridades fe-
derais acusadas de atuar no 
levantamento de ofertas para-
lelas na aquisição de vacinas, 
não é difícil imaginar quantos 
terão sido aqueles que, obe-
decendo a ordens superiores, 
como ficou claro na mídia, não 
se insurgiram contra ordens 
vindas do topo e pactuaram 
com fraudes que podem ser 
avaliadas em bilhões de reais. 
E, infelizmente, este é só mais 
um caso a se juntar a tantos 
outros. Sem incluir as propi-
nas endêmicas!

 raulrodr@uol.com.br
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Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.
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Bolsonaro diz que enviou ao Senado proposta de recondução de Aras à PGR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse ontem por meio de sua conta no Twitter, que propôs ao Senado a recondução 
de Augusto Aras ao cargo de procurador-geral da República, como já havia sinalizado. “Encaminhei ao Senado Federal 
mensagem na qual proponho a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República o Sr. Antônio Augusto Aras”, 
escreveu. O atual chefe do Ministério Público Federal já se manifestou sobre a mensagem do presidente, se dizendo ‘honrado 
com a recondução’ e ‘reafirmando compromisso de bem e fielmente cumprir a Constituição’. (E.C.)

Parlamentares 
acionam o Supremo

Ação foi protocolada na sexta passada por seis deputados e um senador 
contrários ao aumento da verba eleitoral, que foi de R$ 2 bilhões em 2020

FUNDO ELEITORAL

Um grupo de parlamentares 
acionou o Supremo Tribunal 
Federal (STF) para anular a 
votação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) no 
Congresso e proibir o au-
mento do fundo eleitoral 
no ano que vem. Para as 
eleições de 2022, os parti-
dos terão R$ 5,7 bilhões em 
recurso público, de acordo 
com a proposta aprovada 
no Legislativo na semana 
passada. O presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
já declarou que vai vetar o 
valor do fundo.

A ação foi protocolada 
na sexta-feira passada, por 
seis deputados e um sena-
dor contrários ao aumento 
da verba eleitoral, que foi 
de R$ 2 bilhões em 2020. 
O mandado de segurança 

será relatado pelo ministro 
Kassio Nunes Marques. Se 
a decisão for favorável ao 
grupo, o Congresso precisará 
fazer uma nova votação na 
LDO e ficará proibido de 
aumentar o fundo eleitoral 
em 2022.

Por conter um pedido 
liminar (decisão provisória 

que pede uma análise mais 
rápida), o processo foi en-
caminhado para o gabinete 
da vice-presidente do STF, 
ministra Rosa Weber. A ma-
gistrada assumiu a chefia da 
corte até o fim do recesso 
judiciário, ficando assim 
responsável por analisar 
questões urgentes no período.

Parlamentares argumentam 
que a regra de cálculo do 
fundo foi inserida no projeto e 

“não houve atendimento a um 
prazo razoável de deliberação 
quanto a uma mudança tão 
impactante”. Além do mais, 
o aumento dos recursos em 
plena pandemia de Covid-19 

“foge à razoabilidade” e “gera 
um esvaziamento dos direitos 
e garantias fundamentais da 
população”.

O mandado de segurança 
é assinado pelos deputados 
Adriana Ventura (Novo-SP), 
Daniel Coelho (Cidadania-

-PE), Felipe Rigoni (PSB-ES), 
Tabata Amaral (PDT-SP), 
Tiago Mitraud (Novo-MG) 
e Vinicius Poit (Novo-SP), 
além do senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE). A ação 
se soma a outras iniciativas 
contra o aumento do fundo 
eleitoral.

Bolsonaro já declarou que vai vetar o valor do fundo

Agencia Estado/Divulgação

Estadão Conteúdo

O deputado Luis Miranda 
(DEM-DF) pediu para que 
fosse remarcada a data de seu 
depoimento à Polícia Federal. 
Com isso, a oitiva prevista para 
a tarde de ontem deverá ser 
realizada somente em agosto. 
O parlamentar será ouvido no 
inquérito aberto para apurar 
suposta prevaricação do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) diante de supostas 
irregularidades na importação 
da vacina indiana Covaxin.

As suspeitas foram levadas 
a Bolsonaro pelo deputado e 
pelo irmão dele, o servidor 
do Ministério da Saúde Luis 
Ricardo Miranda, em março, 
e se tornaram um dos focos 
da CPI da Covid.

Procurado para comentar o 
motivo do pedido para falar à 
PF em outra data, o deputado 
do DF não se manifestou. 
Anteontem, ele disse que 
aproveita o recesso parlamentar 
para ter férias com a família.

No mesmo dia, o jornal O 
Globo publicou que, no de-
poimento prestado na semana 
passada, Luis Ricardo afirmou 
não ter mais as mensagens 
em que ele alega ter sido 
pressionado por superiores 

Luis Miranda pede para 

remarcar depoimento à PF 

Covaxin

para liberar a importação 
do imunizante pois trocou 
de aparelho celular.

Chefe da divisão de im-
portação do ministério, Luis 
Ricardo diz ter identificado 
inconsistências em docu-
mentos que autorizariam o 
embarque das vacinas ao 
Brasil.Entre elas, um pedido 
de pagamento antecipado para 
empresa que não estava no 
contrato.As mensagens não 
ficaram salvas na nuvem e 
não foram espelhadas para 
o novo aparelho. À polícia, 
porém, ele afirmou manter 
todos os “prints” - fotos das 
conversas. (E.C.)

Mogi recebe a abertura do 
Ranking Paulista de Estrada

A prova de abertura do 
Ranking Paulista de Estrada 
da Federação Paulista de 
Ciclismo será a atração no 
próximo final de semana, em 
Mogi das Cruzes. A disputa 
reunirá ciclistas federados e 
não federados de diversas 
categorias, marcando a pri-
meira competição oficial da 
temporada 2021. As baterias 
acontecerão em um circuito 
montado na avenida das 
Orquídeas, com um total de 
6,1 quilômetros de extensão, 
com a presença dos principais 
atletas e equipes do Estado 
e seguindo todos os proto-
colos de saúde em razão da 
pandemia da Covid-19.

As inscrições seguem 
abertas até amanhã, com 
taxa de R$ 70. As categorias 
Infanto Juvenil Masculino/

Feminino, Juvenil Masculino/
Feminino e Máster D1/D2 
terão desconto de 35% e, 
com o objetivo de incentivar 
os mais jovens, as categorias 
Kids Masculino/Feminino, 
Mirim Masculino/Feminino e 
Infantil Masculino/Feminino 
terão suas inscrições com 
isenção de pagamento.

Para o valor completo, o 
link é https://bit.ly/inscri-
cao_inteira e para o valor 
com desconto é https://bit.
ly/inscricao_meia. Não serão 
realizadas inscrições nos 
dias e local da prova. Em 
caso de dúvidas, ligue para 
(11) 3862-5378 ou envie 
um e-mail para fpciclismo@
fpciclismo.org.br.

“O prazo está chegando 
ao fim. É importante que 
os atletas não deixem para o 

último minuto para confirmar 
a participação. A expectativa é 
muito boa e acreditamos que 
será um início de temporada 
muito positivo, especialmente 
após tanto tempo parados. 
Será, sem dúvida, um grande 
evento”, ressaltou José Cláudio 
dos Santos, o Facex, presi-
dente da Federação Paulista 
de Ciclismo.

Serão seis baterias, quatro 
no sábado e duas no domin-
go, ambas com início às 8 
horas. Entre os destaques da 
programação está a categoria 
Elite, masculina e feminina, 
com a presença de alguns dos 
principais nomes do esporte. 
A relação de atletas já inscritos, 
bem como demais informações 
sobre o evento poderão ser 
obtidas no site oficial, www.
fpciclismo.org.com.

Ciclismo

Esportes

Deputado não comentou 
o motivo do pedido

Divulgação

PALMEIRAS 
Weverton; 
Marcos Rocha, 
Kuscevic, 
Gustavo Gómez 
e Viña; 
Danilo, 
Zé Rafael, 
Raphael Veiga e 
Gustavo Scarpa; 
Breno Lopes e 
Deyverson. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

UNIV. CATÓLICA 

Sebastián Pérez; 
Huerta, 
Asta-Burruaga, 
Saavedra e 
Zampedri; 
Rebolledo, 
Leiva, 
Fuenzalida; 
Puch, 
Núñez e 
Valencia. 
Técnico: 
Gustavo Poyet.

PALMEIRAS  
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA 

ÁRBITRO - Alexis Herrera (Fifa-Venezuela).
HORÁRIO - 19h15.
LOCAL - Estádio Allianz Parque, em SP.

Palmeiras entra forte para 
garantir vaga sem sustos

A fase não poderia ser melhor. 
Sete vitórias seguidas, lide-
rança isolada no Campeonato 
Brasileiro e a necessidade de 
um simples empate em casa 
para seguir rumo às quartas 
de final da Copa Libertadores. 
Mas, mesmo com o “vento a 
favor”, o técnico português 
Abel Ferreira cobrou rigor, 
disciplina e objetividade de 
seus comandados para o 
jogo de hoje, às 19h15, no 
estádio Allianz Parque, em 
São Paulo, quando decide a 
sua permanência no torneio 
sul-americano diante da Uni-
versidad Católica, do Chile.

A missão já foi facilitada 
pelo resultado conquistado 
na partida de ida, quando 
o time paulista venceu os 
chilenos por 1 a 0. Como 
o gol marcado na casa do 

Copa Libertadores

adversário é critério de de-
sempate, o Palmeiras só dá 
adeus ao torneio no caso de 
derrota a partir de 2 a 1. Um 
triunfo da Universidad Cató-
lica pela contagem mínima 

leva a vaga para os pênaltis.
Para Abel Ferreira, o bom 

momento da equipe não 
chega a ser surpresa. E a 
missão da comissão técnica, 
e também do elenco, é fazer 
esse período de bonança 
perdurar. “Isso é fruto de 
um trabalho do clube, da 
equipe técnica e também dos 
jogadores. Temos de manter 
a crença, a disciplina e o rigor 
dentro de campo É esse grau 
de exigência que devemos 
refletir nas partidas”, afirmou.

A boa fase permite alternân-
cia no time titular diante do 
calendário apertado ajudando 
a preservar atletas. “Todos já 
perceberam que temos uma 
equipe competitiva. Minha 
intenção sempre foi ter dois 
jogadores do mesmo nível por 
posição”, comentou. (E.C.)
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Sincomércio identifica

aumento nas vendas

Elevação na ocupação dos estabelecimentos, de 40% para 60%, e extensão
do horário para as 23 horas motivaram o retorno dos clientes ao comércio

FLEXIBILIZAÇÃO

Com a extensão do horário 
de funcionamento do comércio 
em todo o Estado, o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomercio) identificou um 
ligeiro aumento nas vendas 
no final de semana retrasado. 
O acréscimo ocorreu devido 
à elevação do número de 
clientes, já que os estabele-
cimentos passaram a atender 
com 60% da capacidade total.

Há duas semanas, os esta-
belecimentos podiam atender 
com apenas 40% de ocupação, 
segundo as determinações do 
governo de São Paulo. Além 
disso, desde o final de semana 
retrasado os lojistas puderam 
exercer suas atividades das 6 
às 23 horas; antes, era preciso 
encerrar às 21 horas.

“Aos poucos estamos vol-
tando com a economia, não 
podemos relaxar com as 
medidas de higienização e 
os protocolos de segurança 
contra o coronavírus”, afirmou 
o presidente do Sincomércio, 

Valterli Martinez.
As novas determinações 

do Estado foram anunciadas 
em uma coletiva de imprensa 
com o governador João Doria 
(PSDB). Segundo ele, as novas 
determinações devem durar 
até o próximo dia 31. Na co-
letiva também foi anunciado o 
retorno das aulas presenciais 
nas universidades públicas e 

privadas, além das faculdades 
técnicas, a partir do dia 2 
de agosto, com capacidade 
de 60%.

Desde o início de junho 
do ano passado, quando a 
pandemia já vitimava diversas 
vidas pela região e em todo 
o Estado, o governo tem 
realizado diferentes versões 
de quarentena baseadas no 

Plano São Paulo.
Para isso, são levados em 

consideração alguns indicadores, 
como a ocupação e quanti-
dade de leitos de UTI para 
Covid-19, além dos números 
de casos, internações e óbitos 
por 100 mil habitantes. Todo 
o Estado continua na Fase 
de Transição, assim como as 
cidades do Alto Tietê.

Consumidores se animaram com atualização do Plano SP e redução das restrições

Mariana Acioli/Arquivo

Thamires Marcelino

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes tem uma nova secre-
tária municipal de Assuntos 
Jurídicos. Quem assume a 
Pasta é Renata Hauenstein, 
bacharel em Direito com 
especialização em Direito 
Administrativo pela Ponti-
fícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP) e 
que atualmente cursa es-
pecialização em Direito do 
Estado na Escola Superior 
da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo.

Ela trabalhou na Prefeitura 
de São Paulo entre 2008 e 2011, 
tendo atuado posteriormente 
nas Secretarias Estaduais de 
Educação e de Cultura. Foi 
membro do Conselho do 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb), conselheira titular 
do Conselho Estadual de 
Defesa do Contribuinte e 
do Conselho Curador da 
Fundação Procon/SP, bem 
como diretora nacional de 
projetos na Unesco e Orga-
nização dos Estados Ibero-

-americanos (OEI).
A administração municipal 

também conta com um novo 
coordenador municipal de 
Habitação. É Rogério Dirks 
Lessa, formado em Direito 
em 2007 na Universidade 

Braz Cubas (UBC) e mestre 
em Direito da Sociedade da 
Informação. Atuou como 
assessor especial e chefe da 
Assessoria Técnica da Secre-
taria de Gestão da Prefeitura 
de São Paulo, bem como na 
coordenação do Grupo de 
Ação Executiva (GAE) de 
modernização e informati-
zação dos procedimentos 
para licença de construção 
na cidade de São Paulo. 

Lessa também trabalhou 
no governo do Estado de São 
Paulo, como diretor técnico 
do programa Bom Prato, da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Estado de São Paulo, 
que coordenou no período da 
implantação das unidades de 
Itaquaquecetuba, Suzano e 
Ferraz de Vasconcelos, entre 
outras. Foi ainda assessor téc-
nico da superintendência no 
Centro Paula Souza e assessor 
técnico especial da Fundação 
para o Desenvolvimento da 
Educação (FDE), do governo 
do Estado de São Paulo.

Além disso, o advogado 
Fábio Nakano, funcionário 
de carreira da administração 
municipal, passa a ocupar a 
função de Procurador-Geral 
do Município, substituindo 
Dalciani Felizardo, que con-
tinuará no time exercendo as 
atividades de procuradora 
do município.

Renata Hauenstein 
assume Secretaria 

Assuntos Jurídicos
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Mortes no trânsito caem quase
50% no primeiro semestre

Dados do Infosiga comparam os primeiros 6 meses de 2020 e os deste ano; pela ordem, são 23 e 12 vítimas fatais

VIAS MUNICIPAIS

Mogi das Cruzes fechou o 
primeiro semestre de 2021 
com uma queda de quase 
50% no número de mortes no 
trânsito em vias municipais, 
de acordo com os dados do 
sistema Infosiga, do governo 
do Estado. Entre janeiro e 
junho deste ano, foram 12 
óbitos em acidentes em ruas 
e avenidas com jurisdição da 
Prefeitura, contra 23 ocorridos 
no mesmo período do ano 
passado – uma diminuição 
de 47,8%.

Em todo o território do 
município, quando se con-
sideram as vias municipais e 
as rodovias estaduais, houve 
queda de 12,9%. Neste ano, 
foram registradas 27 mortes, 
contra 31 no mesmo período 
do ano passado.

A Prefeitura realiza um 
trabalho integrado para me-
lhoria da segurança nas ruas 
e avenidas da cidade. As 
ações envolvem intervenções 
de sinalização de trânsito, 
engenharia de tráfego, fis-
calização e educação para 

o trânsito. Além disso, os 
dados registrados pelo siste-
ma Infosiga e as estatísticas 
da Secretaria Municipal de 
Transportes são utilizados 
em análises técnicas que 
levam em conta os locais de 
acidentes, pontos de maior 
risco, horários mais críticos 
e o perfil das vítimas.

“Desde o início deste ano, 
vem sendo desenvolvido 
um trabalho que tem como 
prioridade proporcionar 
mais segurança viária para a 
população de Mogi e salvar 
vidas. Os números do primeiro 
semestre mostram que as 
ações desenvolvidas até aqui 
estão dando resultado, mas o 
esforço para diminuir ainda 
mais estes índices continua 
e, para isso, é fundamental a 
conscientização de todos sobre 
a necessidade de respeitar as 
regras do trânsito”, afirmou 
a secretária municipal de 
Transportes, Cristiane Ayres.

A revitalização das sinali-
zações horizontais e verticais 
das ruas e avenidas da cidade 

está entre as principais ações 
desenvolvidas pela Prefeitura 
para a prevenção de acidentes.

A educação para o trânsito 
é outra preocupação da Se-
cretaria, com o planejamento 
de ações integradas que 

envolvem diversas secretarias 
municipais. Um exemplo foi 
o Concurso Caminho Seguro 
para a Escola, realizado em 
parceria com a Secretaria de 
Educação. A ação envolveu 
alunos de escolas municipais, 

estaduais e particulares, que 
desenvolveram trabalhos sobre 
o tema. A premiação acon-
teceu no Parque Centenário, 
dentro da programação do 
Junho Ambiental, da Secre-
taria Municipal do Verde e 

Meio Ambiente.
Outra ação importante 

é a adesão da cidade para 
receber o Projeto Educa – 
Educação para o Trânsito na 
Escola, desenvolvido pelo 
Observatório Nacional de 
Segurança Viária em parceria 
com a Prefeitura. A iniciativa 
disponibiliza material didá-
tico para os estudantes sobre 
educação para o trânsito, com 
livros para os estudantes e 
professores. O projeto piloto 
em Mogi das Cruzes será 
realizado com os alunos do 
Ensino Fundamental II do 
Cempre Benedito Ferreira 
Lopes.

O conteúdo do material 
foi desenvolvido pela equipe 
técnica do Observatório Na-
cional de Segurança Viária. As 
atividades são apresentadas 
a cada ano de escolaridade, 
com carga horária adequa-
da, sendo nove temas por 
ano. Além do trânsito, são 
abordadas questões como 
saúde, meio ambiente, ética 
e cidadania.

Prefeitura aponta manutenção das vias como um dos motivos da redução de casos

Divulgação/PMMC

Mogi Conecta oferece mais
de 350 vagas nesta semana

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Mogi das Cruzes, por meio 
do programa Mogi Conecta 
Emprego, conta com 362 
vagas de emprego desde 
o início da semana, com 
opções para todos os ní-
veis de escolaridade e com 
possibilidades para pessoas 
com ou sem experiência. As 
informações foram divulgadas 
na segunda-feira passada 
pela Prefeitura.

O destaque da semana 
são as 32 vagas abertas de 
consultores e representantes 
comerciais, disponibilizadas 
por sete empresas diferentes. 
Para atender este público de 
forma integrada e pensando 
na qualificação profissional 
dos interessados, dois cursos 
online estão com inscrições 
abertas, em uma parceria 
do programa com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e com a Escola 

Empregos

Thamires Marcelino de Empreendedorismo e 
Inovação.

Segundo informações da 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
os cursos são: Venda melhor 
com técnicas consultivas 
(entre os dias 9 e 13 de 
agosto) e Aprenda a vender 
melhor no varejo (entre 23 
e 27 de agosto).

São 30 vagas por turma e 
as aulas são ministradas ao 
vivo. As inscrições para os 
cursos devem ser feitas pela 
internet. Os interessados 
podem acessar a página do 
Mogi Conecta (mogiconecta.
mogidascruzes.sp.gov.br) e 
clicar no banner dos cursos.

O Mogi Conecta Emprego 

também tem destaque para 
quatro vagas de Empregada 
Doméstica (Ensino Fun-
damental e salários entre 
R$ 1,1 mil e R$ 1,3 mil), 
uma vaga de Moleiro de 
Linha Pesada (Ensino Fun-
damental Completo e salário 
de R$ 2.114), uma vaga 
para Azulejista (Ensino Mé-
dio Completo e salário de 
R$ 1,8 mil) e uma vaga para 
Líder de Expedição (Ensino 
Superior Cursando e curso de 
Operador de Empilhadeira 
e salário de R$ 1.676).

Para ter acesso a todas 
as vagas disponíveis, basta 
cadastrar seu currículo ou 
acompanhar as novas opor-
tunidades de qualificação. 
O acesso ao Mogi Conecta 
Emprego pode ser feito pelo 
site mogiconecta.mogidas-
cruzes.sp.gov.br.

Em Suzano, não houve 
atualização das vagas ofer-
tadas pelo projeto Suzano 
Mais Emprego desde a úl-
tima divulgação, na semana 
passada.

Parceria com o 
Sebrae tem 2 cursos 
para consultores 
e representantes 
comerciais

Segurança aplica 8 multas
por desrespeito à pandemia

A Secretaria de Segurança 
de Mogi das Cruzes registrou 
287 chamadas por meio da 
Central Integrada de Emer-
gências Públicas (Ciemp) 
entre a sexta-feira passada 
e domingo. Oito multas 
ocorreram pelo desrespeito 
às restrições da pandemia 
de Covid-19, nos bairros 
do Mogilar, Parque Monte 
Líbano, Rodeio, Vila Joia, 
Vila Industrial e Jundiapeba.

Além disso, o Departa-
mento de Fiscalização de 
Posturas efetuou cinco multas 
por desrespeito à Lei do Silên-
cio, em Jundiapeba, Parque 
Olímpico, Vila Brasileira e 
Braz Cubas; e uma multa por 
queimada, no Parque Olímpico. 
Para auxiliar a Prefeitura, a 
população realiza denúncias 
pelo telefone 153, do Ciemp, 
que atende 24 horas por dia.

No final de semana retra-
sado, foram registradas 13 
autuações, sendo cinco por 
desrespeito à Lei do Silêncio, 
três por pichações, dois por 
desrespeito às normas de 

No final de semana

enfrentamento à pandemia, 
uma por realização de pan-
cadão 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 GCM ainda 
evitou três casos de aglome-
rações, em Cezar de Souza e 
no parque Botyra Camorim 
Gatti, no Centro Cívico.

A Vigilância Sanitária de 
Suzano informou ontem que 
não foram emitidos autos de 
infração neste último fim de 
semana. (T.M.)

Ocorrências foram registradas em diversos bairros

Divulgação/PMMC
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carol está triste por não poder entrar no orfanato para ver as chiquititas. Mili 

também diz estar com saudade dos amigos. Carol e Mili decidem ir juntas 

buscar Dani na escola no dia seguinte. Érica conta para Clarita que precisa sair 

mais cedo para ir ao ensaio dela da nova peça. As duas acabam discutindo.

GLOBO, 17H55

Malhação
Heideguer ameaça Nat. Jade não concorda que Lucrécia conte a verdade 

para seus alunos. Bete aceita conversar com Simplício. Jeff e os outros alunos 

fazem uma homenagem a Lucrécia. Simplício afi rma para os comparsas 

que conseguirá voltar para casa. Jeff estranha o comportamento de Mari.

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana e Manuela discutem. Nanda conversa com Manuela. Suzana avisa a 

Renato que tentara salvar seu casamento com Cicero. Nanda conta para 

Rodrigo sobre a discussao entre Manuela e Ana. Manuela afi rma a Ina que 

Ana a odeia. 

GLOBO, 19H15

Pega pega
Eric briga com Maria Pia depois de sua discussão com Luiza. Maria Pia observa 

pessoas carregando as malas de Pedrinho com os dolares da venda do hotel 

e registra o rosto de Malagueta. Pedrinho passa mal ao saber que foi roubado. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Ísis enfrenta Maria Marta e entra na sala de José Alfredo. Danielle chora 
ao se lembrar da conversa com Érika, sem perceber que é observada por 
Amanda. Cristina avisa a José Alfredo que a empresa pode ter problemas 
com a fi scalização. João Lucas conta para Maria Ísis que se casará com Du. 

RECORD, 21H

Gênesis
Jacó se abre com Lia. Malaki pede informações sobre Harã. Akia e Maalate 

se beijam às escondidas. Malaki e seus homens chegam em Harã. Labão 

descobre que Lia ama Jacó. Malaki ordena o início de um ataque. Ele leva Bila.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 54

Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

Na vida, poucos 
momentos dão 
mais prazer do 
que uma vitória 
conquistada. Pode ser 
uma promoção no 
trabalho, uma vitória 
do nosso time, um 
amor correspondido. A 
verdade é que poucas 
coisas se comparam 
com o gosto de uma 
vitória difícil de 
alcançar.

É muito bom 
quando os nossos 
esforços são 

MOMENTO
especial

O sabor da vitória 

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

 Aos aniversariantes de hoje que todos os seus sonhos se-

jam realizados e todos os seus desejos sejam alcançados. 

Feliz aniversário!

Quem deseja ver o arco-íris, precisa 
aprender a gostar da chuva.”

 cultura@jornaldat.com.br

reconhecidos, 
mas é ainda mais 
importante saber 
que muitas das lições 
mais importantes são 
aprendidas depois de 
uma derrota.

Só porque você não 
ganhou é motivo para 
dizer que não valeu a 
pena? Nada disso!



Quarta-feira, 21 de julho de 2021 7portalnews.com.brMOGI NEWS

NOTIFICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da SECRETARIA DE 
GESTÃO PÚBLICA, NOTIFICA a empresa STARLOOKS COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ 
23.468.941/0001-50, vencedora do Pregão Presencial N° 77/2020 – AQUISIÇÃO DE LENÇO 
UMIDECIDO E SHAMPOO INFANTIL, Processo N° 7.514/2020, sobre as diversas tentativas 
de contato sem sucesso, ficando a mesma intimada a comparecer na Secretaria Municipal de 
Gestão de Bens e Serviços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis para esclarecimento, sob pena 
de desclassificação do certame.
Fica autorizada vista dos autos. 

Mogi das Cruzes, em 19 de julho de 2021.
FLAVIA NASSER GOULART - SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 086/2021 - PROCESSO Nº 16.699/2021 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UMA) EMPILHADEIRA 
TRE 16/54 TORRE TRIPLEX, DA MARCA TRANSALL, PERTENCENTE AO CENTRO 
MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS 
CRUZES, por um período de 12 meses.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14 horas do dia 05 de 
agosto 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 20 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde___________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021 - PROCESSO Nº 8.680/2021 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE APLICAÇÕES WEB PARA GESTÃO DE FREQUÊNCIA 
COM HOSPEDAGEM DOS DADOS EM NUVEM COM CONTROLE DE HORAS EXTRAS E 
BANCO DE HORAS CONFIGURÁVEIS.
EMPRESAS VENCEDORAS: INSIGHT INFORMATICA LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 410.800,00 (quatrocentos e dez mil e oitocentos reais).

Mogi das Cruzes, em 20 de julho de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA - Secretário Adjunto Gestão Pública

FLAVIA NASSER GOULART - Secretária de Gestão Pública

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto 
nos arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 
2013 faz publicar a aplicação da penalidade de multa a:
1. FRANCISCO SIRLAN DE SOUSA ME, CNPJ: 28.257.875/0001-92 – AIP 15474 
MULTA 05 UFM – Processo nº 600.223/21
O interessado poderá oferecer recurso administrativo do Auto de Imposição de 
Penalidade no prazo de 10 (dez) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação 
deste comunicado.
02. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA os 
interessados abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador 
competente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação 
desta notificação:
1. BERNADETE APARECIDA DE MOURA, CPF: 179.136.398-90 – NRM 11634 MULTA 
3,0 UFM – Processo nº 600.215/20
2. SPOILER BAR E LOUNGE LTDA ME, CNPJ: 34.678.091/0001-30 – NRM 1917 MULTA 
08 UFM – Processo nº 600.338/20
3. DENILSON HORTENCIO, CPF: 258.655.738-70 – NRM 11918 MULTA 1,7 UFM – 
Processo nº 601.025/20
03. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO E PRODUTO:
No. Protocolo: 601.075/21  Data de Protocolo: 06/07/2021
Razão Social: DRINK NUSAKINHO EIRELI 
CNPJ: 31.633.477/0001-38
Endereço: R. Jardelina de Almeida Lopes, nº 752 – Parque Santana
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08730-805 UF: SP
Representante: Rodrigo Dantas Ribeiro   CPF: 337.073.178-97
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto 
no artigo 67 inciso VI da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO 
que, no exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o 
estabelecimento DRINK NUSAKINHO EIRELI, localizado na R. Jardelina de Almeida 
Lopes, nº 752 – Parque Santana, nesta cidade, vem exercendo atividades de fabricação 
de bebidas em condições que infringem os dispositivos legais acima mencionados, e 
comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO 
na data de 01 de julho de 2021.
No. Protocolo: 601.091/21  Data de Protocolo: 12/07/2021
Razão Social: REINAM ASSUNÇÃO DOS SANTOS 
CPF: 439.339.205-15
Endereço: Av Luciano Frezato, nº 172 – Vl Mogilar
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08773-070 UF: SP
Representante: Reinam Assunção dos Santos  
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto 
no artigo 67 inciso XLIV da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO 
que, no exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o 
estabelecimento REINAM ASSUNÇÃO DOS SANTOS, localizado na Av Luciano Frezato, 
nº 172 – Vl Mogilar, nesta cidade, vem exercendo atividades de quitanda em condições que 
infringem os dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade 
de INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO na data de 24 de junho de 2021.
No. Protocolo: 601.116/21  Data de Protocolo: 14/07/2021
Razão Social: CLEUZA TERESA DE LIMA
CNPJ: 41.221.519/0001-87
Endereço: R. Santa Teresa, nº 21 – Jd. Cecília
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08742-060 UF: SP
Representante: Cleusa Teresa de Lima  
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto 
no artigo 67 inciso  VI da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO 
que, no exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o 
estabelecimento CLEUZA TERESA DE LIMA, localizado na R. Santa Teresa, nº 21 – Jd. 
Cecília, nesta cidade, vem exercendo atividades de comércio varejista de saneanetes em 
condições que infringem os dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição 
da penalidade de INTERDIÇÃO DE PRODUTO (saneantes) na data de 08 de julho de 2021.
05. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação:
1. RILOS LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, CNPJ: 33.078.427/0001-61 – Processo 
nº 600.894/21
2. MAGALU LOG SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA, CNPJ: 24.230.747/0356-66 – 
Processo nº 600.734/21
3. HAPPY KIDS ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA, CNPJ: 11.086.315/0001-10 
– Processo nº 600.892/21
4. L L G CUOCO CATALAN TABACARIA, CNPJ: 39.607.027/0001-82 – Processo nº 600.078/21
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Prazo para pesquisa de avaliação nutricional é prorrogado

A Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, por meio do Departamento de Alimentação 
Escolar, prorrogou o prazo para que pais e responsáveis por alunos da rede municipal de 
ensino respondam a pesquisa de Avaliação Nutricional. As respostas poderão ser enviadas 
até o dia 18 de agosto pelo aplicativo ou pelo site do Educa+Mogi (www.se-pmmc.com.br/
educamaismogi/app/). Até o momento, foram recebidas 4.912 respostas.

Mogi tem 6,18 vacinados para 
cada pessoa com coronavírus

Reportagem chegou a esse indicador ao cruzar dados de imunizados com número de infectados pela Covid-19

VACINADOS X CONTAMINADOS

Levantamento feito pela 
reportagem do Mogi News, 
utilizando os dados oficiais do 
Estado - como a plataforma 
VacinaJá -, das prefeituras e do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) mostrou que o 
Mogi das Cruzes possui 6,18 
pessoas vacinadas contra o 
coronavírus (Covid-19) para 
cada morador contaminado 
com a doença, números 
inferiores aos verificados em 
Poá (7,24) e Itaquaquecetuba 
(7,20), mas muito próximo 
da média regional.

Mogi chegou a esse patamar 
de “vacinados x contaminados” 
na tarde de ontem, quando 
foi verificado que a cidade 
possui 34.642 moradores 
que foram infectados com 
a doença, isso inclui tanto 
os dados dos habitantes 

Números revelam que município possui 34.642 infectados e 214.137 vacinados

que estão com o vírus ativo, 
quanto aqueles que já se 
recuperaram e os que não 
resistiram aos avanços da 
enfermidade. Já em relação 
aos imunizados, Mogi já 
vacinou 214.137 pessoas, 
entre doses únicas, primeira 
e segunda aplicações.

Em toda a região, segundo 
o Condemat e as secreta-
rias municipais da Saúde, 
117.960 casos positivos de 
contaminação foram con-
firmados desde o início da 
pandemia, em março do ano 
passado. Por outro lado, a 
plataforma VacinaJá registrou 
em seus sistemas 742.940 
doses aplicadas, o que leva 
a região a ter 6,29 pessoas 
vacinadas para cada um que 
foi infectado pela Covid-19.

Depois de Mogi é Suzano 
quem possui o maior número 
de pessoas contaminados, com 
22.514 casos. Em terceiro 

lugar vem Itaquaquecetuba, 
com 20.320; Ferraz de Vas-
concelos está em quarto lugar 
com 11.207 contaminações, 
e em quinto vem a cidade de 
Arujá, com 8.246; em sexto 
lugar, a cidade de Poá teve 

7.737 pessoas que testaram 
positivo para Covid-19.

Na comparação com a 
quantidade de habitantes 
vacinados, Itaquá aparece com 
146.490 aplicações; Suzano, 
que informou recentemente 

que está reforçando seu es-
quema de imunização, tem 
134.694 pessoas cobertas; 
Ferraz aparece em quarto 
lugar com 80.072 pessoas 
com dose única ou parcial, 
enquanto que Poá possui 

56.023 pessoas com cobertura 
imunológica. Arujá, que está 
em quinto lugar no número 
de casos, está em sexto na 
vacinação regional com 41.533 
pessoas com a primeira ou 
dose única.

Cruzando os dados, é 
possível notar que o indi-
cador de “vacinados x con-
taminados” é de 7,24 para 
Poá, que possui a melhor 
proporção; Itaquaquecetuba 
está em segundo lugar, com 
7,20 moradores imunizados 
para cada caso positivo e 
Ferraz tem 7,14 vacinados 
em relação aos contamina-
dos; Suzano, apresenta um 
indicador ligeiramente menor, 
com 5,98 pessoas vacinadas 
por cada infectado e, em 
sexto lugar entre as cidades 
de destaque está Arujá, que 
tem 5,03 pessoas cobertas 
com o programa de vacinação 
por cada caso confirmado.

André Diniz
Arquivo/Mogi News

Saúde abre agendamento para 
vacinados até 29 de abril

A Secretaria Municipal 
Saúde de Mogi das Cruzes 
abre hoje, às 9 horas, o 
agendamento para a segunda 
dose da AstraZeneca, para 
vacinados até 29 de abril. A 
imunização ocorrerá ama-
nhã, sexta e sábado, com 
um total de 4 mil doses 
disponíveis.

A novidade desta semana 
é que os mogianos que 
agendarem a vacinação 
contra a Covid-19 têm à 
disposição mais horários 
disponiveis. Até o próximo 
sábado, será possível marcar 
a vacina até as 22 horas. 

O agendamento online 
deve ser feito no www.cli-
quevacina.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 

2ª dose

deve apresentar, no local 
agendado, documento pes-
soal com foto, comprovante 
de endereço e comprovante 
da primeira dose.

É importante lembrar que 
Mogi das Cruzes segue o 
cronograma de imunização 
por faixas etárias divulgado 
pelo governo do Estado, 
com vagas disponibilizadas 
de acordo com os quanti-
tativos de doses enviadas 
ao município.

Ocupação de leitos
Até ontem, Mogi das 

Cruzes já aplicou 268.535 
doses da vacina contra a 
Covid-19, das quais 202.974 
primeiras doses, 55.646 
segundas doses e 9.915 
doses únicas. Os leitos 
ocupados estavam ontem 
em 29,8% (enfermaria) e em 
45,7% Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

Novo lote
Está prevista para a pró-

xima amanhã a chegada de 
um novo lote de imunizante 
contra a Covid-19 na região 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). A 
remessa conta com 199.865 
doses de vacinas CoronaVac, 
Pfizer e AstraZeneca, sendo 
145.945 para serem utili-
zadas como segunda dose, 
e o restante será aplicado 
como primeira dose.

As segundas doses do 
imunizante serão direcio-
nadas às pessoas de 43 a 
49 anos; pessoas de 60, 61 
e 62 anos e trabalhadores 
da saúde. Já as primeiras 
doses são para reforçar a 
grade de pessoas de 30 a 
34 anos. Até o momento, a 
região recebeu 2.217.807 
doses de vacina contra a 
doença.

Região registra 21 óbitos 
por Covid-19 em 24 horas

Nas últimas 24 horas a região 
do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) registrou 21 

óbitos por Coronavírus. O total 
de óbitos até ontem é de 4.978. 
Desde o início da pandemia, 
os 10 municípios consorciados 

registraram 117.960 casos 
positivos da doença, sendo 
que destes infectados, 95.263 
já estão recuperados.

Pandemia

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 4.978
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