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Número de mortes 
por Covid-19 em Mogi 
sobe 154% em 6 meses
Desde o início da vacinação, em janeiro, óbitos registrados na cidade passaram de 609 para 1.551

CULTURA

Projetos de educação musical desenvolvidos em Mogi

têm retorno garantido em agosto. Cidades, página 4

Dados do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) mostram que Mogi 
das Cruzes está entre as seis cida-
des que apresentaram uma média 
de mortes pela Covid-19 acima da 
curva de óbitos registrada desde o 
início da campanha de vacinação, 
iniciada há seis meses. Mogi apre-
sentou o maior índice de progressão 
de óbitos, passando de 609 casos 
registrados no final de janeiro para 
1.551 vítimas em 20 de julho. Com 
isso, a progressão foi de 154,67%.  
Cidades, página 5

Está em 40,9%

Ocupação de 
leitos mantém 
ritmo de queda
Cidades, página 4Com o avanço da imunização, a tendência é a redução de casos positivos e de mortes por Covid-19

Divulgação
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Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Região tem 13 representantes
nos principais eventos do mundo

Grazielle de Jesus, do boxe, e Maciel Santos, da bocha,
estão em Tóquio, capital do Japão, defendendo o Brasil
e sonhando em conquistar medalhas. Cidades, página 3
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TEATRO

A Secretaria Municipal de Cultura 
abriu uma chamada pública para a 
construção de um grupo de trabalho 
de teatro, que visa a elaboração de 
um novo festival na cidade. A pro-
posta é reunir o Festival de Teatro 
Estudantil de Mogi das Cruzes e a 
Mostra de Teatro de Mogi das Cru-
zes – Tablado em um só evento.

RECAPEAMENTO

A avenida Francisco Ruiz Pacco, na 
Vila da Prata, está passando por re-
capeamento asfáltico. Os trabalhos 
de implantação de nova capa as-
fáltica são realizados em uma ex-
tensão de 1.650 metros. A previsão 
é que o serviço seja finalizado nos 
próximos dias.

FESTA DO DIVINO

Amanhã, os festeiros e capitães de 
mastro da Festa do Divino Espírito 
Santo de Mogi das Cruzes 2019/2020, 
respectivamente, Mauro de Assis 
Margarido, o Maurinho, e Cícera 
Alecxandra de Oliveira Margarido e 
Maurimar Batalha e Roberta Fado-
ni Batalha, com a Diocese de Mogi 
das Cruzes e a Associação Pró-Fes-
ta do Divino, farão a prestação de 

contas da festividade, que ocorreu 
mais restrita por causa da pande-
mia da Covid-19. A reunião será às 
10 horas, na Associação Pró-Festa 
do Divino (avenida Francisco Rodri-
gues Filho, 1.232).

ESGOTO

O Serviço Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) concluiu a manuten-
ção na rede de esgotos da avenida 
Voluntário Fernando Pinheiro Fran-
co, na altura do cruzamento com a 
rua Braz Cubas, no centro. O repa-
ro foi necessário devido a uma obs-
trução na tubulação e consequente 
vazamento. Um dos prováveis moti-
vos foi excesso de gordura na rede, 
identificado pela equipe.

EDP E PICPAY

A EDP, distribuidora de energia elé-
trica do Alto Tietê, em parceria com 
o PicPay, prorrogam campanha de 
cashback para usuários novos e já 
ativos na plataforma. A promoção tem 
validade até 31 de julho. Os clientes 
que fizerem o pagamento da conta 
de luz da EDP usando cartão de cré-
dito pela primeira vez no aplicativo 
do PicPay terão direito a um cash-
back de até 40% do valor da conta.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Saúde e Educação

A 
queda da letalidade pela Covid-19 
era o impulso que o ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, preci-
sava para pressionar a retomada 

das aulas presenciais em todo o país. Ele 
ainda culpou Estados e municípios pela 
adoção do ensino remoto, medida tomada 
para conter a disseminação do coronavírus.

É verdade que as escolas fechadas ge-
ram impactos negativos que podem com-
prometer uma geração, principalmente 
se tratando da realidade de muitos bra-
sileiros, que sequer têm acesso estável à 
internet. Segundo a opinião do ministro 
Ribeiro, dentre os prejuízos estão a perda 
de aprendizagem, progresso do conheci-
mento e qualificação para o trabalho, au-
mento do abandono escolar e implicações 
emocionais.

O retorno presencial das aulas divide 
opiniões, mas fato é que a letalidade em 
algumas cidades do Alto Tietê, como Mogi 
e Suzano, apresentou queda entre os me-
ses de maio e junho, segundo reportagem 
publicada recentemente pelo Mogi News e 
Dat. Em Mogi, a letalidade chegou a 66,3 

pessoas para cada mil contaminados com 
a Covid-19; já no mês passado, esse indi-
cador ficou em 42,1 óbitos para cada mil. 
Ocorre que em Itaquá, cidade próxima, a 
letalidade em maio foi de 49,5 e, em ju-
nho, de 55,2. Infelizmente, os números não 
são estáveis, por isso há discussão sobre o 
retorno presencial das aulas.

Saúde e educação são temas e Pastas da 
maior importância para o país e devem ca-
minhar juntas. Em um momento delicado 
de pandemia, o choque entre essas duas 
secretarias mostra despreparo e sinaliza 
falta de foco nas prioridades. Com a dis-
seminação incontrolável do vírus, como 
vinha – e vem – ocorrendo, o fechamento 
das unidades de ensino foi uma das diver-
sas alternativas para barrar a Covid-19. Ou 
seja, foi preciso preservar a saúde, mesmo 
que retardando o aprendizado. Sem dú-
vida é um preço alto, mas já sabemos, há 
tempos, que a pandemia irá deixar marcas 
profundas. E esta é uma delas. Pelo me-
nos, a medida de fechar escolas teve um 
objetivo inegavelmente nobre: preservar a 
vida e aliviar as internações nos hospitais.

O processo de envelhe-
cimento traz uma gama de 
modificações fisiológicas que 
acarretam na redução da massa 
muscular, força e função em 
muitos sistemas. No sistema 
respiratório, são observadas 
alterações no tecido conjun-
tivo que aumentam a rigidez 
da caixa torácica e reduzem 
o componente elástico dos 
pulmões, influenciando dire-
tamente na mecânica respira-
tória, acarretando na redução 
da mobilidade da caixa torá-
cica e elasticidade pulmonar

Outro fenômeno relacio-
nado ao envelhecimento é a 
redução da força dos mús-
culos respiratórios. Outros 
aspectos que se modificam 
de forma perceptível durante 
o envelhecimento estão asso-
ciados à composição corporal 
do idoso, que tende a ganhar 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

peso progressivamente até em 
torno de 70 anos, diminuin-
do após essa idade e apresen-
tando uma redistribuição de 
gordura corporal das extre-
midades para a área visceral, 
podendo interferir no sistema 
respiratório.

É de fundamental impor-
tância conhecer as mudanças 
fisiológicas para que se atue 
na prevenção de patologias. 
Além disso, com o crescente 
aumento da população ido-
sa, os profissionais de saúde 
devem preparar-se para aten-
der a essa demanda, a fim de 
promover melhor qualidade 
de vida a esses indivíduos. 
Existem algumas técnicas que 
podem ser praticadas em casa 
e que darão mais resistência 
ao pulmão para encarar a Co-
vid-19 e ajudar a diferenciar 
sintomas de doenças.

As lesões pulmonares cau-
sadas pelo coronavírus podem 
ser graves e irreversíveis, porém, 
um planejamento adequado 
de exercícios físicos e nutri-
ção é capaz de minimizar esse 
impacto, melhorando a qua-
lidade de vida dos pacientes. 
Sabemos que o pulmão, por 
ser um órgão elástico e com-
placente, tem características 
fundamentais para que haja 
o adequado preenchimento 
dos espaços aéreos no ato 
respiratório. Já nos processos 
inflamatórios e/ou infecciosos 
pulmonares ocorrem, a pos-
terior, um processo de reparo, 
no qual o tecido elástico ten-
de a ser substituído por um 
tecido fibroso. Estas ditas ‘se-
quelas’ ocorrem em variados 
graus em diversas patologias 
pulmonares e, infelizmente, 
não é diferente na Covid-19.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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RODRIGO BARONE

O Conselho Municipal de Inovação Tecnológica (CMIT) para a gestão 2021 a 2024 tomou 
posse nesta semana. O grupo é formado por 13 integrantes, entre representantes de 
segmentos da sociedade civil ligados à inovação e da administração municipal. A meta 
do grupo é impactar positivamente o atendimento à população em áreas como saúde, 
educação, empreendedorismo, dentre outras.
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 CMIT TOMA POSSE

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente da Comissão 
da Saúde Lions Clube Mogi das Cruzes.
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Secretaria divulga ações para
celebrar Dia do Agricultor

A Secretaria Municipal 
de Agricultura terá uma 
programação especial na 
próxima semana em home-
nagem ao Dia do Agricultor, 
comemorado no dia 28 
de julho. O foco está nas 
atividades online devido 
ao período pandêmico. As 
ações foram definidas a partir 
de um diálogo aberto da 
Pasta com os representantes 
do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural 
(CMDR).

A primeira atividade será 
na próxima terça-feira com 
a divulgação de um vídeo 
no canal do Youtube da 
Pasta sobre a importância 
do agricultor. “Nosso ob-
jetivo principal com esta 
programação é homenagear 
os agricultores do município 
e conscientizar a população 
de um modo geral sobre a 
importância do agricultor 
para o abastecimento de 
alimentos e bens de consu-
mo. Agradecemos a todas 
as entidades do setor que 

Agricultura

estão conosco nesta progra-
mação”, disse o secretário de 
Agricultura, Felipe Almeida.

No Dia do Agricultor, 
dia 28, às 19 horas, será 
realizada uma live no canal 
do Youtube da Secretaria de 
Agricultura sobre os desafios 
do setor antes e no pós-

-pandemia com agricultores, 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e entidades ligadas 
ao segmento, como a Fatec 
de Mogi das Cruzes, o Sindi-
cato Rural, a Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CDRS) e Defesa 
Agropecuária, estes últimos 
são órgãos da Secretaria de 
Agricultura de Abastecimento 
do Estado. No evento tam-
bém será apresentado um 
vídeo em homenagem aos 
agricultores e será divulgado 
o novo site da Secretaria de 
Agricultura.

Na quinta-feira da semana 
que vem será divulgado um 
vídeo de dois produtores 
mais antigos que atuam no 
Mercado Municipal, que irão 

falar sobre sua experiência 
e a satisfação em oferecer 
produtos de qualidade para 
a população mogiana. A 
feira noturna do Mercado 
Municipal do Produtor Minor 
Harada, realizada na próxi-
ma sexta-feira contará com 
uma projeção de vídeos e 
imagens sobre a agricultura 
mogiana. No domingo, dia 
1º de agosto, no Varejão da 
Cobal, produtores, feirantes 
e seus colaboradores serão 
fotografados em mais uma 
ação da valorização e reconhe-
cimento pelo abastecimento 
da cidade.

A programação conta ainda 
com a Feira Agroecológica, 
na Ilha Marabá, que será 
no dia 7 de agosto, com o 
propósito de estimular o 
desenvolvimento sustentável. 
A feira, que já foi realizada 
em junho, terá continuidade 
e será promovida duas vezes 
por mês. É uma parceria entre 
as secretarias municipais de 
Agricultura, Cultura e Verde 
e Meio Ambiente e a CDRS.

Shopping retoma as aulas 
presenciais do projeto

Com a retomada gradativa 
permitida e segura das atividades 
coletivas, o público com idade 
acima dos 40 anos encontra 
no Mogi Shopping todo o 
conforto necessário para a 
prática gratuita de atividades 
físicas supervisionadas por 
profissionais capacitados.

Por meio do projeto social 
Vida em Movimento, o em-
preendimento oferece aula uma 
vez por semana, que integra 
zumba, alongamento, pilates 
e ainda trabalha a socializa-
ção dos alunos, respeitando 
regras de distanciamento 
e a utilização de máscara e 
álcool em gel.

Neste período festivo, as 
atividades físicas vêm sendo 
com  temática junina, com as 
participantes trajadas a caráter, 
o que eleva a autoestima e dá 
ar de descontração nas aulas.

O educador físico e coorde-
nador do Vida em Movimento, 
Thiago Sobral, aguardava 
ansiosamente pelo retorno 
completo das atividades. “As 
alunas relatam a falta que o 

Vida em Movimento

projeto fazia porque aqui elas 
fazem amizade, dançam, se 
exercitam e gastam energia”, 
destacou.

Desde que o fechamento 
do comércio foi decretado em 
2020, o projeto manteve ati-
vidades de forma remota com 
transmissões pelo Instagram. 
A partir de fevereiro de 2021, 
as aulas foram alternadas entre 
online e presencial. Julho é o 
segundo mês de arrecadação 
para a Casa São Vicente de 

Paulo, no entanto as alunas do 
projeto arrecadaram também 
32 itens pets, entre ração, 
brinquedos, tapetes higiênicos 
e jornais que foram revertidos 
para o Grupo Fera.

Participam do Vida em 
Movimento atualmente so-
mente alunas que já estavam 
matriculadas até o ano passado 
e, por enquanto, não há pre-
visão para abertura de novas 
inscrições. O telefone para 
informações é o 4798-8800.

Prática gratuita de atividades físicas é supervisionada

Divulgação

Alto Tietê tem 13 atletas em 
Tóquio lutando por medalhas

São dois representantes de Mogi e 11 de Suzano que estarão no Japão nos maiores eventos esportivos do mundo

JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS

A maior competição des-
portiva do mundo, os Jogos 
Olímpicos, tem início hoje 
em Tóquio, no Japão, com 
a participação de atletas 
de todos os países e uma 
delegação de mais de 300 
atletas - entre eles, 13 re-
presentantes do Alto Tietê.

A delegação brasileira 
para os Jogos Olímpicos 
será de 302 integrantes, e 
contará com a boxeadora 
Grazielle de Jesus, na ca-
tegoria até 51 kg. Nascida 
em Mogi, Grazielle atuou 
por outras cidades e, na 
preparação para os Jogos 
de Tóquio, realizou parte 
de seu treinamento no pro-
jeto Alfa Boxe, localizado 
no distrito de Jundiapeba, 
sob responsabilidade do 
lutador Anderson Firmino.

Mogi das Cruzes tam-
bém participará dos Jogos 
Paralímpicos, voltados à 
integração e a superação 
desportiva de pessoas com 

diversos tipos de deficiência, 
que acontecerão a partir do 
mês de agosto, na sequên-
cia dos Jogos Olímpicos. 
Na modalidade da Bocha 
Paralímpica, na categoria 
BC2, o mogiano Maciel dos 

Santos, que treina no Centro 
Municipal do Paradesporto, 
será o representante do 
Time Brasil.

A cidade de Suzano também 
irá participar desta edição 
dos Jogos Paralímpicos de 

Tóquio, com onze atletas 
para a delegação dos 253 
atletas do Brasil. Evelyn 
Oliveira participará da Bocha 
Feminina; Nathalie Filomena 
e Daniel Yoshizawa farão 
parte da equipe do Vôlei 

Sentado nas modalidades 
Feminino e Masculino, 
respectivamente.

A Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer de 
Suzano informou que oito 
atletas que atuam no time 

de Vôlei Sentado do time 
Sesi/Suzano atuarão pelas 
seleções olímpicas.

Pelo time feminino, serão 
Edwarda Oliveira, Gizele 
Costa Dias, Laiana Rodri-
gues e Ana Luisa Soares; 
pelo time masculino, serão 
Fabrício Pinto, Leandro da 
Silva, Renato Leite e Wel-
lington Platini. O treinador 
Célio Mediato, treinador da 
equipe, também comandará 
o time masculino.

Outras cidades 
O grupo MogiNews/DAT 

entrou em contato com as 
Secretarias responsáveis 
pelo Esporte de outros 
municípios para averiguar 
se atletas locais participa-
rão dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos.

As Prefeituras de Guararema, 
Poá, Ferraz de Vasconcelos 
e Itaquaquecetuba infor-
maram que não possuem 
atletas de seus respectivos 
municípios participando das 
Olimpíadas e Paralimpíadas.

André Diniz

Maciel Santos se preparou no Centro do Paradesporto

Felipe Claro/Arquivo

Grazielle de Jesus, do boxe, está na categoria até 51 kg

Reprodução
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Ocupação de leitos de UTI 
Covid continua em queda

O número de internações 
nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) segue em 
declínio no município de Mogi 
das Cruzes. As informações 
divulgadas ontem pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
por meio do site oficial da 
Prefeitura, indicavam que a 
ocupação era de 40,9%, já 
que os 127 leitos tratavam 
ontem 52 pacientes com a 
Covid-19.

Em relação às unidades 
de Enfermaria, havia uma 
lotação de 30,7%, também 
em queda na cidade. Os 
números se referem às se-
guintes unidades médicas: 
Hospital Municipal, Hospital 
de Campanha, Santa Casa de 
Misericórdia, Luzia de Pinho 
Melo, Ipiranga, Santana, 
Biocor e Mogi Mater.

Há uma semana, as dez 
vagas de Emergência somente 
do Hospital Luzia de Pinho 
Melo estavam com 30% de 
ocupação. Os 23 leitos de 

Boa notícia

Enfermaria, por outro lado, 
encerraram a noite passada 
com ocupação de 61%. No 
Hospital Doutor Arnaldo 
Pezzuti, também em Mogi, 
estão em funcionamento 30 
leitos de Enfermaria, com 
ocupação de 63%, e 30 leitos 
de UTI, com 92%.

Já no Centro de Saúde 24 
horas, Unidade de Pronto 
Atendimento, Central da 
Covid-19 e no Hospital de 
Campanha, também em Itaquá, 
as ocupações eram de 3% e 
32%. O Hospital Auxiliar de 
Suzano, de responsabilidade 
estadual, que possui 20 leitos 
de Enfermaria, operava ontem 
com 61% de ocupação.

No entanto, no Pronto-
-Socorro Municipal (PS), 
Santa Casa de Misericórdia, 
Santa Maria e Saint Nicholas 
as ocupações eram de 20% e 
71,4% na UTI e Enfermaria, 
respectivamente. Por fim, a 
Prefeitura de Poá informou 
ontem que as ocupações no 
Hospital Municipal Doutor 
Guido Guida eram de 0% e 9% 
na Emergência e Enfermaria.

Até a noite passada, mais 
de 5 mil pessoas de toda 
a região foram a óbito em 
decorrência da doença viral, 
conforme apontam os números 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

Thamires Marcelino

Projetos de educação musical
retornam no início de agosto

‘Prá Ver a Banda Passar’ e ‘Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola’ foram renovados e ampliados

CULTURA

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria Municipal de Educa-
ção, informou na tarde de 
ontem que terá início no dia 
2 de agosto a retomada das 
atividades de dois projetos 
voltados à educação e ini-
ciação e educação musical.

Uma das iniciativas é o 
projeto “Pra Ver a Banda 
Passar”, parceria entre o 
município e a Associação 
dos Regentes de Fanfarras e 
Bandas de Mogi das Cruzes. 
O programa educativo será 
realizado em 25 escolas, 
sendo nove municipais e 
16 estaduais.

A volta do “Pra Ver a Banda 
Passar’’ tem dois destaques, 
sendo um deles a sua abran-
gência: o número de alunos 
atendidos vai passar de 2 mil 
em 2020 para 19.935 a partir 
do segundo semestre deste 
ano. Outro é o conteúdo que 
passa a ser oferecido: no que 
antes eram apenas atividades 

para bandas e fanfarras de 
escolas, passa a incluir aulas 
de musicalização para todos 
os alunos matriculados nas 
unidades.

Outro programa é o “Pe-
quenos Músicos… Primei-
ros Acordes na Escola”, em 
parceria com a Orquestra 
Sinfônica de Mogi das Cru-
zes. O programa, que teve 
seu contrato encerrado no 
final do ano, passou por 
renovação e também volta 
no dia 2 de agosto.

Serão atendidos 11 mil alu-
nos de 21 escolas municipais, 
com aulas de musicalização e 
ensino sinfônico. A iniciativa, 
segundo a administração 
municipal, recebeu ajustes 
do conteúdo aos documentos 
curriculares na rede municipal 

de ensino, bem como a for-
mação dos profissionais que 
atuam no projeto. “Neste 
momento, as escolas estão se 
organizando para a retomada 
das atividades”, declarou a 

Pasta, por nota.
Para se adequar às condições 

de ensino híbrido entre aulas 
presenciais e atividades no 
formato Ensino a Distância 
(EAD), as aulas poderão ser 

feitas nos dois modelos, de 
acordo com a organização de 
cada unidade escolar. “Devido 
a ajustes para o início do 
atendimento simples e misto 
em mais de 74 unidades 

escolares da rede municipal, 
as atividades começam no 
dia 2 de agosto”, informou 
a Secretaria da Educação.

Para o titular da Pasta, 
André Stabile, a música é 
fundamental para o desen-
volvimento de crianças e 
jovens. “A música transforma 
a vida das crianças, e nosso 
objetivo é fortalecer estes 
projetos promovendo uma 
educação musical de quali-
dade”, declarou.

No Legislativo
A retomada do programa 

“Pequenos Músicos” chegou 
a ser uma das demandas dos 
membros da Câmara Muni-
cipal no início do semestre 
deste ano. A Casa de Leis 
chegou a aprovar, no dia 17 
de fevereiro, a moção 08/2021, 
de autoria dos vereadores 
Francimário Vieira (PL), o 
Farofa, Edson Santos (PSD) 
e José Luiz Furtado (PSDB), 
o Zé Luiz, solicitando que a 
Prefeitura de Mogi realizasse 
a renovação do programa.

André Diniz

‘Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola’ é desenvolvido em 21 unidades

Ney Sarmento/PMMC

Já no Hospital Regional 
de Ferraz de Vasconcelos, 
o Doutor Osíris Florindo 
Coelho, os 26 leitos de UTI 
somavam 73% de ocupação 
e os de Enfermaria, 26%. O 
Santa Marcelina de Itaqua-
quecetuba operava ontem 
com 20 leitos de UTI com 
100% de ocupação e 20 de 
Enfermaria, com 75% de uso.

Site da Prefeitura 
informava ontem 
40,9% de ocupação 
nos leitos de UTI e
30,7% na Enfermaria

Central de agendamento do 
SIS tem capacidade ampliada

A Central de Agendamento 
do Sistema Integrado de Saúde 
(SIS), que funciona por meio 
do telefone 160, teve a sua 
capacidade de atendimento 
ampliada com a inclusão de 
18 novos operadores, que 
estão trabalhando das 16 às 
22 horas, de segunda a sexta-
-feira, exclusivamente para o 
agendamento da vacinação 
contra a Covid-19. Para os 
demais serviços – incluindo 
também a vacinação – o 
atendimento é de segunda 
a sábado, das 7 às 19 horas. 

O reforço torna o agenda-
mento da vacinação rápido, 
que ontem, por exemplo, já 
totaliza 278.325 doses aplica-
das, sendo 207.970 primeiras 
doses, 60.430 segundas doses 
e 9.925 doses únicas.

A orientação para as pes-
soas que costumam utilizar 
a Central de Agendamento 
para a marcação de vacinação 
contra a Covid-19 é justa-
mente telefonar das 16 às 
22 horas, o que garantirá o 
direcionamento direto para os 

operadores responsáveis pelo 
agendamento da imunização.  
O 160 continua atendendo 
normalmente em seu horá-
rio habitual com outros 50 
operadores que realizam os 
agendamentos para o sistema 
de saúde.

Vacinação
A Secretaria Municipal de 

Saúde abrirá hoje, às 16 horas, 
o agendamento da 1ª dose 
para pessoas com 30 anos 
ou mais, com o imunizante 
CoronaVac/Butantan. Serão 
6,2 mil doses disponíveis.

Amanhã, às 9 horas, serão 
abertos dois agendamentos: 2ª 
dose da vacina AstraZeneca/
Fiocruz para vacinados até 
o dia 7 de maio, com 6.730 
doses disponíveis, e ainda 
a 2ª dose do imunizante 
CoronaVac/Butantan para 
vacinados até o dia 6 de julho, 
com 1 mil doses. As vagas de 
2ª dose são exclusivas para 
este tipo de imunização: as 
pessoas que estão marcando 
a 1ª dose não devem usar 

essas abas de agendamento
O agendamento online deve 

ser feito no Clique Vacina. 
Pelo site, o cidadão consegue 
fazer o agendamento do local 
e do horário para a aplicação 
da vacina. 

Mortes
Quatorze mortes por co-

ronavírus (Covid-19) foram 
confirmadas ontem pelo Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) e pelas prefeituras 
da região. Os óbitos ocorre-
ram nas cidades de Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, Mogi 
das Cruzes, Poá e Suzano.

De acordo com o Conde-
mat, Ferraz de Vasconcelos 
registrou cinco mortes, já em 
Guararema foi registrada uma 
morte. Em Mogi das Cruzes 
foram cinco falecimentos 
confirmados, Poá notificou 
duas mortes, e Suzano um 
óbito.

Com a atualização, o Alto 
Tietê chegou ontem a 5.026 
mortes pela Covid-19.

Vacinação

Alunos atendidos no 
programa ‘Prá Ver 
a Banda Passar’ vai 
subir de 2 mil para 
quase 20 mil
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Mortes por Covid entre janeiro 
e julho em Mogi sobem 154%

De acordo com dados do Condemat, foram 609 falecimentos até 20 de janeiro e 1.551 até 20 de julho deste ano

COM VACINAÇÃO

Dados do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) mostram que a 
cidade de Mogi das Cruzes 
está entre as cidades que 
apresentaram uma média 
de mortes por coronavírus 
(Covid-19) dentro da curva 
de óbitos registrada desde 
o início da campanha de 
vacinação, iniciada há seis 
meses. 

A base de dados utilizada 
foi o relatório diário divulgado 
pelo consórcio, que aponta o 
número de casos suspeitos, 
confirmados, remissões e 
óbitos no período entre 20 
de janeiro, quando teve início 
a campanha de vacinação no 
Estado e no Alto Tietê, e o dia 
20 de julho, quando foram 
completados seis meses de 
imunização da população.

Neste primeiro semestre 
apurado pela reportagem, as 
dez cidades da região salta-
ram de uma soma de 1.947 
casos fatais em janeiro para 
4.978 em seis meses - uma 

progressão de 155,67% no 
período. Apenas cinco cidades 
encontram-se com uma por-
centagem progressiva abaixo 
da soma regional: Ferraz de 
Vasconcelos, Mogi das Cruzes 
Guararema, Salesópolis e 
Santa Isabel.

Dentre as cidades abaixo 
da média, Salesópolis é a que 
apresenta a menor progressão, 
com 103,84% em seis meses. 
Ferraz de Vasconcelos está em 
segundo lugar com 130,65%, 
seguida de perto por Gua-
rarema, com 133,33%. Em 

quarto lugar está Santa Isabel, 
com progressão de 138,77% 
no número de óbitos.

Uma das cidades que 
apresentou um índice de 
progressão de óbitos desde 
o início da vacinação dentro 
da média foi Mogi , que 

contava com 1.551 vítimas 
em 20 de julho, muito acima 
dos 609 casos registrados no 
final de janeiro. Com isso, a 
progressão de óbitos foi de 
154,67%.

Biritiba Mirim, que saltou 
de 35 para 105 casos fatais, 
teve a maior taxa de progres-
são, com 200%. Suzano vem 
em terceiro lugar com uma 
progressão de 173,98% no 
período. Poá tem 160,43% e 
Itaquaquecetuba com 156,31%, 
respectivamente. Arujá tem 
uma evolução de 161,86% 
em casos de mortes.

Evolução de casos 
Quanto à evolução de 

casos positivos de infecção 
de Covid-19 no Alto Tietê, 
durante os seis primeiros 
meses de vacinação, foi de 
142,87%. Nesta apuração, 
metade das cidades está 
abaixo da média de casos 
na região.

Cinco cidades estão abaixo 
da média regional: Arujá 
(125,60%), Ferraz de Vas-
concelos (92,99%), Mogi 
das Cruzes (140,53%), Poá 
(110,01%) e Santa Isabel 
(140,60%).

André Diniz Mortes nos últimos seis meses

Cidade  Janeiro          Julho            %

Arujá              118               309                      161,86

Biritiba            35                105                        200

Ferraz           199                459                      130,65

Guararema    42                  98                        133,33

Itaquá          364                 933                      156,31

Mogi             609               1.551                   154,67

Poá               139                362                      160,43

Salesópolis    26                  53                        103,84

Santa Isabel  98                 234                      138,77

Suzano        319                 874                      173,98

Total           1.947             4.978                   155,67

Fonte: Condemat 

Números levam em conta o período da pandemia já na campanha de vacinação

Mogi News/Arquivo
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SBT, 21H00

Chiquititas
Vivi diz para Tati e Cris que se encontrou com Cintia por acaso no shopping. 

Cris pergunta o motivo dela estar num site com Cintia. Vivi responde que 

não perderia a chance de aparecer na mídia. Tati diz que o pai dela não vai 

gostar nada disso. Mili liga para Mosca e conta que participará do concurso 

de talentos. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Dandara vai atrás de René, e Gael se surpreende. Bete convida Simplício 

para tomar café, e Lincoln a critica. Simplício acerta com King os detalhes 

de seu plano. Todos se espantam quando João se inscreve para o papel de 

Romeu. Bianca e Jade discutem sobre o papel de Julieta. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Ana diz a Lucio que nao pode mais casar com ele. Eva se descontrola ao 

saber que Ana nao vai mais se casar. Ana vai para a casa de Ina e pede para 

passar uns dias com a avó. Jonas avisa a Nanda que nao irá mais sustenta-

la, já que decidiu depor a favor de Lourenço no processo.

GLOBO, 19H15

Pega pega
Eric garante ao delegado Siqueira que nao roubou o hotel. Júlio decide enviar 

sua mala com o dinheiro do roubo por correio. Arrependido, Julio pensa em 

devolver o dinheiro por causa de Antonia. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo manda Josué ouvir a conversa de Maurílio e Téo. Espinoza entrega 

o vidro com o líquido especial para o Comendador. Danielle se culpa por 

mentir para José Pedro. Maurílio mostra a Téo as provas contra José Alfredo.

RECORD, 21H

Gênesis
Isaque pede notícias de Jacó. Esaú ofende seu pai. Labão fala de seu plano 

para o casamento de Jacó e Raquel. Esaú age de maneira cruel com o fi lho. 

Começa a festa de casamento de Jacó e Raquel. Raquel fi ca furiosa com a 

atitude de Labão. Elifaz corre perigo na mata.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 65

Trabalho
defendido

pelo 
doutorando

Inscrição
na cruz de

Jesus
(Bíblia)

Cidade na
Costa do
Descobri-
mento (BA)

Filme com
Russell
Crowe

201, em 
algarismos
romanos

Divisão da
piscina

olímpica

(?) no erro:
risco do 

infrator sem
remorso 

Reles;
vulgar

Atração
turística

da savana
africana

"Universi-
dade", em
siglas de 

instituições

Correr,
em inglês

Isto é
(abrev.)

Que não
desapega

do
dinheiro

"Metade",
em 

"semirreta"

Foco
primário 

do trabalho
do mineiro

Amigo, 
em francês

Serviço do pet shop
Caractere presente

em todos os
endereços de e-mail

Interjeição
de alívio
Signo do
carneiro

Cércea

Passa
para fora

Esperta;
sabida
Resto 

de vela

Tipo de café mais
cultivado no mundo
Grupo inseparável de
adolescentes (pop.)

Pauta de 
programas
esportivos

Vocalista
do Ira!

Medida
usada em 
estatísticas

Adorno de 
cabelos (pl.)

Cantor de
"Taj Mahal"

Patente;
manifesta

Ligação;
conexão

A pessoa 
que resume
o dito "fari-
nha pouca,
meu pirão
primeiro"

A cidade mais procura-
da nas férias de verão

Atividade rotineira 
do estudante

Esperável

Breve; efêmera

JETAS

OSTENSIVA

ARCOSONNT

EGOCENTRICA

ELOOCC

BARECAIR

MEDIARRU

NASISOEZ

JARABICA

JOGOUFAB

PRAIANAR

LERRASA

PREVISIVEL

REAAMI

TRANSITORIA

3/ami — run. 4/nasi — soez. 7/arábica.

Você é mais forte do 
que imagina. Levante 
a cabeça e enfrente 
todas as provas de 
fogo que a vida lhe 
oferece. Seu valor é 
gigante e nada nem 
alguém podem retirar 
isso de você.

Acredite no seu 
potencial e lute por 
tudo aquilo que 
acredita. Sim, porque 
só batalhando é que 
alcançamos nossas 
metas e projetos. 
Força! Viva com 

MOMENTO
especial

Você tem valor

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: LEANDRO ALVES DOS SANTOS E LU-

CIANO RAPOSO SOARES QUINTAS

Parabéns por esse dia tão especial, muita alegria, paz e 

harmonia. Que todos os seus desejos se realizem. Feliz 

aniversário!

Algumas coisas que não podem faltar 
no nosso dia: fé, respeito, gratidão e 
oração.”

 cultura@jornaldat.com.br

o coração e use a 
cabeça para atingir a 
felicidade.
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Manoel Inacio Cordeiro

Gilverlânia Glésia Barbosa dos Santos

Gessionete Rocha Pereira Pianura

Edivaldo Inácio dos Santos

Tereza dos Santos Faria 

Danizequi Antonio dos Santos

Otilia Carlos Silverio

Shirlei Almeida de Oliveira

Laura Pereira Fernandes

FALECIMENTOS

20 DE JULHO DE 2021

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 - PROCESSO Nº 8.258/2021

OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 02 (DOIS) 
PORTÕES DE FERRO E INSTAÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES, NA ESTRADA DO 
COMPLEXO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, DENOMINADO CASEM (CENTRO DE APOIO 
A SERVIÇOS MUNICIPAIS), LOCALIZADO À RUA PROFESSOR FLAVIANO DE MELO 
N°435 – CENTRO NESTE MUNICIPIO
EMPRESA VENCEDORA: GSK COMERCIO E INSDUSTRIA EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

Mogi das Cruzes, em 22 de julho de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Adjunto de Gestão Pública

FLAVIA NASSER GOULART - Secretária de Gestão Pública

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital Nº 013, de 23 de julho de 2021
Oficio nº 087/2021
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do disposto nos artigos 31 e 104, II, 
IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do Município, torna público, que se encontra publicada por 
afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na Avenida Vereador Narciso Yague 
Guimarães, 277 – Centro Cívico, nesta cidade, para conhecimento dos interessados, que 
o contribuinte inscrito nos assentamentos do cadastro mobiliário municipal, cujo Auto de 
Infração, relativo ao lançamento nos exercícios de 2014 a 2020, não foi entregue em virtude 
de o mesmo não se encontrar em local certo e sabido, fica NOTIFICADO, na forma do artigo 
21, parágrafo único do Código Tributário Municipal – CTM, a comparecerem à Secretaria 
Municipal de Finanças – Divisão de Fiscalização de ISS/ICMS, no prazo de 30 (trinta) dias 
da data da publicação, de conformidade com os Artigos 93 e 94 do Decreto Municipal Nº 
17.824/2018, para regularizar sua situação tributária. O não atendimento desta convocação no 
prazo mencionado implicará nas sanções previstas na legislação em vigor.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

CITAÇÃO POR EDITAL / PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
(Portaria SPAD nº 651, de 26 de março de 2021)

Considerando o que ficou deliberado pela Comissão Especial de Processo Administrativo 
Disciplinar, instituída pela Portaria SPAD nº 651, de 26 de março de 2021, o Secretário de 
Governo FAZ SABER a Sra. RITA DE CASSIA OLIVEIRA, ex – Conselheira Tutelar, que 
diante da tentativa frustrada de sua citação pessoal, referente ao Processo Administrativo 
Disciplinar nº 25.836/20 e apenso n° 37.189/18, instaurado na forma da Portaria SPAD nº 651, 
de 26 de março de 2021, fica a referida citada e intimada por edital, nos seguintes termos: “que 
consta do Processo Administrativo Disciplinar, por descumprimento de deveres funcionais, 
pelo qual responde na Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes”, portanto, fica intimada a 
comparecer, ou apresentar procurador legalmente constituído com conhecimento dos fatos, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste edital, na Av. Vereador Narciso Yague 
Guimarães, 277, Centro Cívico, 2º andar (Prédio Sede da Prefeitura), na sala da Comissão 
Municipal de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apresentar defesa 
quanto à alegação de descumprimento de deveres funcionais, assegurando-lhe o acesso aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, franqueado o seu 
comparecimento pessoal ou por intermédio de advogado constituído, nos termos do disposto 
no artigo 182, § 2º, da Lei Complementar nº 82, de 7 de janeiro de 2011. Do que para ciência 
a Sra. RITA DE CASSIA OLIVEIRA, conforme determina a lei, é expedido o presente edital.
Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, 21 de julho de 2021.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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