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Hospital Arnaldo Pezzuti 
ganha mais 44 leitos de UTI

Unidades serão

reservadas a pacientes

crônicos, adultos e 

crianças; total chega 

a 80 acomodações

EMPREGOS

Balanço do Cageb relativo ao primeiro semestre do

ano aponta superávit de 2.432 postos. Cidades, página 5

A rede de saúde pública do Alto 
Tietê terá ampliação de 44 leitos 
de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI), destinados a pacientes 
crônicos, adultos e crianças, no 
Hospital Doutor Arnaldo Pezzuti 
Cavalcanti, em Mogi das Cruzes. 
O anúncio foi feito ontem pelo se-
cretário de Saúde do Estado, Jean 
Gorinchteyn, durante cerimônia 
em comemoração aos 93 anos 
da unidade. Com a ampliação, o 
hospital passará a contar com 80 
leitos de UTI para pacientes crô-
nicos – 40 adultos e 40 de pedia-
tria. Hoje, a unidade possui 36 
leitos em operação, sendo oito 
para adultos e 28 para crianças.  
Cidades, página 8

A Prefeitura de Mogi da Cruzes 
manterá até pelo menos esta sexta-

-feira a operação do abrigo emer-
gencial para pessoas em situação 
de rua que foi montado no Ginásio 
de Esportes Hugo Ramos. Desde a 
sexta passada, quando foi aberto, o 
local teve bastante procura e che-
gou a acolher 30 pessoas em uma 
só noite. Cidades, página 4

Ginásio Hugo Ramos

ABRIGO 

EMERGENCIAL

SEGUE ABERTO

BRASIL

TSE condena 
ideia de voto 
impresso. p3

Ampliação de leitos no hospital Arnaldo Pezzuti foi anunciada pelo secretário de Estado de Saúde

Paulo Pavione - Secop/Suzano
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Na Mogi-Dutra

Em novo protesto, movimento 
Pedágio Não reúne 600 pessoas

Manifestação promovida no sábado passado reiterou 
insatisfação contra praça de cobrança. Cidades, página 4
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MANUTENÇÃO DA EDP
A EDP realizará amanhã, das 15 às 
17 horas, serviços de manutenção 
na rede elétrica onde fica a Estação 
Elevatória de Água do Parque Itapeti. 
Para isso, a energia será interrompi-
da no local e, embora o bairro tenha 
reservatório, a paralisação poderá 
afetar o abastecimento. A previsão é 
de que a distribuição de água esteja 
normalizada à noite. Quem tem cai-
xa d’água em casa não deverá sentir 
os efeitos da paralisação. Mais in-
formações pelo telefone 115 ou pelo 
WhatsApp (11) 99915-5145.

ESTÁGIO EM DIREITO I
A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
abriu inscrições para o 5° Concur-
so para Admissão de Estagiários da 
Procuradoria-Geral do Município. 
Poderão participar os estudantes 
que estejam cursando a partir do 
5º semestre. O edital pode ser con-
sultado no Portal da Transparência 
da Prefeitura (www.transparencia.
pmmc.com.br/concursos-publicos) 
e o link para inscrição online estará 
disponível até as 17 horas do dia 17.

ESTÁGIO EM DIREITO II
Após a inscrição preliminar, o candi-

dato deverá entrar em contato pelo 
telefone (11) 4798-6997 para agendar 
a validação presencial da inscrição, 
que será dos dias 16 a 24 de agos-
to (exceto aos fins de semana), das 
9 às 17 horas, na sede da Procura-
doria-Geral do Município (avenida 
Vereador Narciso Yague Guimarães, 
277 – 3º andar – Centro Cívico). O 
estágio será de 30 horas semanais 
e duração máxima de dois anos. O 
valor da bolsa-auxílio é de um sa-
lário mínimo.

MODERNIZAÇÃO 
O Mogi Shopping está realizando 
obras de renovação que incluem 
jogos de sanitários, área de aten-
dimento ao cliente, espaço famí-
lia com fraldário, sala de papinha e 
amamentação. O projeto de interio-
res é assinado por Sandra Pini, um 
dos principais nomes da arquitetu-
ra brasileira. Na primeira etapa, que 
será realizada neste mês, os servi-
ços serão realizados na área próxi-
ma ao Banco Santander, onde atual-
mente ficam os sanitários. Além das 
obras de melhorias, negociações 
com importantes marcas do varejo 
estão avançando e devem se insta-
lar no centro de compras.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Avanço da vacinação

A 
morosidade da vacinação contra 
a Covid-19 no Brasil pode com-
prometer a eficiência da campa-
nha quando se pensa na redução 

do número de mortes pela doença no atual 
pico epidêmico. A conclusão, do professor 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FM-USP), Eduardo Massad, 
ainda leva em conta que cerca de 127 mil 
vidas seriam poupadas até o fim de 2021 se 
o Brasil tivesse começado em 21 de janei-
ro a vacinar em massa – algo em torno de 2 
milhões de doses aplicadas ao dia.

Olhando para frente e deixando os erros 
para trás, após aprender com os mesmos, 
anima o levantamento feito pela reportagem 
do grupo MogiNews/DAT, junto à platafor-
ma VacinaJá, do governo do Estado de São 
Paulo, mostrando que a maioria das cidades 
do Alto Tietê já alcançou mais da metade 
de sua população em geral imunizada com 
a primeira dose contra a Covid-19. Os nú-
meros incluem as doses da CoronaVac, As-
traZeneca, Pfizer e Janssen. Mais de 682 mil 
pessoas já receberam o agente imunizante.

A cidade com o maior número de pessoas 

imunizadas é Mogi das Cruzes, que conta-
bilizou 238.449 pessoas, ou 52,9% da po-
pulação. No ranking estadual, Mogi está na 
posição 558 entre as 645 cidades do Esta-
do. Entretanto, outros três municípios es-
tão à frente na proporção entre vacinados 
e a população geral. A cidade melhor po-
sicionada é Guararema, que possui 18.856 
pessoas protegidas, o equivalente a 62,6% 
da população, com a 186ª posição estadual. 
A segunda melhor posicionada entre as dez 
cidades do Alto Tietê é Salesópolis que, com 
10.258 pessoas e uma população de 17.252 
habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), tem 59,5% 
de cobertura vacinal. Santa Isabel está em 
terceiro lugar, com 31.214 habitantes imu-
nizados, o que equivale a 53,8% de pessoas 
protegidas.

É sabido que o número de vacinados pode-
ria estar mais avançado, caso o planejamen-
to do governo federal fosse diferente desde 
o início e, hoje, poderíamos estar mais pró-
ximo de um controle seguro contra o coro-
navírus. Não foi o que ocorreu. Resta olhar 
daqui para frente.

Mesmo com as eleições de 
2022 ainda um tanto distan-
tes e com uma expectativa de 
polarização entre as candida-
turas de Lula e Bolsonaro, o 
debate sobre o surgimento 
de uma chamada terceira via 
permanece no radar de parti-
dos que não se inclinam por 
nenhum dos dois candidatos. 
Existe um esforço tremendo 
de algumas “lideranças” polí-
ticas para encontrar um nome 
que possa se mostrar viável.

Tarefa árdua para um ex-
tenso aglomerado de pessoas 
e interesses. Principalmen-
te pela inexistência de uma 
liderança que canalize os 
apoios necessários para sua 
viabilização. Além de lide-
ranças políticas, sempre se 
cogita nomes de pessoas fa-
mosas, mas que não orbitam 
o universo da política. São 

A terceira via

ARTIGO
Afonso Pola

os chamados outsiders, indi-
víduos que não pertencem a 
um grupo determinado, no 
caso grupo político.

É importante ressaltar que 
uma eleição não é feita de 
vias. Ela se realiza a partir 
de candidatos que, em tese, 
devem representar as dife-
rentes visões presentes na 
sociedade. Em todas as pes-
quisas divulgadas até agora, 
Lula está em primeiro lugar 
e Bolsonaro em segundo, 
mesmo existindo um cardá-
pio extenso de postulantes 
ao cargo. Na última pesqui-
sa Datafolha, Lula aparece 
com 46% enquanto Bolso-
naro tem 25%. Em terceiro 
lugar aparece Ciro Gomes 
com apenas 8%.

Essa radiografia momentâ-
nea é expressão da intenção 
do eleitorado e isso precisa 

ser respeitado. Discutir a pos-
sibilidade de buscar um ou-
tro nome que seja fortalecido 
pelo apoio de um grupo de 
partidos é legítimo. Mas isso 
tem de acontecer no campo 
das ideias e propostas.

Temos um desafio imediato 
que é a defesa da democra-
cia, pois ela está sob ataque. 
Nossas instituições ainda per-
manecem omissas diante de 
falas e ações de membros de 
um dos poderes que usual-
mente flertam com o golpis-
mo. Creio ser esse o único 
divisor de águas existente 
hoje no âmbito da política.

Que as inúmeras candida-
turas futuras se apresentem 
manifestando seu compro-
misso com a manutenção 
da democracia.

Creio ser esse o desejo da 
maioria da sociedade. E vença 
aquele que tiver mais votos.

 afonsopola@uol.com.br
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RODRIGO BARONE

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes será beneficiada pelo 
leilão Trator Beneficente que a Valtra promove até o dia 18 de agosto, na plataforma de transações 
online Superbid Marketplace (www.superbid.net). A empresa vai leiloar o trator edição especial 
BH224 HiTech e reverter 50% do valor arrecadado para a instituição mogiana, além de outras 
instituições beneficentes. O valor dos lances é de a partir R$ 600 mil. Segundo o presidente da 
Apae de Mogi, João Anatalino Rodrigues, o recurso será utilizado no custeio das atividades, que 
consistem em proporcionar educação especial a 640 alunos com deficiência intelectual e múltiplas 
e transtorno do espectro do autista (TEA).
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 LEILÃO DA VALTRA BENEFICIARÁ APAE MOGI

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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Redução de usuários de ônibus é irreversível e torna subsídio necessário

A drástica redução no número de usuários de transporte público no Brasil torna necessária e irreversível a discussão de subsídios diretos ao 
setor, indica um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O modelo econômico adotado por grande parte das prefeituras 
joga todos os custos sobre a tarifa cobrada para os passageiros, o que tende a afastar ainda mais os usuários e criar uma bola de neve rumo ao 
colapso. O risco é comprometer cada vez mais a qualidade dos serviços prestados à população. O grande debate não é se tem que ter subsídio 
ou não, mas qual o nível de subsídio. É 10%, 20%, 30%, disse o pesquisador Rafael Pereira, que é especialista em mobilidade urbana. (E.C.)

A Confederação Brasileira 
de Tênis (CBT) anunciou 
o cancelamento do Jogos 
Pan-Americanos de Beach 
Tennis, evento que seria 
realizado nesta semana em 
Florianópolis (SC) na praia de 
Canasvieiras. A justificativa 
foram as dificuldades relata-
das por diversos países para 
confirmarem a participação 
com suas equipes principais 
devido aos desafios logís-
ticos e financeiros, dada a 
proximidade do evento no 
calendário.

A jovem atleta associa-
da ao Clube de Campo de 
Mogi das Cruzes (CCMC), 
Viviane Kobo Arruda, de 
12 anos, estava convocada 
para representar o Brasil na 
categoria Sub-12. Viviane 

CBT decide cancelar 
Jogos Pan-Americanos

Beach Tennis

treina semanalmente com 
a equipe da Raquete Alta, 
liderada pelo técnico André 
Chaguri.

Ela teve sua formação inicial 
no CCMC com a professora 
Patricia Cupello, ingressando 
na equipe de Chaguri em 
2020. O técnico conta que o 
capitão da seleção brasileira 
de beach tennis, Plácido 
Russo, o Juca, reconheceu o 
talento de Viviane no torneio 
New Generation, realizado 
no último mês de junho em 
Mogi das Cruzes e organizado 
pela CBT. Apesar do cance-
lamento dos Jogos, a atleta 
continuará se dedicando aos 
treinos para a disputa dos 
próximos torneios regionais 
e estaduais do calendário 
de 2021.

‘Voto impresso não é 
adequado’, diz TSE

Mecanismo amplamente defendido por Bolsonaro e por aliados é 
classificado como inadequado para garantir a segurança das eleições

SISTEMA ELEITORAL

Os ex-presidentes do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
assim como o atual presidente, 
Luís Roberto Barroso, e o 
vice-presidente, Edson Fachin, 
divulgaram uma nota ontem 
em que defendem o sistema 
eleitoral vigente no país desde 
1996. No documento, assinado 
por dezoito ministros que 
presidiram a instituição desde 
a redemocratização, em 1988, 
o voto impresso, amplamente 
defendido pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e por 
aliados do governo, é classi-
ficado como um mecanismo 
inadequado para garantir a 
segurança das eleições.

“O voto impresso não é 
um mecanismo adequado 
de auditoria a se somar aos já 
existentes por ser menos seguro 
do que o voto eletrônico, em 
razão dos riscos decorrentes 
da manipulação humana e da 

quebra de sigilo”, disse a nota. 
“A contagem pública manual de 
cerca de 150 milhões de votos 
significará a volta ao tempo 
das mesas apuradoras, cenário 
das fraudes generalizadas que 
marcaram a história do Brasil’.

Os magistrados afirmam 
que as legislações produzidas 
pelo Congresso Nacional e o 
TSE foram responsáveis por 
“eliminar um passado de frau-
des eleitorais que marcaram 

a história do Brasil, no Impé-
rio e na República”. O texto 
ainda enfatiza a realização 
de eleições “livres, seguras e 
limpas” como a essência da 
democracia. O documento foi 
divulgado quatro dias após o 
presidente Bolsonaro realizar 
uma transmissão ao vivo em 
que, por mais de duas horas, 
levantou suspeitas sobre o 
sistema eleitoral do país e 
defendeu a adoção do voto 

impresso como mecanismo 
adicional de auditagem dos 
votos.

O político prometia apresentar 
provas de que as eleições de 
2014 e 2018, que o elegeu, 
teriam sido fraudadas. No 
evento, Bolsonaro reposicionou 
o seu discurso dizendo ter 

“indícios” de fraude. As supostas 
evidências de manipulação 
das eleições apresentadas 
pelo presidente eram um 
compilado de notícias falsas, 
vídeos datados e fora de con-
texto que circulam há anos na 
internet e análises enviesadas 
das etapas de auditagem dos 
votos. Para evitar a propa-
gação de desinformação, o 
TSE montou uma força-tarefa 
com 16 pessoas para verificar 
os dados apresentados pelo 
presidente. A nota divulgada 
ontem destaca que em 25 
anos de uso da urna eletrônica 
nunca foram constatadas 
eleições fraudadas.

Voto eletrônico é o mais seguro, afirmou a nota

Antonio Augusto/Ascom/TSE

Estadão Conteúdo

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) deu ontem a 
primeira sinalização de que 
pode voltar a implementar o 
horário de verão para lidar 
com a crise hídrica do país. 
Em entrevista à Rádio ABC 
de Novo Hamburgo (RS), o 
presidente afirmou que, mes-
mo sendo contra a medida, 
se a maioria da população 
mudar de opinião sobre o 
tema, ele “segue a maioria”. 

“Sou um democrata, eu sigo 
a maioria”, declarou. “Se a 
maioria da população quiser 
a volta, eu posso fazer isso aí”.

Bolsonaro chegou a sugerir 
que irá falar com uma rádio 
que “ouve quase sempre”, 
para que a emissora faça uma 
pesquisa com seus ouvintes 
e veja a “vontade popular” 
com relação ao tema, e su-
geriu que a rádio local de 
Novo Hamburgo fizesse a 
mesma coisa. De acordo 
com o presidente, a falta de 
apoio popular seria um dos 
motivos que pesam contra a 
retomada da medida, já que, 
até o momento, ele vê que a 
maioria da população continua 
contrária à implementação 
do horário de verão.

“No momento, eu sei que 
para alguns setores aumenta 

Bolsonaro diz que horário 

de verão pode voltar

Crise hídrica

o faturamento, porque as 
pessoas ficam mais tempo 
aí frequentando o comércio, 
isso a gente pesa aqui também. 
Mas no momento, não tem 
clima, apoio popular, para 
gente voltar o horário de 
verão”, disse.

A declaração do presidente 
vem logo após o ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, afirmar que 
não havia nenhum movimen-
to para retorno do horário 
de verão no país. Contudo, 
pressionado pela crise hí-
drica e por diversos setores, 
o governo decidiu reavaliar 
os impactos do horário de 
verão. (E.C.)

Presidente alegou seguir 
a vontade da maioria

Carolina Antunes/PR

O Mogi das Cruzes Bas-
quete estreou no Campeo-
nato Paulista vencendo o 
Pinheiros por 81 a 74 na 
noite de domingo passado 
no Ginásio Hugo Ramos. O 
próximo desafio da equipe 
será nesta sexta-feira contra o 
Bauru, às 19h30, fora de casa.

Os mogianos começaram 
melhor na partida, vencendo 
os dois primeiros quartos por 
19 a 16 e 20 a 15. Depois 
do intervalo, a vantagem se 
manteve e o Mogi Basquete 
fechou o terceiro período 
em 20 a 16. No último, o 
time da capital tentou uma 
reação e venceu por 27 a 22, 
mas não foi o suficiente para 
garantir a virada.

“Estamos muito felizes com 
a vitória, começar com o pé 
direito é sempre muito bom. 
Temos algumas coisas para 

Mogi estreia no Paulista com vitória
Basquete

com 12 pontos e seis rebotes; 
os alas-pivôs Wesley Castro, 
cestinha com 15 pontos, e 
Douglas Santos, com nove 
pontos e oito rebotes; e os 
armadores, Lucas Lacer-
da, com 13 pontos, Fúlvio 
Chiantia, com 11 pontos e 
seis rebotes, e Guilherme 
Lessa, com 12 pontos.

Formato
Pelo sistema de disputa, as 

dez equipes se enfrentarão 
na fase classificatória, em 
turno e returno. No primeiro 
turno, jogam todos contra 
todos. Já no segundo turno, 
serão formados dois grupos 
com cinco times. Os quatro 
melhores de cada grupo 
avançam para os playoffs 
decisivos, que serão disputa-
dos em melhor de três jogos 
nas quartas, semifinal e final.

os próximos adversários, mas 
iremos trabalhar firme para 
superar todos os obstáculos”, 
ressaltou o técnico Danilo 
Padovani.

Os destaques mogianos da 
partida foram o pivô Thiago 
Mathias, o mais eficiente (19), 

corrigir e melhorar. Jogamos 
com uma equipe que tem 
uma intensidade física muito 
grande e conseguimos parar 
isso neles, foi um ponto po-
sitivo na nossa defesa. Agora 
vamos continuar trabalhando. 
Sabemos das dificuldades com 

Mogi venceu o Pinheiros por 81 a 74 no Hugo Ramos

Suelenn Ladessa/Mogi Basquete

Esportes
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Movimento Pedágio Não reúne
600 pessoas na Mogi-Dutra

Protesto realizado no sábado passado fechou uma das pistas da via e serviu para distribuição de adesivos

CONTRA A PROPOSTA DO ESTADO

O coordenador do movi-
mento Pedágio Não Paulo 
Bocuzzi, que centraliza os 
esforços da sociedade civil 
contra a instalação de uma 
praça de pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88), avaliou 
como satisfatória a parti-
cipação dos mais de 600 
mogianos no último sábado, 
durante o mais recente ato 
promovido na cidade.

Os organizadores fecharam 
uma das faixas da rodovia 
na chegada ao município, 
em um posto de gasolina, 
e realizaram durante o pe-
ríodo de sinal vermelho de 
um semáforo para pedestres 
a distribuição de adesivos, 
exibição de faixas e carta-
zes, além de discursos de 
membros do movimento 
e de setores que apoiam a 
mobilização. O ato contou 
com o apoio da Polícia Mi-
litar, da Polícia Rodoviária 
Estadual e de agentes de 
trânsito da Prefeitura de 

Mogi das Cruzes, bem como 
da Guarda Municipal.

Entre as autoridades que 
discursaram durante o ato, 
que teve duração aproxi-
mada de três horas, Gildo 
Saito, do Sindicato Rural de 
Mogi das Cruzes, falou sobre 
os riscos aos produtores 
agrícolas do município, e 
Fádua Sleiman, presidente 
da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
que mencionou os riscos 
para a geração de empregos 
e o isolamento do distrito 
industrial do Taboão e de 
outros bairros no entorno.

Questionado sobre o núme-
ro de participantes, Bocuzzi 
informou à reportagem que 
o total de participantes este-
ve dentro das expectativas 
do movimento diante de 
outras ações semelhantes, 
mas fez um apelo para um 
maior engajamento da co-
munidade sobre o assunto. 

“O público foi satisfatório 
durante o período, sendo 
que houve uma rotatividade 

bem grande dos participantes 
que chegaram em momentos 
distintos, mas este é um tema 
que afeta toda a população, 
e que merece a atenção de 
todos”, ressaltou.

Até o momento, o ato 
com o maior número de 
participantes foi a carreata 
realizada no início de junho 
que tomou uma faixa da 
Mogi-Dutra em ambos os 

sentidos, na qual 1,1 mil 
veículos aproximadamente 
fizeram parte do ato contra 
o projeto do governo do Es-
tado pela praça de cobrança.

Tanto o Pedágio Não quanto 

a Prefeitura anteriormente 
colocaram-se em espera do 
posicionamento da Agência 
Reguladora de Transportes 
do Estado de São Paulo 
(Artesp) frente ao Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP), aguardada 
para esta semana, sobre os 
questionamentos do tribunal 
acerca da competência da 
agência em elaborar editais 
de licitação para a concessão 
de rodovias.

Arrecadação
O ato na via de entrada do 

município também buscou 
arrecadar alimentos não-

-perecíveis para entidades 
assistenciais que apoiam a 
iniciativa do Pedágio Não 
que atuam no município 
de Mogi das Cruzes.

Segundo Bocuzzi, foram 
arrecadados cerca de 200 quilos 
de alimentos, que passarão 
por um processo de triagem 
e destinação sob responsa-
bilidade do Sincomércio e 
da Associação Comercial.

André Diniz

Movimento pacífico atraiu a participação de muitos motoristas contrários ao projeto

Mogi News/Arquivo

A Prefeitura de Mogi da Cru-
zes manterá até pelo menos a 
próximo sexta-feira a operação 
do abrigo emergencial para 
pessoas em situação de rua 
que foi montado no Ginásio 
Municipal de Esportes Pro-
fessor Hugo Ramos. Desde a 
sexta-feira passada, quando 
foi aberto para essa finalidade, 
o local teve bastante procura 
e chegou a acolher 30 pessoas 
em uma só noite.

“Em função dessa alta ade-
são e também da previsão 
de dias ainda frios ao longo 
desta semana, o abrigo será 
mantido em operação, pelo 
menos até esta sexta-feira. 
Havendo necessidade, es-
tenderemos por mais dias”, 
destacou a secretária muni-
cipal de Assistência Social, 
Celeste Gomes.

A acolhida no Ginásio 
continuará tendo início às 
19 horas e o serviço será 
encerrado às 8 horas do dia 
seguinte, após a oferta do café 
da manhã. O atendimento é 
espontâneo, portanto basta ir 

Acolhimento emergencial no ginásio
será mantido ao menos até sexta

Pessoas em situação de rua

nos dias com temperaturas 
mais baixas.

A abertura do Ginásio é 
uma alternativa ao servi-
ço já ofertado diariamente 
pela Assistência Social, que 
faz as abordagens, distribui 
cobertores àqueles que não 
aceitam a oferta do acolhimento 
institucional e encaminha os 
que aceitam para as unidades 
existentes na cidade. Não 
há registro de superlotação 
nessas unidades. O serviço 
recebe apoio da Guarda Civil 
Municipal (GCM), que está 
treinada e orientada para tal 
e deve ser acionada por meio 
do telefone 153.

testes de DST/ Aids e testes 
de Covid-19. 

A preparação foi feita a 
partir de uma grande mobili-
zação, que envolveu diversas 
Secretarias Municipais e foi 
pensada em obedecimento 
aos protocolos sanitários. 

O acolhimento é de caráter 
excepcional, portanto funcio-
nará apenas no período da 
noite e madrugada, que são 
os momentos mais críticos 
de frio, bem como somente 

até o Ginásio, para ter acesso 
ao serviço. Munícipes podem 
seguir auxiliando no enca-
minhamento de pessoas ao 
local e na entrega de doações.        

Além de camas, colchões 
e cobertores, para garantir o 
pernoite, a Prefeitura também 
providenciou estrutura para 
a higienização e alimentação 
dos abrigados. Equipes da 
Saúde foram ontem ao local 
e prestaram serviços como 
aferição de pressão arterial, 

Local chegou a acolher 30 pessoas em uma só noite

Divulgação/PMMC
O último levantamento da 

Secretaria de Segurança de 
Mogi das Cruzes apontou 
que, entre a noite de sexta-

-feira anterior e o domingo 
passado, foram registradas 
284 chamadas junto à Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp). Destas 
chamadas, foram aplicadas 
duas multas por pessoas que 
realizaram pancadões nos 
bairros Parque Martinho e 
Cocuera.

A prática é contrária ao 
decreto municipal que esti-
pula normas para o combate 
ao coronavírus (Covid-19) 
não seja desrespeitado e a 
doença seja, ainda mais, dis-
seminada, o que pode elevar 
a gravidade da pandemia. 
Um das principais regras é a 
não movimentação de aglo-
merações. O Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
de Mogi registrou ainda seis 
autuações por desrespeito 
à Lei do Silêncio e uma por 
descarte de entulho.

As autuações por des-
respeito à Lei do Silêncio 

Fiscalização atende 284 
chamadas em Mogi

Pancadões e aglomeração

Acolhida continuará 
tendo início às 19 
horas e o serviço 
será encerrado às
8 do dia seguinte

O Departamento 
de Fiscalização de 
Posturas de Mogi 
registrou ainda 
seis autuações por 
desrespeito à Lei do 
Silêncio

foram registradas no Parque 
Olímpico, Jardim Universo, 
Jundiapeba, Vila Joia e Jar-
dim Santos Dummont. Já o 
descarte de entulho ocorreu 
no bairro Itapeti, segundo 
informações da Prefeitura 
à reportagem.

A população pode au-
xiliar neste trabalho com 
denúncias pelo telefone 153, 
da Ciemp, que atende 24 
horas por dia. Em relação à 
fiscalização no município de 
Suzano, no último final de 
semana, a reportagem não 
recebeu informações até o 
fechamento desta edição.
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Geração de empregos indica
recuperação da economia

No período, foram 23,4 mil admissões e 20,9 mil demissões, o que representa um saldo positivo de 2.432 vagas

1º SEMESTRE

Os dados do primeiro 
semestre relativos à geração 
de empregos em Mogi das 
Cruzes, disponíveis no Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
são positivos e mostram a 
recuperação que vem ocor-
rendo no município, com a 
melhoria nos índices referen-
tes à pandemia e medidas 
adotadas pela Prefeitura para 
incentivar a geração de vagas 
e a manutenção de empregos 
no município. O trabalho 
inclui ações de apoio aos 
empreendedores, atendimento 
de demandas dos setores 
econômicos, oferecimento 
de vagas e capacitação dos 
trabalhadores.

“A análise dos dados mostra 
que as ações da Prefeitura 
estão dando bons resulta-
dos e contribuindo para a 
recuperação econômica do 
município, o que é muito 
positivo diante de um ce-
nário de desafios como tem 
sido a pandemia“, avaliou 
o secretário municipal de 

Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli.

Nos primeiros seis meses 
do ano, foram 23,4 mil ad-
missões e 20,9 mil demissões, 
o que representa um saldo 
positivo de 2.432 vagas. 
Somente no mês de junho, 
o superávit foi de 173 vagas.

Neste ano, apesar dos 
períodos mais restritivos 
para o enfrentamento à pan-
demia registrados a partir de 
março, a geração de postos 
de trabalho se manteve na 
cidade e ultrapassou 100 
mil vagas formais existentes.

Para reunir todos os serviços 
voltados ao desenvolvimento 
econômico e empregabilidade, 
a Prefeitura lançou neste ano 
a plataforma Mogi Conecta. 
No caso da empregabilidade, 
a iniciativa oferece opções 
para pessoas que procuram 
uma recolocação no mercado 
de trabalho, querem mudar 
de carreira, ou simplesmente 
buscar novos desafios. Além 
disso, o programa oferece a 
possibilidade de obter uma 

orientação profissional que 
auxilie no processo de decisão.

Os mogianos também têm 
acesso a ações de qualifi-
cação, ofertadas por meio 
dos serviços já existentes na 
Prefeitura e das parcerias com 

instituições e iniciativa privada. 
As empresas têm um espaço 
garantido para completar o 
tripé da empregabilidade 

– profissional, qualificação, 
oportunidade de trabalho 

– cadastrando suas vagas 

disponíveis e demandando 
a seleção de candidatos.

Somente neste primeiro 
semestre, o programa foi 
responsável pelo encami-
nhamento de 1.433 pessoas 
admitidas. A Prefeitura já 

está fazendo o planejamento 
voltado às necessidades do 
mercado de trabalho local 
para este semestre.

Outra ação importante 
e inovadora desenvolvida 
pela Prefeitura foi o Auxílio 
Empresarial Mogiano. A 
iniciativa destina recursos a 
empresas optantes do Sim-
ples Nacional e que têm 
atividade não essencial, sem 
a necessidade de devolução 
posterior.

O valor do auxílio depende 
do número de funcionários 
registrados pela empresa, 
com as parcelas variando 
de R$ 300  a R$ 1,5 mil – o 
correspondente ao limite de 
cinco funcionários contratados 
pelo regime CLT. Ao todo, 
616 empresas já receberam 
recursos. Foram pagos R$ 474,3 
mil em primeiras parcelas e 
R$ 370,8 mil em segundas, 
totalizando R$ 845,1 mil. 
Atualmente, são efetuados 
os pagamentos da segunda 
parcela, que ocorrem até o 
final deste mês.

Mogi Conecta efetivou a ocupação de 1.433 vagas formais no primeiro semestre

Divulgação/PMMC

Campanha para arrecadar 
absorventes recebe apoio

A Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos das Mulheres 
da Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes ganhou mais um 
aliado na realização da Cam-
panha Dignidade Menstrual. 
O Sindicato do Comércio 
Varejista (Sincomércio) de 
Mogi e Região do Alto Tietê 
selou parceria com o grupo 
formado pelas vereadoras 
Fernanda Moreno (MDB), 
Inês Paz (Psol) e Maria Luiza 
(Malu) Fernandes (SD) para 
ser ponto de coleta e indicar 
estabelecimentos comerciais para 
serem pontos de arrecadação 
de absorventes higiênicos que 
serão distribuídos às jovens 
e mulheres em situação de 
vulnerabilidade social.

“A pobreza menstrual é 
algo que tem sido discutido 
atualmente, e claro, algo que 
precisa ser combatido pois pode 
afetar a autoestima, o convívio 
em sociedade e também o 
desempenho da mulher no 
mercado de trabalho. É uma 
ação social de grande valia e 
que o Sincomércio precisa dar 

Sincomércio

uma parcela de contribuição”, 
comentou o presidente da 
entidade, Valterli Martinez.

A Campanha “Dignidade 
Menstrual” é originária do 
Projeto de Lei 18/21, recém 
aprovado na Câmara Municipal, 
de autoria das três vereadoras 
e que prevê a distribuição 
gratuita dos absorventes às 
mulheres, jovens e pessoas 
que menstruam, nos Centros 
de Referência de Assistência 
Social (Cras), Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) e escolas 
da cidade.

O Projeto foi aprovado 
com uma emenda substitutiva 
da Comissão Permanente de 
Justiça e Redação da Casa, 
que colocou a inscrição no 
CRAS como condição para 
o recebimento dos kits. No 
projeto original estava deter-
minado que recebessem os 
utensílios pessoas entre 10 
e 50 anos com renda de até 
um salário mínimo.

É uma questão que está 
no dia a dia das mulheres 
jovens da periferia que não 

tem condições de ter os ab-
sorventes adequados. “É uma 
questão de saúde pública”, 
pontuou Inês Paz.

“A pobreza menstrual é um 
assunto que precisa ser mais 
conversado dentro da nossa 
sociedade, assim como os 
efeitos e constrangimento 
que as jovens e mulheres 
mais carentes enfrentam no 
trabalho e nas escolas.Com 
apoio do comércio, estaremos 
quebrando barreiras e tornan-
do o assunto mais natural”, 
completou Fernanda Moreno.

“Ter apoio do Sincomércio 
é  de extrema importância 
para o sucesso da campanha, 
tanto para a autorização como 
também fazer indicação de 
pontos de doação, como per-
fumarias, farmácias e demais 
estabelecimentos comerciais do 
segmento feminino”, resumiu 
a vereadora Malu Fernandes.

A ação, que acontece também 
com apoio do Fundo Social 
de Solidariedade de Mogi das 
Cruzes, segue durante o mês 
de agosto.

Educação divulga ampliação 
gradativa na rede municipal

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes publicou 
no sábado passado, o Decre-
to Municipal 20.241/2021 
com os próximos passos 
da retomada gradual das 
atividades presenciais nas 
escolas municipais e creches 
subvencionadas, que terão a 
capacidade de atendimento 
ampliada de forma gradativa 
até o início de setembro. O 
documento também estabelece 
o limite de presença diária 
de até 100% a partir de on-
tem nas unidades escolares 
particulares, estaduais e de 
ensino superior.

A medida considera a evo-
lução positiva do cenário 
epidemiológico de Covid-19 
em Mogi das Cruzes com a 
redução na média móvel de 
casos, bem como as indicações 
da Vigilância Sanitária e a 
cobertura vacinal. O decreto 
não altera de imediato o 
funcionamento das escolas 
municipais e creches subven-
cionadas para adequação e 
organização das unidades e 

Atendimento presencial

equipes, considerando que 
a Fase 2 com as unidades 
adequadas ao protocolo sa-
nitário teve início ontem. O 
atendimento para as unidades 
das fases 1 e 2 tem sido feito 
com até 35% da capacidade 
e 1,5 m distanciamento.

Pelo Decreto, as mudanças 
no atendimento presencial na 
rede municipal terão início 
no dia 23 de agosto com a 
redução do distanciamento 
físico mínimo para 1 metro 
e ampliação da frequência 
presencial para até 50%. As 
atividades presenciais serão 
de segunda a quinta-feira 
apenas em turno parcial. 
No dia 8 de setembro, a 

frequência presencial pas-
sará para até 100% com 
a retomada presencial das 
atividades do tempo integral 
nas escolas que realizam esse 
atendimento. Os limites de 
capacidade deverão respeitar 
as condições de cada unidade 
escolar. 

Todos os protocolos sanitá-
rios contra a disseminação da 
Covid-19 serão assegurados, 
inclusive o funcionamento 
da Brigada da Pandemia nas 
escolas e o uso obrigatório de 
máscara. A decisão do retorno 
presencial dos alunos é op-
cional. As atividades remotas 
continuarão sendo oferecidas, 
incluindo o conteúdo divul-
gado pela TV Câmara, canal 
do Youtube da Secretaria de 
Educação e o Centro de Mídias. 
A Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes ressaltou 
ainda que o cronograma de 
retomada gradual das ativi-
dades presenciais considera 
as condições epidemiológicas 
da cidade, que são reavaliadas 
constantemente.

Documento também 
estabelece o limite 
de frequência 
presencial diária 
para até 100%
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SBT, 21H00

Chiquititas
Carmen diz que Marian saberá o motivo do documento falso com o nome 

de Mili no tempo certo. Todos vão até a casa de Carol para a surpresa de 

aniversário. Carol aceita carona de Fernando para a casa dela. Cris ainda 

sente raiva de Tobias, por ter criado o personagem Tomás Ferraz.

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael implica com René. Sol e Wallace visitam Bete. Wallace conta para Bete 

que Sol está trabalhando em seu lugar, e a mãe insiste para que a fi lha volte 

ao colégio e não desista de seus sonhos. Sol e Wallace se beijam, mas o 

rapaz afi rma que gosta de Bárbara. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Lucio e Daniel esclarecem a Rodrigo e Ana o porque de nao poderem ser 

doadores de Julia. Lourenco conta para Tiago que e seu pai. Por conta da 

compatibilidade sanguínea, Manuela e Eva sao escolhidas para fazer os exames.

GLOBO, 19H15

Pega pega
Eric conta a Antônia e Domênico que o nome verdadeiro de Cássio e Vinícius. 

Julio avisa a Malagueta que os funcionários do hotel vão encontrar o carrinho 

usado para transportar as malas com o dinheiro do roubo. Luiza beija Eric.

GLOBO, 21H00

Império
Valquíria pede que Maria Marta e seus fi lhos permaneçam na joalheria Império. 

José Alfredo afi rma a Cristina que estará sempre ao seu lado. Vicente manda 

um de seus ajudantes pegar comida no refrigerador e Felipe fi ca apreensivo. 

RECORD, 21H

Gênesis
Labão tenta se entender com Salma. Raquel sente ciúmes do tratamento 

que Jacó está dando à Lia. Raquel fi ca chocada ao reconhecer Bila. Jacó 

encontra Nanum. Ele se explica para o amigo de Isaque. Esaú descobre 

notícias sobre o irmão. Labão não gosta da reação das pessoas ao anunciar 

a gravidez de Lia.
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Emudece
Casa

rústica de
regiões

serranas

Processo
de transfor-
mação das 
borboletas

Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

Cão brin-
calhão de

origem
alemã

O esporte
mais

popular 
no Brasil

Hortaliça
de boa du-
rabilidade

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes

Sentimen-
to de so-
freguidão

Diz-se de
indivíduo

lento

(?) Waters,
um dos fun-
dadores do
Pink Floyd

Cavalo de
pelagem
marrom

Giulia (?),
atriz de
"Boogie

Oogie"  (2014) 

"Os fins
justificam

os (?)"
(dito)

Amigos e (?): os con-
vidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca

Sufixo de
"hidroxila"

Parte 
do boi

Sal do (?),
tempero
rosado

(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Botão de
rádios

Divisões de
presídios
Telúrio

(simbolo)

Distúrbio 
psiquiátri-

co que
pode cau-
sar acú-
mulo de
dívidas e

depressão

Et cetera
(red.)

Mestre do
Gênio (Lit.)

Abaixo de
Banho

oriental 
de spas

Teorias

O par do 
condiciona-
dor capilar

Aplauso,
em inglês

Picape 
ou sedã

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito

Sem (?) 
nem beira:
na miséria
A 5ª letra

Fonte do
caviar

Capa de
confrarias

Arma de 
arremesso
Como se 

encontram
os mem-
bros de
debates 

televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Meta de
projetos

Tatuagem
do Popeye

Tony Ra-
mos, ator
Resina de

colares

Estado do
carimbó

Instrumento de
percussãoNome (?):

Francisco, para Jor-
ge Mario Bergoglio
(Catol.)

Passar ao
longo de
Deus, em

latim

FCAM
CACHALOTE

HIMALAIAETC
DIALSOBAMO

ALIEOXAMPU

ADAMFUTEBOL
PERCORRERRS

DEOOSAFÃ
BESTAESCOPO

PORASLESO
RTCNROGER

CARAACARAC
GAMOVABOM

TAMBORCLAP
PAPALEIRA

PARAMEIOS

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

Lindo é enxergar 
a felicidade de uma 
pessoa através de um 
olhar sincero...

de um sorriso 
que chama a nossa 
atenção não só 
pela beleza que ele 
representa e sim pela 
transparência que 
ele encanta a nossa 
Alma!

MOMENTO
especial

Enxergar a felicidade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

ANIVERSARIANTES: ALDA OLIVEIRA CEZAR E REGINA 

CELIA DE FREITAS LEOPONDINO

Parabéns! Que neste dia todas as alegrias do mundo sejam 

suas. Feliz aniversário!

Seja um incentivador. O mundo já tem 
críticos demais.”

 cultura@jornaldat.com.br

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

geada
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AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 112/2021 - PROCESSO Nº 20.052/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS CÁRNEOS 
(BOVINO, SUINO, FRANGO E PEIXE).
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 8 horas do dia 16 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 02 de agosto de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 088/2021 - PROCESSO Nº 17.401/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 17 
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 02 de agosto de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001-2/21 – 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”
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS, torna público, para conhecimento das empresas interessadas que, em face de alterações 
no Edital, fica REDESIGNADA a data da apresentação dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”, 
para o dia 24 de agosto de 2021, até às 10 horas, na Secretaria Municipal de Gestão 
Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar, (Edifício-Sede 
da Prefeitura Municipal). O edital com seus arquivos e anexos encontram-se à disposição 
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também 
disponíveis para exame e cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 29 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2/21 - PROCESSO Nº 2.293/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO 
DA ETA CENTRO - REFORMA DOS FILTROS E INSTALAÇÃO DA LINHA DE AR PARA 
RETROLAVAGEM, RUA OTTO UNGER Nº 450 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.
FONTE CONTÁBIL: CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0505.968-06 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras 
- SMO, torna público, para conhecimento das empresas interessadas e PREVIAMENTE 
inscritas em Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições exigidas para 
cadastramento até o 3º (TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação, que após adequações no Edital da Tomada de Preços 
nº 001/21, fica REABERTO o prazo para apresentação dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” 
e “PROPOSTA”. Os envelopes mencionados serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, nº 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas e 30 minutos do dia 20 de agosto de 2021. 
A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 10 horas. 
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 02 de agosto de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 010-2/20 - PROCESSO Nº 42.351/19

OBJETO: OUTORGA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 
E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, DESDE A 
SUA COLETA ATÉ SEU PROCESSAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sra. Secretária Municipal de Serviços 
Urbanos, comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base 
nas disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA Nº 010-2/20. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos 
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 30 de julho de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

CONFIRA O PASSO A PASSO
DO DESCARTE CORRETO DA 

SUA MÁSCARA

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1 Dobre sua máscara 2

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado
Lave suas mãos

Coloque em
um saco de

plástico

Israel Victor Kaizi Taue de Lorena

Sidila Pereira de Souza Benitez

Odair Jose Ribeiro

Afonso Calixto da Silva

Jose de Macedo

Robertina Rodrigues da Silva

Jose dos Santos

Marcio Antonio Alves da Silva

Jose Santana de Godoi

Daniel de Azeredo Valon

Margarete Nascimento Batista

Edson Augusto

Argentino Jose dos Santos

Claudemir Gonçales dos Santos

Alcides Jose de Santana

Matilde Ferreira da Silva

Claudinei da Silva Simão

Rodrigo Avelino de Lima

FALECIMENTOS

30 DE JULHO DE 2021

FALECIMENTOS

31 DE JULHO DE 2021
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Prefeitura de Mogi lança pesquisa Voz do Servidor

Com o objetivo de implantar uma nova cultura organizacional e inovar a relação 

com seus servidores, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com a empresa 

Great Place to Work, lança neste dia 9 a pesquisa Voz do Servidor, iniciativa inédita 

para ouvir os funcionários visando à valorização dos colaboradores e melhoria das 

condições de trabalho e dos serviços públicos prestados ao cidadão.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está iniciando uma nova 
busca ativa por moradores 
faltantes da segunda dose da 
vacina contra a Covid-19. Os 
técnicos do Sistema Integrado 
de Saúde (SIS) estão ligando 
para os idosos que constam 
como ausentes e agendando 
a aplicação do complemento 
da imunização na unidade 
mais próxima.

O município tem cerca de 
3 mil pessoas com 60 anos 
ou mais que tomaram apenas 
a primeira dose da vacina. 
Até o momento, cerca de 
400 já foram contatados e 
os agendamentos continuam 
ao longo da semana. “As 
próprias unidades de saúde 

Mogi convoca idosos para aplicação de segunda dose
Vacina contra a Covid-19

às 9 horas, será aberta re-
pescagem para pessoas com 
40 anos ou mais que ainda 
não foram imunizadas com 
a primeira dose. Todos os 

ofertadas também segundas 
doses da AstraZeneca/Fiocruz 
para quem tomou a primeira 
até o dia 15 de maio. 

Na próxima quarta-feira, 

já vinham realizando essa 
tarefa, mas diante do alto 
índice de abstenções para 
a segunda dose, solicitamos 
apoio do SIS para reforçar 
as convocações”, explicou 
a secretária municipal de 
Saúde, Andréia Godoi.

Quem estiver em atraso 
também pode ligar para o 
telefone 160 ou efetuar o 
agendamento online htt-
ps://vacina.mogidascruzes.
sp.gov.br/ . 

A Secretaria Municipal de 
Saúde abre hoje, às 16 horas, 
o agendamento online para 
aplicação de primeiras doses 
contra a Covid-19 para pes-
soas com 25 anos ou mais. 
No mesmo horário, serão 

agendamentos devem ser 
realizados no www.clique-
vacina.com.br  e, no ato da 
vacinação, é necessário apre-
sentar documentos pessoais 
com foto, comprovante de 
endereço e comprovante de 
agendamento. Para aplicação 
da segunda dose, é essencial 
mostrar a caderneta ou com-
provante da primeira dose.

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 322.024 
doses da vacina contra a 
Covis-19 na cidade, das quais 
235.908 primeiras doses, 
76.186 segundas doses e 
9.930 doses únicas. O total 
de primeiras doses e doses 
únicas corresponde a mais 
70% da população adulta 

estimada para o município. 

Mortes

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), registrou 6 
óbitos por Coronavírus nas 
últimas 72 horas. De acordo 
com a atualização das vigi-
lâncias epidemiológicas nos 
municípios, ontem a região 
chegou a 121.735 casos 
confirmados e 5.117 óbitos, 
desde o início da pandemia 
de Covid-19.

As 6 vítimas fatais registradas 
nas últimas 72 horas eram 
residentes nos municípios 
em Arujá, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes e Salesópolis.

Técnicos do SIS estão ligando e agendando a aplicação

Divulgação/PMMC

UTI do Pezzuti terá mais 44 
leitos para pacientes crônicos

Confirmação foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, durante aniversário do hospital

ANÚNCIO

A rede de saúde pública do 
Alto Tietê terá ampliação de 
44 novos leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
destinados para pacientes 
crônicos adultos e crianças 
no Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti Cavalcanti, em Mogi 
das Cruzes. O anúncio foi 
feito ontem, pelo secretário 
de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn, durante ceri-
mônia em comemoração aos 
93 anos da unidade, que teve 
a presença do presidente do 
Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), Rodrigo 
Ashiuchi (PL), prefeito de 
Suzano, e autoridades.

Com a ampliação, o Hos-
pital Dr. Arnaldo passará a 
contar com 80 leitos de UTI 

Novos leitos serão para pacientes adultos e crianças

para pacientes crônicos – 40 
adultos e 40 de pediatria. 
Hoje, a unidade conta com 
36 leitos em operação, sendo 
8 para adultos e 28 para 
crianças.

Na ocasião, o secretário fez 
uma homenagem simbólica aos 
médicos Onofre Zambuzzi e 
Ricardo Baltazar Harada, que 
emprestam os nomes para as 
alas da unidade hospitalar.

O presidente do Condemat 
destacou a importância da 
unidade hospitalar, sobretudo 
no enfrentamento à pandemia 
de coronavírus (Covid-19), e 
que em abril fez a abertura de 
60 leitos para o tratamento 
de pacientes diagnosticados 
com a doença.

“O Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti é um complexo 

muito importante para a 
nossa região, que há anos 
presta um trabalho de re-
levância para a população 
e, no momento que nossa 
região mais precisou, foi a 
retaguarda com a abertura 

de leitos específicos para o 
enfrentamento à Covid-19”, 
destacou o presidente, ao 
relembrar  a parceria do 
Condemat com o governo 
do Estado, que viabilizou 
a implantação de um novo 

sistema de oxigênio na unidade, 
o que permitiu a abertura 
dos leitos de Covid-19.

De acordo com a coor-
denadora de Serviços de 
Saúde do Estado, Magali 
Vicente Proença, o Estado 
irá buscar os recursos para 
ativação destes novos leitos, 
que permitirão a ampliação 
do tratamento aos pacientes 
crônicos da região.

A cerimônia também contou 
com a presença da diretora do 
Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, 
Fabiana Santos Fonseca; do 
deputado estadual, André 
do Prado (PL) do secretário 
de saúde de Suzano, Pedro 
Ishi; dos vereadores de Mogi 
das Cruzes Iduigues Mar-
tins e Malu Fernandes; e 
do secretário executivo do 

Condemat, Adriano Leite, 
e demais autoridades e fun-
cionários do hospital.

93 anos

O hospital foi fundado 
em 1928, a partir do antigo 
sanatório de Santo Ângelo. 
É o primeiro hospital colô-
nia do Brasil. O complexo 
foi construído para abrigar 
pacientes com hanseníase, 
que no século 19 era uma 
doença considerada altamente 
contagiosa e sem cura.

A partir de 1960, com os 
avanços no tratamento da 
Hanseníase, o hospital passou 
a receber outros pacientes 
crônicos. Recentemente o 
hospital também iniciou o 
atendimento de recuperação 
pós-Covid-19.

Paulo Pavione - Secop/Suzano
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