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VACINA CONTRA A COVID-19

1ª dose atinge a cobertura de 
75,5% da população adulta

Índice foi calculado pelos dados da Secretaria de Saúde; são 253.232 vacinados de um contingente de 335.477 adultos

Municípios da região celebram a flexibilização do
Plano SP, mas mantêm fiscalização. Cidades, página 3

Números atualizados da Secre-
taria de Saúde de Mogi das Cruzes 
mostram que 75,5% da população 
adulta já receberam ao menos a 1ª 
dose ou única da vacina contra a Co-
vid; segundo os dados, são 253.232 
adultos, de um universo de 335.477.  
Cidades, página 6

COVID-19

Uma morte
foi registrada 
em 24h. p6

O som dos instrumentos sinfô-
nicos já pode ser ouvido nos cor-
redores do Cempre José Limongi 
Sobrinho, no Botujuru. A escola 
é uma das 21 unidades atendidas 
pelo projeto Pequenos Músicos. 
Cidades, página 4

Cultura

‘PEQUENOS
MÚSICOS’
ESTÁ DE VOLTA

Com a imunização integral são 87.026 moradores adultos protegidos com as duas doses ou a única

Emanuel Aquilera
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Bom relacionamento

Prefeito Caio Cunha recebe a
visita do cônsul-geral da Bélgica 

Presença de Matthieu Branders na Prefeitura de Mogi 
reforça os laços com o país europeu. Cidades, página 3
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COMÉRCIO

Suspensão do edital do pedágio é comemorada
Cidades, página 4
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OLIMPÍADAS
Os alunos do 1º ao 5º anos do En-
sino Fundamental da rede munici-
pal de ensino estão participando das 
oficinas esportivas remotas com o 
tema Tóquio 2020/Olimpíadas 2021. 
Nesta semana, mais 20 novos vídeos 
sobre modalidades olímpicas estão 
sendo exibidos no canal do Youtube 
da Secretaria de Educação.

PARALIMPÍADAS
No dia 23 de agosto, as oficinas es-
portivas remotas terão um novo tema. 
Os alunos irão conhecer mais sobre 
as Paralimpíadas, que também se-
rão disputadas em Tóquio entre os 
dias 23 de agosto e 5 de setembro. 
Os vídeos irão apresentar algumas 
das modalidades esportivas dispu-
tadas pelos atletas com deficiência 
de diferentes países. A programa-
ção das oficinas esportivas remo-
tas seguirá até outubro com jogos, 
brincadeiras e danças pelo mundo. 
Todo o conteúdo estará disponível 
no canal do Youtube da Secretaria 
de Educação.

AUDIÊNCIA REMARCADA
A Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp)  enviou ofício à 

Câmara Municipal de Mogi das Cru-
zes informando o cancelamento da 
audiência pública o Orçamento Es-
tadual em 2022 nesta segunda-fei-
ra. O encontro foi remarcado para o 
dia 30 de setembro.

EMPREGABILIDADE
Uma parceria entre as Secretarias 
Municipais de Desenvolvimento e 
Assistência Social vem garantindo 
bons resultados na área de empre-
gabilidade. Um grupo de jovens do 
Programa Conduz teve a oportuni-
dade de ficar durante cinco dias no 
Polo Digital, no mês de maio, imer-
sos em um curso de marketing di-
gital oferecido pela Agência Hubify. 

ENCAMINHAMENTO
Ao final do curso, os alunos rece-
beram certificados e a plataforma 
Mogi Conecta proporcionou o en-
caminhamento profissional daque-
les que demonstraram interesse na 
área. “Foi uma ação que teve várias 
etapas e um dos rapazes vai traba-
lhar na própria Hubify, além de ter 
conseguido uma bolsa de estudos no 
Centro Universitário Braz Cubas”, 
informou o secretário de Desenvol-
vimento, Gabriel Bastianelli.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Retomada

A
tingimos, enfim, um patamar in-
teressante na imunização contra a 
Covid-19. Mesmo longe do ideal, 
Mogi das Cruzes, por exemplo, 

chega à marca de 75% da população adul-
ta vacinada ao menos com a primeira dose, 
em um universo com pouco mais de 335 mil 
habitantes. Um quarto desse público já está 
totalmente imunizado.

Apesar do mal posicionamento no ran-
king estadual de vacinados, os municípios do 
Alto Tietê, mesmo que atrasados em relação 
à boa parte das cidades paulistas, conseguem 
avançar na luta contra a crise sanitária pro-
vocada pela pandemia. Quando o estado de 
emergência foi decretado, ainda no primeiro 
semestre do ano passado, a regra principal – 
e confiável – a ser seguida era o isolamento 
social. Peritos em Saúde alertaram e hoje é 
possível perceber que muitas pessoas se safa-
ram do vírus ao obedecer essa determinação. 

Os cuidados devem ser mantidos, mas 
está na hora de fazer um planejamento de-
finitivo para o retorno gradual e seguro das 
atividades. Há quem ainda defenda o isola-
mento completo, porém, fica cada vez mais 

difícil obedecer essa regra, uma vez que as 
pessoas estão sendo imunizadas. Quem de-
fende o retorno gradual, não necessariamente 
é negacionista. O fato do isolamento social 
se tornar menos necessário dia após dia deve 
ser visto como um bom sinal. Infelizmente 
ainda não atingimos o patamar de retomada 
completa, mas a expectativa é que isso ocor-
ra em poucos meses.

O mais importante é planejar com segu-
rança. O futebol é uma das atividades que 
movimenta grandes massas e que começa 
a receber público, o que não estaria errado 
se houvesse o planejamento certo. Os ex-
pectadores estão sendo testados? Todos fo-
ram vacinados? Evidente que não, e este é 
o problema.

Aos poucos é preciso voltar ao novo nor-
mal, que não será mais o mesmo, pois o vírus 
vai continuar nos rodeando, porém, muito 
menos letal. No Alto Tietê as aulas retorna-
ram de forma presencial. O momento parece 
ser mesmo esse. Com cautela e responsabili-
dade e, o mais importante, com a vacinação 
avançando, está na hora do país voltar a an-
dar a um passo um pouco mais acelerado.

Agosto Dourado é uma 
campanha que devemos levar 
a sério, afinal o aleitamento 
materno é fundamental para 
os bebês. Uma boa notícia é 
que, além de todos os bene-
fícios conhecidos, a amamen-
tação também diminui o risco 
de câncer de mama na mãe.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
o ideal é a amamentação ex-
clusiva por pelo menos seis 
meses, sem água, outros lí-
quidos ou sólidos. O leite ma-
terno fornece toda a energia 
e nutrientes de que o bebê 
precisa para se desenvolver.

A maioria das mulheres que 
amamentam experimenta al-
terações hormonais durante a 
lactação que atrasam os seus 
períodos menstruais. Isso re-
duz a exposição a hormônios 
como o estrogênio, que pode 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda 

promover o crescimento de 
células de câncer de mama. 
Além disso, durante a gravi-
dez e a amamentação, a mu-
lher renova o tecido mamário, 
o que pode ajudar a remover 
células com danos ao DNA.

A amamentação ainda pode 
ajudar a diminuir o risco de 
câncer de ovário, impedindo 
a ovulação. O mecanismo é o 
mesmo: quanto menos a mu-
lher ovula, menor a exposi-
ção ao estrogênio e às células 
que podem se tornar câncer.

Em um estudo do Grupo 
Colaborativo de Fatores Hor-
monais no Câncer de Mama, 
os pesquisadores compararam 
mães que amamentaram com 
aquelas que não o fizeram, e 
descobriram que para cada 12 
meses que uma mulher ama-
menta, seu risco de câncer de 
mama diminui 4,3%. Além 

disso, pesquisadores austra-
lianos também observaram 
que as mulheres que ama-
mentaram por mais de 13 
meses tiveram 63% menos 
probabilidade de desenvolver 
câncer de ovário em compa-
ração com as que amamenta-
ram por menos de sete meses. 
E as mulheres que amamen-
taram vários filhos por mais 
de 31 meses podem reduzir 
o risco de câncer de ovário 
em até 91%.

Há ainda uma menor propen-
são ao câncer de endométrio. 
As mulheres que amamentam 
têm risco 11% menor de de-
senvolver a doença, se com-
paradas às que nunca ama-
mentaram. Ou seja, quanto 
maior a duração da amamen-
tação, menor é a possibilida-
de de câncer de endométrio 
e ovário. Amamentar é vida!

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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RODRIGO BARONE

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos iniciou ontem as obras de recapeamento 
na rua dos Vicentinos, na Vila Natal. O pedido da Prefeitura é para que as pessoas 
não deixem veículos estacionados na via pública nos trechos atendidos a cada dia e 
também fiquem atentas a eventuais desvios de ônibus que tinham a rua no itinerário. 
Os trabalhos fazem parte do programa de recapeamento, que está em andamento 
desde fevereiro. A previsão é que os trabalhos se estendam até o dia 21 deste mês.
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 OBRA NA RUA DOS VICENTINOS MUDA ROTINA DE MOTORISTAS

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente da Comissão 
de Saúde Lions Clube Mogi das Cruzes.
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Mesmo com fim das restrições,
fiscalização será mantida

Prefeituras aprovam fase do Plano SP que encerra limites às atividades e garantem a manutenção da vigilância

ALTO TIETÊ

As prefeituras das cidades 
mais populosas do Alto Tietê 
colocaram-se favoráveis à 
determinação do governo do 
Estado, emitida na semana 
passada, de retomada gradual 
das atividades econômicas 
por meio do Plano São Paulo.

De acordo com o anúncio 
feito pelo governador João 
Doria (PSDB), a distensão 
funcionará em duas etapas: 
a primeira, que já entrou em 
vigor no último domingo, 
estabelece o fim do toque de 
recolher e a autorização do 
funcionamento até meia-noite 
dos estabelecimentos não-

-essenciais e lotação máxima 
de até 80% da capacidade. A 
partir do dia 17 de agosto, 
todas as restrições de horário 
e de lotação serão removidas.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que irá 
seguir integralmente as deter-
minações do Estado. Desde 
domingo estão liberadas 
atividades econômicas com 
capacidade de até 80%. “A 
medida é boa para o comércio, 
econômica e socialmente, 
mas acreditamos que ainda 
é preciso ter muito zelo e 
cautela, pois nem todos 
foram vacinados. Gostaria, 
inclusive, que o governo 
do Estado tivesse o mesmo 
ímpeto da flexibilização 
no envio das vacinas, que 
não está no mesmo ritmo”, 
informou o prefeito Caio 
Cunha (Pode).

A Prefeitura de Suzano, por 

sua vez, disse que seguirá 
as definições do governo 
sobre o funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais, 
mas que nos locais com si-
tuações abusivas em flagrante, 
que vierem a desrespeitar os 
protocolos e determinações, 
sanções poderão ser aplicadas 
com base na lei. “Os órgãos 
responsáveis pelas vistorias 
na cidade continuarão atuan-
do - a Vigilância Sanitária, 
Departamento de Fiscalização 
de Posturas e Guarda Civil 
Municipal (GCM)”, informou.

Para a administração, o 
avanço da campanha de va-
cinação contra a Covid-19, 
a diminuição dos índices 
de contaminação, interna-
ção e mortes, e a manuten-
ção da obrigatoriedade do 
cumprimento de protocolos 

sanitários poderão garantir o 
equilíbrio necessário para o 
início da retomada gradativa 
da economia.

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba informou em nota que 
acompanhará integralmente 
as recomendações do governo 
do Estado por meio do Plano 
SP. “Conforme relatório do 
Sistema de Vigilância Sanitária 
(Sivisa), 113 estabelecimen-
tos foram notificados com 
relação ao uso de máscaras. 

“Os procedimentos estão em 
análise referente à aplicação 
de multa, mas até o momento 
nenhuma foi aplicada”, con-
cluiu em nota.

Já a Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos declarou que a 
reabertura do comércio à plena 
força é propícia, tendo em 
vista o processo de vacinação 

que vem sendo acelerado em 
todo o Estado. “Em nosso 
município já foram aplicadas 
mais de 100 mil doses de 
vacina entre primeira e se-
gunda doses. Manteremos os 
protocolos já implementados 
e reforçaremos a fiscalização 
com a Vigilância Sanitária 
para manter a segurança e 
evitar mais contaminações”, 
apontou em nota.

A Secretaria de Indústria, 
Comércio, Emprego e Re-
lações do Trabalho de Poá 
informou que o processo 
de retomada econômica irá 
seguir todas as diretrizes do 
governo do Estado, e que 
nos primeiros seis meses 
do ano, 59 multas foram 
aplicadas a estabelecimentos 
comerciais que violaram as 
normas sanitárias.

André Diniz

Centros comerciais da região continuarão com ações das guardas municipais

Mogi News/Arquivo

O prefeito Caio Cunha 
(Pode) recebeu ontem a visita 
do cônsul-geral da Bélgica, 
Matthieu Branders. O en-
contro serviu para reforçar a 
relação que Mogi das Cruzes 
possui com o país europeu. 
Ao lado da presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Simone Margenet Cunha; 
da vice-prefeita, Priscila 
Yamagami (Pode); do chefe 
de Gabinete, Lucas Porto; 
e dos secretários Francisco 
Cochi Camargo (Governo) 
e Gabriel Bastianelli (De-
senvolvimento), o prefeito 
agradeceu a visita de Branders 
e afirmou que a cidade está 

Cônsul-geral da Bélgica, Matthieu Branders, visita Mogi
Parceria

empregabilidade, temas que 
terão a atenção do cônsul-

-geral no estreitamento das 
relações com a Bélgica e com 
o intercâmbio de parcerias e 
soluções que possam nascer 
a partir de agora”, comentou.

Na Copa de 2014, Mogi 
das Cruzes abrigou a seleção 
belga. Os laços com o país 
estreitaram-se ainda mais 
em 2016, com o município 
tornando-se cidade-irmã de 
Tournai. A cidade também foi 
visitada pelo então ministro-

-presidente do Governo da 
Federação Valônia-Bruxelas 
e prefeito da cidade belga 
de Tournai, Rudy Demotte.

Mogi Conecta e conheceu as 
startups incubadas. O Mogi 
Conecta oferece opções para 
pessoas que procuram uma 
recolocação no mercado de 
trabalho, que querem mudar 
de carreira ou simplesmente 
buscam novos desafios. A 
plataforma também foca em 
quem empreende ou deseja 
empreender.

O secretário municipal 
de Desenvolvimento, Ga-
briel Bastianelli, destacou 
a importância da visita do 
cônsul-geral a Mogi das 
Cruzes. “Apresentamos os 
anseios e objetivos da cidade 
para a pauta da qualificação e 

aberta para estreitar os laços 
com a Bélgica.

“É um prazer e uma honra 
receber a visita do cônsul-

-geral aqui na cidade. Temos 
um relacionamento próximo 
com a Bélgica e trabalhare-
mos em conjunto para am-
pliarmos nossa cooperação, 
em diversas áreas”, disse o 
prefeito. Branders estava 
acompanhado da assistente-

-consular Julie Bonnet e da 
assistente-executiva Marina 
Dias.

O cônsul-geral aproveitou 
a oportunidade para visitar 
o Polo Digital, onde assis-
tiu a uma apresentação do Caio Cunha recepciona o cônsul Matthieu Branders

Gabriel Bispo/PMMC

Thamires Marcelino

O comércio de Mogi 
das Cruzes espera lucrar 
de 5% a 30% a mais com 
as vendas do Dia dos Pais, 
de acordo com previsão 
do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Mogi e 
Região (Sincomercio) e da 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
principalmente após a 
ampliação do horário de 
funcionamento das lojas.

“Acreditamos que este 
novo cenário trará um 
impacto positivo para o 
comércio varejista, restau-
rantes e demais estabele-
cimentos da região que 
estavam condicionados ao 
fechamento em horários 
determinados. Com o 
funcionamento completo 
e mais flexível esperamos 
que a economia se estabe-
leça”, disse o presidente 
do Sincomercio, Valterli 
Martinez.

A previsão da entidade 
de crescimento de 5% está 
baseada na Federação das 
Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado de São 
Paulo (FCDLESP), que 
acredita que o consumidor 
está em busca de variedade. 
Na hora da compra, é 
esperado que, além dos 

Entidades confiam no 
aumento das vendas

pais, os avós também 
sejam presenteados.

Mais otimista, a ACMC 
espera um crescimento 
de 30% nas vendas em 
relação ao ano passado. A 
expectativa da associação 
leva em consideração os 
bons resultados alcançados 
no Dia das Mães, primeira 
grande data para o varejo 
após a flexibilização para 
reabertura das lojas, e no 
Dia dos Namorados.

A ACMC também con-
corda que a ampliação do 
horário de abertura e da 
capacidade de ocupação 
para 80% vai contribuir 
para a elevação das vendas 
no varejo.

“As expectativas positivas 
são reforçadas por números 
divulgados recentemente, 
como o Índice da Funda-
ção Escola de Comércio 
Álvares Penteado (Fecap) 
que mostrou uma alta de 
10,9% na confiança do 
empresário do comércio 
do Estado de São Paulo 
no mês de julho, levando 
em consideração junho de 
2021”, avaliou a ACMC. De 
acordo com a instituição, 
todos os indicadores que 
compõem o índice estão 
acima de 100 pontos, o 
que comprova o otimismo 
do empresariado.
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Pequenos Músicos retomam 
as atividades nas escolas

O som dos instrumen-
tos sinfônicos já pode ser 
ouvido nos corredores do 
Cempre Prof. José Limongi 
Sobrinho, no Botujuru, desde 
a segunda-feira passada. A 
unidade escolar é uma das 
21 atendidas pelo projeto 
Pequenos Músicos... Primeiros 
Acordes na Escola, realizado 
pela Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes, que está 
retomando de forma gradual 
as atividades presenciais, de 
acordo com os protocolos 
sanitários e a organização das 
escolas participantes. 

Um dos instrumentos é o 
clarinete de Beatriz Redondo, 
de 13 anos, que retomou as 
aulas nesta semana. “É muito 
bom voltar. Já era uma rotina 
para mim. Estou no projeto 
desde os sete anos. Senti mui-
ta falta de estar aqui”, disse. 
Com a mesma idade, Gustavo 
Ferreira dos Santos, está no 
projeto desde 2018 e também 
comemorou a volta. “É bom 
ficar com o pessoal e tocar. ”.

Os dois são alunos de Rayane 

Botujuru

Reis, monitora de madeiras, 
que também começou cedo 
na música aos oito anos na 
EM Prof. Mario Portes, em 
Jundiapeba. Aos 24 anos, ela 
cursa Letras e estuda fagote 
na Escola de Música de São 
Paulo, onde já estudou saxo-
fone. “Estava muito ansiosa 
pelo retorno. Falei com eles 
desde a primeira aula que fazer 
música nesse cenário em que 
estamos vivendo é uma vitória, 
um ato de resistência”, disse.

Na escola, o atendimento 
começou reduzido com 50 

alunos divididos. “A escola 
está recebendo as cores de 
volta. Essa retomada para nós 
é como se estivéssemos no 
palco novamente recebendo 
os aplausos da plateia”, disse 
o coordenador do projeto no 
Cempre, Ewerton Ravelli. 

O grupo fará aulas de ins-
trumentos nestes primeiros 
15 dias e a próxima fase, com 
uma possível retomada dos 
ensaios em grupo, será defi-
nida após uma nova conversa 
entre a gestão da escola e os 
monitores do projeto.

Próxima fase com ensaios em grupo será definida

Divulgação/PMMC

Cadastro na Tarifa Social 
cresce 143% no Alto Tietê

A taxa de desemprego no 
país segue alta – em torno 
de 14,7% segundo dados 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica (IBGE), 
agravada pela pandemia da 
Covid-19. Nesse cenário, cres-
ceu a busca por alternativas 
que ajudem a equilibrar as 
despesas familiares, como 
é o caso da Tarifa Social de 
Energia Elétrica (TSEE), que 
concede desconto na con-
ta de energia e pode fazer 
grande diferença no final do 
mês. A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto Tietê, 
detectou nos últimos meses 
um aumento significativo no 
número de famílias cadas-
tradas. Em comparação ao 
período pré-pandemia (janeiro 
de 2020), houve aumento 
de 143% na quantidade de 
clientes inscritos no benefício 
na região.

Além da busca ativa das 
pessoas pela Tarifa Social, a 
Distribuidora intensificou 
suas ações para ampliar a 
base de cadastrados durante a 

Energia elétrica

pandemia, com comunicações 
junto às comunidades onde 
são realizadas iniciativas de 
regularização ou junto às 
prefeituras e aos Centro de 
Referência de Assistência Social 
(Cras), da área de concessão. 
A Companhia também envia 
informativos e faz contato com 
clientes sobre a necessidade 
de atualização cadastral para 
a manutenção do desconto.

A EDP atua de forma proa-
tiva para o cadastramento de 
clientes com perfil a receber 
o benefício, entretanto se os 
dados do titular da conta e da 
pessoa inscrita no Cadastro 
Único (CadÚnico) divergem, 
a inscrição automática no 
benefício fica impossibilitada. 
Na maioria dos casos, após 
a atualização do CadÚnico 
no Cras do município, já é 
possível ter acesso ao desconto.

Para usufruir do benefício, 
é preciso estar com o Número 
de Identificação Social (NIS) 
ativo no Cadastro Único para 
Programas Sociais do gover-
no Federal (CadÚnico) e se 

cadastrar por meio do site 
da EDP, www.edp.com.br/
tarifasocial. Após o cadastro 
no portal da EDP, a documen-
tação é avaliada e, estando 
tudo correto, o benefício é 
aplicado a partir da fatura 
seguinte.  “A EDP realiza 
ações contínuas para ampliar 
sua base de beneficiários da 
Tarifa Social, para que as 
famílias consigam arcar com 
suas despesas de forma mais 
equilibrada”, afirmou Roberto 
Miranda, gestor da EDP.

Desconto
A Tarifa Social é um desconto 

na conta de luz concedido 
para os primeiros 220 kWh 
consumidos mensalmente por 
clientes residenciais classifi-
cados como de baixa renda e 
varia de acordo com a faixa 
de consumo mensal (kWh/
mês). “É importante frisar que 
o benefício é muito vantajoso 
para quem utiliza a energia de 
forma eficiente, pois quanto 
menor o consumo, maior o 
desconto”, explicou Miranda.

Decisão do TCE é celebrada 
por políticos e movimentos

Deputados da região e o grupo Pedágio Não garantem que manterão ações de protesto contra proposta da Artesp

SUSPENSÃO DO EDITAL DO PEDÁGIO

Lideranças políticas de 
Mogi das Cruzes e do Alto 
Tietê comentaram ontem a 
decisão do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP) que suspendeu o 
Edital Internacional 02/2021 
da Agência de Transportes do 
Estado de São Paulo (Artesp), 
que prevê a instalação de 
uma praça de pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88).

A decisão dos conselheiros 
interrompeu o certame ao 
apontar irregularidades na 
inclusão do trecho da Rota 
do Sol, em Mogi das Cruzes, 
como parte do objeto do lote 
Rodovias do Litoral Paulista.

Segundo Paulo Bocuzzi, 
coordenador do movimento 
Pedágio Não, a decisão repre-
senta uma vitória numa etapa 
do processo popular contra a 
praça de cobrança, mas que 
este novo desenvolvimento 
não muda as estratégias esta-
belecidas pela coordenação. 

“O posicionamento do TCE 

Instalação de praça de pedágio na Mogi-Dutra tem ampla rejeição no Alto Tietê

é positivo, um sentimento 
de vitória de uma batalha, 
mas não de uma guerra”, 
apontou.

Bocuzzi lembrou novas 
ações no campo político 
realizadas nesta semana, 
como a agenda de trabalho 
com o deputado estadual 
André do Prado (PL), que 
se colocou à disposição do 
movimento para organizar 
uma frente parlamentar na 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp), além de 
intermediar os diálogos entre 
o Estado e a Prefeitura.

O deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP) disse 
que recebeu como posi-
tiva a notícia do TCE. “A 
Mogi-Dutra é uma rodovia 
construída com recursos da 
Prefeitura de Mogi na década 
de 1970, já duplicada e com 
os sistemas de segurança 
necessários. Portanto, nada 
justifica uma praça de pedágio 
na estrada que tem cerca de 
6 quilômetros”, ressaltou.

A decisão do tribunal 

também foi celebrada pelos 
deputados estaduais Marcos 
Damasio (PL) e Estevam 
Galvão (DEM), que elogiaram 
a posição dos conselheiros 
diante dos argumentos ex-
postos pelo município. “Com 
competência, a Prefeitura de 

Mogi mostrou que o edital 
não pode ter sequência ou 
trará enormes prejuízos 
não só para Mogi, mas para 
todo o Alto Tietê”, advertiu 
Estevam.

Já o deputado estadual 
André do Prado (PL) informou 

em nota que, no momento, 
o povo pode comemorar a 
decisão da derrubada do 
edital, e que segue ao lado 
dos prefeitos e lideranças do 
Alto Tietê, apelando junto ao 
governo do Estado contra a 
praça de cobrança.

Artesp 
Em nota oficial, a Artesp 

informou que respeitará e 
cumprirá as decisões do TCE-SP. 

“Nesse sentido, o edital será 
republicado, nos próximos 
dias, com a exclusão das 
obras previstas para a Rota 
do Sol, em Mogi das Cruzes. 
No mais, as demais obras, 
previsões de investimentos 
e de geração de empregos 
não sofrerão alterações. Após 
a republicação, o processo 
licitatório seguirá os trâmites 
normais”, informou.

Perguntada sobre o anda-
mento da ação civil movida 
contra a Artesp no Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP), 
a Prefeitura informou que o 
processo jurídico segue em 
andamento. “Neste momen-
to, a Procuradoria-Geral do 
Município aguarda a mani-
festação da Artesp. Caso a 
agência republique o edital, 
a Procuradoria vai reavaliar 
a situação, para analisar que 
medidas serão tomadas”, 
declarou em nota.

André Diniz
Mogi News/Arquivo
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MUITO OBRIGADO!

Q U E R E M O S  D I Z E R

www.csbrasilservicos.com.br

Uma empresa do grupo

A CS Brasil tem orgulho em fazer parte da história de Mogi e dos Mogianos. Foram 17 anos de respeito 

ao meio ambiente e ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas, percorrendo toda a cidade. 

Todos os dias, passamos em cada rua, visitamos cada casa. Ajudamos a deixar nossa Mogi ainda mais 

bonita, bem cuidada e limpa. Mas o principal foi conviver com você, Mogiano. Lembrar dos acenos, de 

cada bom dia, de cada sorriso. Foi uma linda jornada e um privilégio fazer parte da sua rotina. A nossa 

gratidão e o nosso amor por essa cidade incrível serão eternos. Muito obrigado, Mogi das Cruzes! 

C O L E T A  D E  L I X O  •  C O L E T A  S E L E T I V A  •  V A R R I Ç Ã O  •  J A R D I N A G E M



cidades Sexta-feira, 6 de agosto de 20216 portalnews.com.br MOGI NEWS

Saúde promove nova 
repescagem de vacinação

A cidade de Mogi das 
Cruzes recebeu um lote 
complementar de vacina 
contra a gripe e realizará 
uma nova ação de imuni-
zação amanhã. A vacinação 
será das 8 às 15 horas, ou 
até o término dos estoques, 
dependendo da procura, 
em cinco Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs): Botujuru, 
Jardim Camila, Nova Jun-
diapeba, Ponte Grande e 
Santa Tereza. 

A dose estará disponível 
para qualquer interessado a 
partir dos seis meses de vida. 
Para crianças, é obrigatória 
apresentação da caderneta 
de vacinação, enquanto os 
adultos devem comparecer 
com documento pessoal e 
comprovante de endereço.

Durante a semana, a 
vacinação contra a gri-
pe permanece destinada 
apenas para aplicação de 
segundas doses das crianças, 
em qualquer unidade de 
saúde do município, das 
8 às 13 horas. 

Gripe

A segunda dose é neces-
sária em crianças de até 8 
anos que foram vacinadas 
pela primeira vez neste ano. 
Crianças já imunizadas 
contra a gripe em anos 
anteriores não precisam de 
reforço, já que a vacinação 

anual é feita em dose única.
No total, o município de 

Mogi das Cruzes alcançou, 
em média, cerca de 60% 
de cobertura vacinal entre 
os públicos-alvo para a 
vacinação contra a gripe, 
compostos por idosos, ges-
tantes, puérperas, crianças 
e trabalhadores da saúde. 

Vacina Covid-19
Quem está nos grupos 

da Campanha de imuni-
zação da Gripe e também 
estiver entre os públicos 
da vacinação contra o co-
ronavírus (Covid-19) deve 
respeitar um intervalo de 
14 dias entre uma e outra 
dose destinada à prevenção 
contra ambas doenças.

Região registra um óbito por 
coronavírus em 24 horas

O Alto Tietê fecha a se-
mana com a confirmação 
de uma morte por coro-
navírus (Covid-19) infor-
mou ontem o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). O número é 
o menor registrado em 24 
horas desde novembro do 
ano passado. O único óbito 
foi de uma mulher, de 33 
anos, moradora de Mogi das 
Cruzes. Com essa atualização, 
a região chega à marca de 
5.141 falecimentos.

A queda nos números de 
internações e óbitos pode 
ser ocasionada pelo avanço 
na imunização na região. 
Em Mogi das Cruzes, três 
em cada quatro adultos 
estão vacinados contra a 
Covid-19, seja com a pri-
meira dose ou dose única, 
e um em cada quatro estão 
completamente imunizados, 
pois já receberam as duas 
doses necessárias ou a dose 
única. 

De acordo com estimativas 

Menor número desde novembro

da  Fundação Sistema Esta-
dual de Análise de Dados 
(Seade) para 2021, Mogi 
das Cruzes soma 335.477 
habitantes com 18 anos 
ou mais e, até anteontem, 
253.232 já foram vacinados, 
o que corresponde a 75,5%. 
Destes, 87.026 também 
receberam a segunda dose 

– ou tomaram dose única – 
levando para 25,9% o total 
mogianos que já completaram 
a imunização.

O índice de imunização 
completa deve aumentar 
nos próximos dias, como 
efeito da busca ativa por 
pessoas que ainda não to-
maram a segunda dose do 
imunizante. “A equipe do 
SIS está ligando para essas 
pessoas, começando por 
quem tem 60 anos ou mais, 
para lembrar da segunda 
dose e agendar a aplicação 
no menor prazo possível”, 
explicou a enfermeira e chefe 
da Vigilância Epidemiológica, 
Lilian Peres Mendes.

Quem estiver com a 

segunda dose em atraso 
também pode efetuar o 
agendamento por meio do 
site www.cliquevacina.com.
br que mantém o sistema 
aberto de acordo com as 
vagas disponíveis. Hoje, serão 
liberados novos agendamen-
tos para segunda dose de 
AstraZeneca/Fiocruz (para 
quem tomou a primeira 
até o dia 18 de maio) e 
CoronaVac/Butantan (para 
quem tomou a primeira até 
o dia 19 de julho).

Mogi das Cruzes pros-
segue com agendamentos 
online para a vacinação do 
público jovem. As vagas 
serão liberadas hoje para 
pessoas com 18 anos ou 
mais. Para realizar o agen-
damento é preciso efetuar 
o cadastro no site oficial 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e, no ato da vacina-
ção, é necessário apresentar 
documentos pessoais com 
foto, comprovante de en-
dereço e comprovante de 
agendamento.

Primeira dose da vacinação 
chega para 75% do público

Esse percentual significa que 253.232 moradores de Mogi receberam a primeira aplicação contra o coronavírus

PANDEMIA

A primeira dose contra 
o coronavírus (Covid-19) 
alcançou 75,5% da população 
adulta de Mogi das Cruzes, 
informou na tarde de ontem 
a Prefeitura. Esse percentual 
corresponde a 253.232 mo-
radores que fazem parte do 
público-alvo. Por sua vez, a 
vacina da Janssen, de dose 
única, foi aplicada em 9.949 
indivíduos do município, 
2,9% da quantidade total 
de adultos que residem em 
Mogi.

Um percentual de 25,9% 
da população que precisa 
tomar a vacina já recebeu a 
segunda aplicação, comple-
tando, assim, o calendário 
de vacinação, em números 
absolutos são 87.026 pessoas 
dentro de um universo de 
335.477.

Segundo o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), a cidade che-
gou anteontem à marca de 

1.589 mortos pela Covid-19. 
Enquanto isso, um total de 
35.329 pessoas já contraíram 
a doença desde o início da 
pandemia.

Neste levantamento, o 
Condemat considera a quan-
tidade de diagnósticos po-
sitivos e por este motivo é 
possível que o número seja 
ainda maior, considerando 
as pessoas que contraíram 
o vírus e não realizaram os 
testes da doença.

A cidade prossegue com 
agendamentos online para a 
vacinação do público jovem: 
ontem para pessoas com 21 
anos ou mais e hoje para 
18 anos ou mais. As vagas 
serão liberadas sempre a 

partir das 16 horas no www.
cliquevacina.com.br.

Ontem, também foram 
liberados agendamentos para 
segunda dose de AstraZeneca/
Fiocruz (para quem tomou 

a primeira até o dia 18 de 
maio) e CoronaVac/Butantan 
(para quem tomou a primeira 
até o dia 19 de julho).

Para realizar o agenda-
mento é preciso efetuar o 

cadastro no site da Prefeitura 
de Mogi e, no ato da vacina-
ção, é necessário apresentar 
documentos pessoais com 
foto, comprovante de en-
dereço e comprovante de 

agendamento. Para receber 
a segunda dose é necessário 
mostrar o comprovante da 
primeira.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano estima que 23,7% 
da população adulta esteja 
totalmente imunizada contra 
o coronavírus (Covid-19), 
sendo que dos 220.330 ha-
bitantes deste grupo 52.268 
já completaram a vacinação. 
Até a quarta-feira anterior, 
151.867 adultos receberam 
ao menos a primeira dose do 
imunizante contra o vírus, 
o que corresponde a 68,9% 
dos adultos suzanenses.

Outras 44.730 pessoas 
adultas tomaram as duas 
doses da vacina contra a 
doença viral que tem vitimado 
inúmeras vidas desde março 
do ano anterior, o número 
equivale a 30,3% do total. Já 
a vacina da Janssen, de dose 
única, foi aplicada em 7.538 
indivíduos do município, 
3,4% da quantidade total 
de adultos que residem em 
Suzano.

Thamires Marcelino

Um total de 2,9% dos moradores completaram a vacinação em dose única

Emanuel Aquilera

Um percentual de 
25,9% da população 
que precisa tomar a 
vacina já recebeu a 
segunda aplicação

Amanhã, dia 7 de agosto

UBS Botujuru – rua Frei Bonifácio Harink, 313 

UBS Jardim Camila – avenida Presidente Getúlio Vargas, 999 

UBS Nova Jundiapeba– rua Vereador Nito Sona, 1.745 

UBS Ponte Grande – avenida Lothar Waldemar Hohene, 70 

UBS Santa Tereza – rua Kazumo Sumizono, 1.181

Atendimento 
será das 8 às 
15 horas, ou até 
o término dos 
estoques 
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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

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 – PROCESSO Nº 10.245/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) 
ELEVADORES DE PASSAGEIROS DA MARCA ATLAS SCHINDLER (PRÉDIO SEDE DA 
EDUCAÇÃO), NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Educação, comunica aos 
interessados que, face a um lapso no despacho de homologação, bem como no respectivo extrato 
publicado na imprensa oficial em 07 de julho de 2021, foi informado o valor global de R$ 14.632,00 
(quatorze mil, seiscentos e trinta e dois reais), sendo correto o valor global de R$ 10.549,92 
(dez mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos). Assim, fica retificada 
a homologação para constar o referido valor global para a empresa VIKS ELEVADORES LTDA.

Mogi das Cruzes, em 27 de julho de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 099/2021 - PROCESSO Nº 18.568/2021 E APENSO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES DAS 
SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 15 
horas do dia 19 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).

Mogi das Cruzes, em 05 de agosto de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário de Educação__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 – PROCESSO Nº 30.083/2020 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS.
EMPRESA VENCEDORA: HOSPITRONICA - COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR 
LTDA; M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VIDA E SAUDE 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E ODONTO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 54.890,58 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e 
cinquenta e oito centavos).

Mogi das Cruzes, em 04 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2021 – PROCESSO Nº 14.840/2021

OBJETO: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC PARA ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
EMPRESA VENCEDORA:  VIXCARD COMÉRCIO, SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO E 
ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO EIRELI 
VALOR GLOBAL: R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais).

Mogi das Cruzes, em 05 de agosto de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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