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Santa Casa tem 
9% na ocupação 
de leitos de UTI
Ritmo de redução é confirmado em todos os hospitais do município

As tendências de queda na ocu-
pação de leitos de Enfermaria e de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
para atendimento de pacientes com 
Covid-19, observadas em outras ci-
dades da região e do Estado, tam-
bém foram notadas na Santa Casa 
de Misericórdia de Mogi das Cru-
zes. A taxa de ocupação atual dos 
leitos na UTI é de 9,09%, sendo de 
apenas um paciente para 11 unida-
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Santa Casa tem apenas um paciente de Covid-19 para 11 leitos

Emanuel Aquilera
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Coronavírus

Maioria dos mortos 
é homem, com idade 
entre 60 e 69 anos

Números se referem à atualização efetuada ontem; 
entre as comorbidades que mais deixam as pessoas 
vulneráveis está a Síndrome de Down. Cidades, página 8
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Covid-19

Vacinação atende hoje 
jovens de 21 anos ou mais

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL SERÁ 
MANTIDO NESTE FINAL DE SEMANA
Espaço montado no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos segue 
aberto para receber moradores em situação de rua. Cidades, página 4

ASSISTÊNCIA SOCIAL

des disponíveis. A porcentagem é 
ainda menor para os leitos de En-
fermaria, com apenas 2,17% (um 
paciente para 46 unidades oferta-
das). Segundo a Secretaria de Saú-
de de Mogi das Cruzes, a oscilação 
no número de vagas na Santa Casa 
pode ser melhor apurada tendo 
como base o início de cada mês. 
Em janeiro, 12 pacientes ocupa-
vam leitos para Covid-19 no hos-

pital, o equivalente a 50% de sua 
ocupação. O número saltou para 
mais de 100% no início de março, 
com 28 pacientes. O período com 
maior ocupação foi em abril, quan-
do 61 pacientes, entre Enfermaria 
e UTI, estavam internados. Depois 
disso, teve início a queda nos meses 
de maio (19 pacientes, 35%), ju-
nho (15, 27%) e julho (12, 21%).  
Cidades, página 3

Fádua Sleiman preside a ACMC Bertaiolli é o relator da MP
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FEIRA AGROECOLÓGICA
Começa hoje, das 7 às 13 horas, a 
Feira Agroecológica, que visa esti-
mular o desenvolvimento sustentá-
vel por meio da produção agrícola 
orgânica, agroecológica ou em tran-
sição. Primeira do gênero na cidade, 
a feira será realizada na Ilha Mara-
bá, no Mogilar. A feira será realiza-
da quinzenalmente.

SUSTENTABILIDADE
A prática da agroecologia consis-
te na produção sustentável, sem 
emprego de transgênicos ou agro-
tóxicos e considerando todo ecos-
sistema envolvido, incluindo os com-
ponentes ecológicos, socioculturais, 
técnicos e econômicos. Serão cin-
co barracas de hortifruti de produ-
tos agroecológicos e em transição 
agroecológica, uma de produtos or-
gânicos, uma de mel e derivados, 
uma de panificação e confeitaria e 
cinco de artesanato.

NA CASAREJOS
As equipes da Secretaria de Servi-
ços Urbanos iniciaram nesta sema-
na um trabalho de manutenção das 
galerias de águas pluviais no tre-
cho inicial da rua Casarejos, entre 

as ruas Presidente Campos Sales 
e Santa Rosa, para reparos no sis-
tema de drenagem. Os motoristas 
que precisarem passar pelo local 
devem ficar atentos às alterações 
no trânsito, que nessa via é no sen-
tido Vila Industrial–Mogilar.

ALERTA AOS MOTORISTAS
A área foi sinalizada pela Secreta-
ria Municipal de Transportes e a se-
quência de desvios, a partir da ave-
nida Cavalheiro Nami Jafet, é pela 
rua Borges Vieira, rua João Cardo-
so dos Santos, rua Rômulo de Brito, 
rua Engenheiro Gualberto, rua Santa 
Rosa e, depois desse ponto, tráfe-
go normal pela Casarejos. A previ-
são é de que a obra seja concluída 
em aproximadamente dois meses. 

PESQUISA DO VERDE
A Secretaria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente está fazendo uma 
pesquisa de campo com a popu-
lação mogiana sobre a arboriza-
ção urbana, realizada às sextas e 
sábados, nos parques Centenário, 
Leon Feffer e na Ilha Marabá. Uma 
média de 60 entrevistas individuais 
são realizadas em cada dia de le-
vantamento.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Lucro garantido

A 
aprovação do projeto para a priva-
tização dos Correios pelo plenário 
da Câmara dos Deputados, em Bra-
sília, na quinta-feira passada, deixa 

um alerta para o futuro de uma das institui-
ções mais antigas do governo brasileiro. Na 
votação, 286 parlamentares foram favoráveis 
à quebra do monopólio da estatal – responsá-
vel exclusiva pelo envio de cartas, telegramas 
e outras mensagens no país – e 173 se posi-
cionaram contra. A decisão, ainda que depen-
da de aprovação no Senado, é uma vitória da 
equipe econômica do ministro Paulo Guedes, 
que entende a privatização como o melhor 
meio de garantir a continuidade dos serviços.

Segundo estimativa da Associação dos 
Profissionais dos Correios (ADCAP), a estatal 
possui atualmente cerca de 90 mil funcioná-
rios diretos espalhados no país e que teriam, 
de imediato, seus empregos em zona de risco 
com a entrada de empresas privadas no setor. 
A entidade apontou “falhas gravíssimas de 
concepção” no projeto, que poderiam pre-
judicar a prestação do serviço. Opositores 
ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido) 
também concordam que a privatização não 

traria nenhum benefício a não ser para os 
futuros empresários detentores da explora-
ção dos Correios.

Um reflexo direto já foi sentido em Mogi. 
Há alguns meses, a agência dos Correios no 
distrito de Jundiapeba foi fechada, inicial-
mente, sob a alegação de questões de segu-
rança e, depois, antecipando a proposta de 
privatização. O fato é que o público precisa 
se deslocar por quase cinco quilômetros para 
encontrar outra agência disponível. Nesta se-
mana, o vereador mogiano Edson Santos (PSD) 
apresentou uma moção na Câmara pedindo 
a reabertura da agência no distrito. “A região 
necessita de uma unidade porque tem uma 
população estimada em 80 mil pessoas e um 
mercado de trabalho e negócios em constante 
crescimento”, defendeu o parlamentar.

Para se ter ideia do tamanho abocanha-
do pelos Correios no mercado de corres-
pondências, basta lembrar que a estatal re-
gistrou um lucro líquido de RS 1,53 bilhão 
no balanço do ano passado, de acordo com 
informação do presidente da empresa, Flo-
riano Peixoto Vieira Neto. Decididamente, 
é um filão promissor.

Na sexta-feira da semana 
passada o corpo do falecido 
Dr. Paulo Roberto da Silva 
Passos foi cremado em São 
Paulo. Faleceu em virtude 
de doença grave que vinha 
enfrentando há três anos. Era 
colunista deste jornal, juiz de 
Direito aposentado e excelente 
advogado. Passou a advogar 
depois que se aposentou na 
magistratura. Participamos de 
programa da Marilei na Rádio 
Metropolitana Paulista por 
mais de seis anos. Foi meu 
colega da faculdade de Direito 
da Universidade Braz Cubas 
por muitos anos. Ocupou o 
cargo de conselheiro da Sec-
cional Paulista da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 
Infelizmente, a vida é assim, 
chegamos a este mundo nu, 
sem nada trazer e partimos 
sem nada levar. O nosso cor-

Paulo Passos nos deixou

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

po é um veículo para o Eu in-
terior ou personalidade alma.

Neste artigo desejo home-
nageá-lo, pois é o que me res-
ta. Almoçamos e jantamos al-
gumas vezes, trocamos ideias 
sobre Direito, história, assun-
tos de política e tantos outros. 
Foi uma pessoa esforçada, 
dinâmica e deixa um grande 
legado. Mas a vida é assim. 
Então, aconselho a todos a 
se desapegarem da materia-
lidade, pois um dia a “carne 
se desprenderá dos ossos”. 
Ele preferiu que o seu corpo 
fosse cremado. Creio que é a 
melhor opção. Quando termi-
nar a minha vida espero que 
os meus familiares também 
façam a minha cremação e 
atirem as cinzas ao vento do 
alto de uma montanha para 
que de mim nada reste.

Paulo Passos ajudava muita 

gente de maneira secreta sem 
nada comentar. Atuou por 
muitos anos na vida maçô-
nica e atingiu os ensinamen-
tos mais elevados dessa ins-
tituição filosófica e fraterna. 
Há pessoas que acreditam 
na reencarnação, outros na 
ressurreição e ainda gente 
que somente acredita na vida 
material. Seja lá como for, a 
vida é eterna e espero que o 
Amigo Paulo Passos seja re-
cebido por Deus, o Grande 
Arquiteto do Universo. As-
sim, posso afirmar dentro 
das minhas crenças que a 
morte não existe. O que há 
é apenas uma transição. “‘Di-
zer ao Amigo que partiu para 
outras dimensões ou outros 
planos’: Paulo que a sua Alma 
descanse, pois, ‘um dia nos 
encontraremos nas terras do 
Senhor’”.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.



Sábado, 7 de agosto de 2021 3portalnews.com.brMOGI NEWS

Ocupação de leitos de UTI
na Santa Casa cai para 9%

Queda acompanha a tendência registrada nos últimos três meses em outros hospitais da região e do Estado

COVID-19

As tendências de queda 
na ocupação de leitos de 
Enfermaria e de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
para casos de Covid-19, 
observadas em outras cida-
des da região e do Estado, 
também foram notadas na 
Santa Casa de Misericórdia 
de Mogi das Cruzes.

A taxa de ocupação dos 
leitos na UTI é de 9,09%, 
sendo de apenas um pa-
ciente para 11 unidades 
disponíveis. A porcentagem 
é ainda menor para os leitos 
de Enfermaria, com apenas 
2,17% (um paciente para 
46 leitos disponibilizados).

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes, 
a oscilação no número de 
vagas na Santa Casa pode ser 
melhor apurada tendo como 
base o início de cada mês.

Em janeiro deste ano, 12 
pacientes ocupavam leitos 
para Covid-19 no hospital, 
o equivalente a 50% de sua 
ocupação. O número saltou 
para mais de 100% no início 
de março, com 28 pacientes.

Segundo a administra-
ção municipal, o período 
com maior ocupação foi 
no início de abril, quando 

61 pacientes, entre setores 
de Enfermaria e de alta 
complexidade, estavam 
internados. Depois disso, 
teve início a tendência de 
queda nos meses de maio 
(19 pacientes, 35%), junho 
(15 pacientes, 27%) e julho 
(12 pacientes, 21%), até 
chegar no momento atual.

Um dos pontos já apon-
tados pela municipalidade 
pela queda na ocupação de 
leitos por Covid-19 foi o 
avanço ao longo do semestre 
do trabalho de imunização, 
ocorrido tanto nos postos de 
saúde quanto nos mutirões 
e drive-thrus organizados 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde.

Até ontem, pelos números 
oficiais do site da Prefeitura, 
248.122 pessoas receberam 
a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 e 9.949 
tomaram a dose única da 
Janssen; 83.653 pessoas, por 
sua vez, haviam recebido as 
duas doses da vacina definidas 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

A vacinação em Mogi 
segue pelo modelo de agen-
damento prévio, realizado 
por meio de sua página na 
internet, em https://vacina.
mogidascruzes.sp.gov.br/.

André Diniz

A presidente da Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC), Fádua Sleiman, destaca 
o bom momento vivido pelo 
comércio mogiano para o Dia 
dos Pais, comemorado no pró-
ximo domingo. Os resultados 
são motivados, especialmente, 
pela flexibilização das restrições 
de circulação. A tendência é 
reforçada pelo levantamento 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 

Presidente da ACMC comemora 
tendência de vendas para o Dia dos Pais

Comércio

Fundação Procon-SP identi-
ficou um aumento de 400% 
no número de reclamações 
em relação ao ano anterior. 

Para evitar problemas na 
hora da compra, o Procon 
traz dicas: como comparar 
os preços; escolher a empresa 
que tenha boa avaliação; nas 
compras online, é preciso ficar 
atento às informações sobre o 
fornecedor. Mais informações 
por meio do telefone 4798-5090.

nas vendas deste ano e a 
flexibilização do Plano São 
Paulo será importante para 
esse incremento nas compras, 
pois a circulação de pessoas 
é essencial para o funciona-
mento das lojas”, destacou a 
presidente da ACMC.

Na hora da compra o Pro-
con da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes traz orientações 
sobre a compra de presentes. 
Após este período em 2020, a 

Turismo (CNC), que indicou 
um movimento de R$ 6,03 
bilhões no varejo brasileiro 
para a data.

O volume esperado para o 
Dia dos Pais deste ano é 13,9% 
maior que em comparação 
ao mesmo período de 2020, 
quando foram gerados R$ 
5,30 bilhões em vendas, um 
recuo de 11,3% levando em 
conta os números de 2019.

“Esperamos um bom resultado 

A Secretaria de Assistência 
Social de Mogi das Cruzes, 
por meio do Centro POP, 
vai promover um ciclo de 
encontros entre profissionais 
da área socioassistencial, que 
atuam especificamente com 
pessoas em situação de rua. 
O objetivo é trocar expe-
riências, falar sobre desafios, 
expressar dúvidas e opiniões 
a respeito do trabalho. Quem 
tem interesse em participar 
deve se inscrever por meio 
de formulário online.

Serão, ao todo, sete encon-
tros, sempre às quartas-feiras, 
começando neste dia 18. Os 
próximos serão nos dias 8 e 
29 de setembro, 20 de outu-
bro, 10 de novembro e, por 
fim, 1º e 15 de dezembro.

O ciclo de encontros foi 
concebido tendo em vista a 
existência de poucos estudos 

teóricos específicos sobre 
o trabalho da assistência 
social no atendimento a 
pessoas em situação de rua. 
Por isso, é importante que 
os profissionais estudem 
sempre o tema e busquem 
o aprimoramento das meto-
dologias de trabalho.

“Atuar com este público 
revela-se desafiador devido às 
suas especificidades e comple-
xidade, envolvendo questões 
tanto ao nível subjetivo e 
individual, quanto familiar, 
social, econômico e político”, 
explanou a psicóloga Nayra 
Cristina Batista Modesti, que 
atua no Centro POP e é a 
facilitadora dos encontros.

Ao se inscrever, o inte-
ressado receberá no e-mail 
informado comunicados a 
respeito dos encontros e 
também material de estudo.

Centro POP orienta no 
trato de morador de rua

Ciclo de palestras

Uma plataforma criada para você participar 
da construção de Mogi das Cruzes, por meio 

do debate, diálogo e troca de ideias.

Acesse participa.mogidascruzes.sp.gov.br e 

faça parte do desenvolvimento da cidade.

Mais informações: whatsapp (11) 97563-0658

participa@mogidascruzes.sp.gov.br

Acesse pela câmera 
do seu smartphone

Queremos ouvir o que você tem a dizer!
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Acolhimento emergencial será 
mantido neste final de semana

Espaço montado no Ginásio Municipal Hugo Ramos segue aberto para receber moradores em situação de rua

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O acolhimento provisório 
para pessoas em situação de 
rua montado pela Prefeitura 
no Ginásio Municipal de 
Esportes Professor Hugo 
Ramos continuará operando 
neste final de semana. Após 
avaliar a situação, a Secretaria 
de Assistência Social decidiu 
estender o funcionamento 
até a segunda-feira pela 
manhã.

A previsão é que a partir 
de segunda-feira o serviço 
deixe de operar. Isso porque, 

com a melhora no tempo e 
nas temperaturas, a adesão e 
busca por acolhimento por 
parte das pessoas em situação 
de rua já teve queda. Ainda 
assim, a Operação Inver-
no terá continuidade, com 
abordagem à população de 
rua e oferta de encaminha-
mento para os acolhimentos 
convencionais, que seguem 
operando.

O serviço de Abordagem 
Social à População de Rua 
funcionará em caráter 24 

horas até hoje. Depois, no 
final de semana será mantido 
até a meia-noite. Já na pró-
xima semana, a abordagem 
deve ser realizada das 8 às 
22 horas.

A redução na carga tam-
bém deriva da melhora nas 
temperaturas. A abordagem 
foi mantida em regime de 
24 horas por uma semana 
inteira, para atender a de-
manda aumentada pelo frio. 
Nos últimos dias, contudo, 
as equipes já constataram 

uma diminuição na aceitação 
do acolhimento durante a 
madrugada.

Hoje e amanhã, portanto, 
o acolhimento provisório 
no ginásio municipal segue 
ocorrendo, sempre com a 
acolhida a partir das 19 
horas. No local, as pessoas 
em situação de rua têm não 
só uma cama para dormir, 
como também podem tomar 
banho, se alimentar, recebem 
roupas e agasalhos em doa-
ção e têm até um espaço de 

convivência, onde podem 
assistir televisão. Animais 
de estimação também são 
aceitos no local.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social mobilizou 
toda a equipe para atuar no 
local e a montagem do espaço 
contou com a participação 
de diversas secretarias e se-
tores da Prefeitura de Mogi.

A abertura do ginásio é 
uma alternativa ao serviço 
já ofertado diariamente pela 
Assistência Social, que faz 

as abordagens, distribui 
cobertores àqueles que não 
aceitam a oferta do aco-
lhimento 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 Municipal, que está 
treinada e orientada para tal 
e deve ser acionada após o 
término do expediente das 
equipes da abordagem, pelo 
telefone 153.

A CIDADANIA 
NÃO PODE PARAR.

� camarademogi  � camaramogidascruzes  � Cana 3.2 UHF 

↸ www.cmmc.com.br

FIQUE SEGURO DA COVID-19:
ASSISTA ÀS SESSÕES DA 
CÂMARA, AO VIVO PELAS 
REDES SOCIAIS.
Por conta da pandemia da Covid-19, as sessões 
da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes ainda 
não estão abertas ao público.

A novidade é que você pode acompanhar os 
trabalhos legislativos pelo Facebook e Youtube, 
além da transmissão pelo site da Câmara 
Municipal (www.cmmc.com.br) e canal 3.2 UHF 
com recursos de closed caption e Linguagem 
Brasileira de Sinais (Libras).

A Câmara mantém perfi s no Facebook e 
Instagram para para que a população conheça o 
trabalho dos vereadores e as decisões tomadas 
para melhorar a qualidade de vida da população.

SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO:
ÀS TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS A PARTIR DAS 
14h; PELO YOUTUBE, FACEBOOK, SITE DA 
CÂMARA E CANAL 3.2 UHF.

Centro Universitário Internacional Uninter — PMEC nº 688, de 25/05/12, recredenciado pela PMEC nº 1378, de 19/12/18. [1] Desconto referente à 
campanha “MÊS DOS PAIS UNINTER”, com até 70% de desconto na graduação e pós-graduação. Valores sujeitos a alteração sem aviso 
prévio. Confira o plano financeiro referente ao curso escolhido em uninter.com / Válido para o processo seletivo vigente. [2] Os cursos no 

formato ao vivo telepresencial pertencem à modalidade de ensino de educação a distância. | JUL/2021 

GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO
A DISTÂNCIA
AO VIVO TELEPRESENCIAL²

70
DE DESCONTO
NAS MENSALIDADES1

ATÉ

%SEJA MOTIVO 
DE ORGULHO.

FAÇA UNINTER.

MÊS DOS PAIS.
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SBT, 21H00

Chiquititas

Enquanto as chiquititas limpam a cozinha, Marian suja o chão para dar mais 

trabalho para elas. Bia se irrita e joga um balde cheio d’ água na cabeça de 

Marian. Janu vai até a mansão dos Almeida Campos para ver Marian. Duda 

atende a porta e avisa que Marian saiu de casa. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Reprise do último capítulo.

GLOBO, 19H15

Pega pega

Luiza pede a Cintia que nao conte a ninguem que ela esta no hotel. Luiza 

propoe a Eric que eles mantenham em segredo sua relacao, para nao magoar 

Pedrinho. Eric teme que o incidente que ocorreu no evento prejudique sua 

tentativa de convencer Sabine a nao fechar o hotel.

GLOBO, 21H00

Império
João Lucas tenta entender o desprezo do pai. Beatriz ajuda Leonardo. Enrico 

impede a entrada de Cláudio no restaurante. Vicente é preso e Maria Clara 

o acompanha. Antoninho anuncia o tema para o novo samba enredo e pede 

para Orville pintar os painéis da escola. Felipe assume o lugar de Vicente 

no restaurante.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

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

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

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

Não há mal que 
dure para sempre, 
não há tristeza 
que não acabe. 
Quando a vida lhe 
parecer complicada, 
pense que as coisas 
em breve podem 
melhorar. Basta você 
acreditar e não se 
entregar.

Faça de seus 
insucessos desafios 
estimulantes, sinta-se 
motivado a superar 
os obstáculos que lhe 
aparecem à frente. 

MOMENTO
especial

Anime-se

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: JOAQUIM CARLOS PAIXÃO

Parabéns! Que seu dia seja recheado de boas surpresas e 
que Deus ilumine seus caminhos. Feliz aniversário!

Que a gente nunca desista de querer 
o bem e de fazer o bem, sem ver a 
quem.”

 cultura@jornaldat.com.br

Anime-se!
Faça dos 

contratempos 
alimento para a 
sua coragem. Não 
se entregue ao 
sofrimento. Se for 
preciso chore; chorar 
às vezes nos ajuda a 
livrar da dor.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL  DE NOTIFICAÇÃO Nº 9,  DE 5 DE AGOSTO  DE 2021
Exumações no Cemitério Municipal da Saudade

Rua Cap. Joaquim de Mello Freire, nº 900, Vila Vitória, Mogi das Cruzes – SP
 O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Governo, nos termos constantes nos autos do Processo nº 
21.049/21 e, faz saber aos interessados que, decorrido o tempo legal de inumação que é de 3 (três) anos para adulto e de 2 (dois) anos 
para criança menores de seis anos,  conforme artigos 82 e 90,  da Lei nº 7.619, de 27 de outubro de 2020, proceder-se-á à exumação 
de restos mortais existentes nas sepulturas provisórias, localizadas nas quadras do Cemitério da Saudade, a seguir especificadas, 
fornecidas pela Prefeitura mediante concessão provisória. Assim sendo, ficam Notificados e Convocados os familiares/responsáveis 
abaixo indicados para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, comparecer na referida Necrópole, a 
fim de receber orientação adequada a respeito das medidas legais a serem adotadas, sem o que, independente de outra notificação 
ou convocação, o Poder Público providenciará a exumação e transferência dos restos mortais para o respectivo ossuário geral, caso a 
família não compareça no prazo. Às sepulturas provisórias que tiverem alguma benfeitoria e/ou adornos, seus familiares/responsáveis 
deverão proceder à sua remoção no prazo de 5 (cinco) dias úteis, antes da data de exumação, sendo que a partir desta data, os fun-
cionários do Cemitério procederão a limpeza no local, não se responsabilizando por eventuais danos causados na mesma. Para que 
não aleguem desconhecimento a respeito do assunto em questão, é este Edital publicado na imprensa e afixado no Quadro de Editais 
da Prefeitura Municipal na Avenida Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, nesta cidade. 

DECLARANTE FALECIDO QUADRA LOTE
DATA DE 

FALECIMENTO

1-Thaina Crisley G. Moreira Jose Amaro da Silva 1 19 07/08/2018

2-Adilio Amorim Calixto Efigenia Rosa dos Anjos 1 29 01/08/2018

3- Carlos Henrique dos Santos Lossaço João Aparecido Lossaço 1 63 14/08/2018

4- Maria Cecilia da Costa Maria da Graça da Costa 1 66 06/08/2018

5- Aline Bortoloto Cavalcante da Silva Maria Aparecida Bortoloto Alves 1 67 14/08/2018

6- Alexandre da Silva Barbosa Margarida Delinda da Silva 1 73 15/08/2018

7- Antonio Lucareski Pedrina de Souza Lucareski 2 13 05/08/2018

8- Ivone de Lourdes Trindade Maria Ribeiro Trindade 7 34 14/08/2018

9- Renata Paula Bezerra Jose Luiz Feitosa 7 48 09/08/2018

10- Maria Jose dos Santos Silva Josefa Maria de Jesus 15 5 24/08/2018

11- Edna Aparecida de Almeida Antonio da Cunha Monteiro 15 18 27/08/2018

12- Jorge de Oliveira Maria Neuza Pinto de Oliveira 15 54 30/08/2018

13- Rute de Cassia Soares Leonicio Soares 15 71 29/08/2018

14- Aparecido Cavalcante do Nascimento Jose Gomes do Nascimento 16 61 30/08/2018

15- Natalia Torquato Escudeiro Maria de Lourdes Avellar Torquato 17 63 20/08/2018

16- Ana da Silva Brito Jose Francisco Santana 17 70 24/08/2018

17- Marlon A. Santos Leanatan Rafael Santos Proença 17 74 22/08/2018

18- Alfredo Gomes Loureiro Ivone Gomes Loureiro 18 12 06/08/2018

19- Edson Fiorin Maria Augusta Fiorin 18 14 13/08/2018

20- Mirela C. Braziliano Sonia Aparecida da Silva Braziliano 18 53 23/08/2018

21- Cristina Gomes M. Pereira Nelson Gomes Marciano 18 60 27/08/2018

22- Rogerio Gomes Pimenta Benedito Pimenta 18 62 19/08/2018

23- Ira Golinelli Silva Ari Golinelli Junior 18 66 31/08/2018

24- Ednaldo dos Santos Maria das Dores dos Santos 18 68 20/08/2018

25- Ana Graziele Lourenço Toledo Hercilio Alves de Toledo 18 74 17/08/2018

26- Nicanor Alves dos Santos Claudio Marcio Aparecido dos Santos 18 76 30/08/2018

27- Rosa Gonçalves de Oliveira Camerino Gonçalves de Oliveira 18 78 23/08/2018

28- João da Silva Brito João Francisco de Souza Brito 19 42 11/08/2018

29- Jeferson S. Pereira Antonio Borges Pereira 19 65 17/08/2018

30- Paloma Ap. Nepomuceno Maria Jose Nepomuceno 19 73 14/08/2018

31- Sarah Raelle Aliveira Edison de Oliveira 19 74 28/08/2018

32- Leandro H. Fernandes Geralda Maria Fernandes 24 11 29/08/2018

33- Marcelo da Silva Marcio Feliciano da Silva 101 145 28/08/2018

34- Solange Ap. Elias S. Silva Expedita Maria Silveira 101 172 13/08/2018

35- Antonio Duarte Ribeiro Valeria Duarte Ribeiro 103 25 13/08/2018

36- Ivan B. Silva Jose Siqueira 103 105 05/08/2018

37- Renata Ap. Rodriguez Luisa Rodrigues Prada 104 155 03/08/2018

38- Luciana A. Moraes Dirce Alves de Moraes 106 87 04/08/2018

39- Maria Fatima A. Albina Terezinha de Jesus Alves Albina 109 38 12/08/2018

40- Ivanildo Martins dos Santos Manoel Martins dos Santos 109 45        28/08/2018

41- Urandi Januario dos Santos Humberto Januario dos Santos 109 77 06/08/2018

42- Maria Eulina N. Silva Alvaro Fernandes 109 99 20/08/2018

43- Edilene C. Conceição Faria Iracema Cava da Conceição Faria 109 152 31/08/2018

44- Nestor dos Santos Rafael Tereza Luiza dos Santos 109 245 26/08/2018

DECLARANTE FALECIDO QUADRA LOTE
DATA DE 

FALECIMENTO

45- Fernanda Ap. Garcia Lobato Sonia Maria Marielli 109 297 08/08/2018

46- Silvana da Silva Loy Antonio da Silva 109 291-A 09/08/2018

47-Lidia Milena Alves da Cruz Juraci Tome da Cruz 110 12 04/08/2018

48- Wanderley de Siqueira Benedito Moacir de Siqueira 110 48 26/08/2018

49-Rubens Andrade Celita de Jesus 112 61 27/08/2018

50- Ana Lucia Elias R. Peres Geni Maria Peres 112 79 09/08/2018

51- Marcelo V. Iassuoka Mario Miguel Iassuoka 113 3 04/08/2018

52- Mauro de Faria Paiva Luiz Felix da Silva 113 37 29/08/2018

53- Regina Santos Nunes Lourdes Santos 113 59 30/08/2018

54- Valdir Costa Valter Costa 113 62 27/08/2018

55- Marcelo Scaldo da Silveira Paulo Gomes da Silveira 113 64 05/08/2018

56- Mauriceia Cristina Pereira Maria do Carmo dos Santos 113 73 11/08/2018

57- Talita Spunar M. Oliveira Annie Elyse Szpunar Machado de Oliveira 113 75 03/08/2018

58- Marcia da Motta Nair Balduino da Mota 113 76 08/08/2018

59- Jose Plinio dos Reis Joana Rodrigues Sertorio 113 77 01/08/2018

60- Laciana Barbosa Claudio Aloisio Barbosa 113 84 31/08/2018

61- Clovis da Silva Manoel Ferreira de Matos 113 107 25/08/2018

62- Maria Geovania Nunes Santos Almerita de Souza Conceição 113 114 26/08/2018

63- Jair Altino Coimbra Jose Roberto Coimbra 115 12 11/08/2018

64- Priscila Arantes V. Melo Nathaly Arantes 117 85 14/08/2018

65- Augusto F. Santos Luiz Carlos Fernandes dos Santos 117 86 29/08/2018

66- Roberto de Oliveira Irani de Oliveira Souza 117 196 30/08/2018

67- Marcos Machado Rodrigues Graça Maria Hurts Machado 118 11 09/08/2018

68- Maria Claudia de Jesus Maria Jose de Jesus 118 20 14/08/2018

69- Rafael Nunes Vera Lucia Calisto Lima 118 67 22/08/2018

70- Arnaldo Ferreira de O. Filho Neusa Sant´anna de Oliveira 118 89 04/08/2018

71- Fabio Munhoz de Andrade Jose Inacio de Andrade 118 201 05/08/2018

72- Jose dos Santos Severino Maria Araci Severino 119 128 03/08/2018

73- Reinaldo Cardoso Aguiar Celso Cardoso de Aguiar 121 46 05/08/2018

74- Fatima Maria Campos Ercilio Costa da Silva 122 81 16/08/2018

75- Amanda dos Santos Rodrigues Sonia Gomes dos Santos 122 239 13/08/2018

76- Valdete F. Gemano Jaime Sabino Germano 123 33 29/08/2018

77- Roseli Alves de Miranda Sueli Campos Gomes de Miranda 123 55 08/08/2018

78- Sergio H. da Silva Raimunda Luzia da Silva 123 56 19/08/2018

79- Arnaldo Paes Landin Ronaldo Paes Landin 124 170 16/08/2018

80- Mariza Simão Elisabeth Simão 125 45 13/08/2018

81- Caio Vinicius P. Souza Maria Aparecida Pupo D-13 13 03/08/2018

82- Jorge de Jesus Maria de Lourdes Cordeiro E-01 79 07/08/2018

83- Rosana L. Freitas Luiz Urbano de Lima E-01 90 01/08/2018

84- Adriano da Silva Aguida Maria Ribeiro da Silva E-01 94 02/08/2018

85- Luciana Cristina dos Santos Edson Silva Santos E-05 01-A 14/08/2018

86- Anderson Alberto Antonio Alberto Filho E-05 02-A 02/08/2018

87- Neide Ursulino dos Santos Mailton Garcia E-11 16 11/08/2018

88- Luciano Miraglia Domenico Miraglia E-15 36 03/08/2018

89- Francisco B. Machado Benedito de Oliveira de Souza E-17 50 17/08/2018

90- Elza Maria dos Santos Elci Maria dos Santos E-19 15 03/08/2018

91- Erica Caceres Branco Daniel Teles da Costa L 18 07/08/2018

92- Regiane Biscula Amorim Antonio Pereira Filho L 40 01/08/2018

93- Nelson Casarini Josepha de Jesus Casarini R 2 11/08/2018

94- Gracieli D. Borges Jose Carlos Borges S 70 07/08/2018

95- Felix Daniel dos Santos Rodrigues Jose Noé dos Santos Rodrigues S 78 25/08/2018

96- Osmar de Andrade Castilho Neide de Andrade S 143 02/08/2018
               

SECRETARIA DE GOVERNO, em 5 de agosto de 2021, 460º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Serviços Urbanos, 
torna público, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 073/2021 - PROCESSO Nº 14.984/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS/
ORIGINAIS (ABNT/NBR-15296) PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA 
MUNICIPALIDADE, COMPOSTA POR LINHA LEVE, MÉDIA, PESADA E MOTOCICLETAS 
DAS MARCAS: FIAT, VOLKSWAGEN, AGRALE, MARCOPOLO, MITSUBISHI, VOLARE, 
NEOBUS, MERCEDES BENZ, GENERAL MOTORS/CHEVROLET, FORD, FIAT IVECO, 
RENAULT, CITROEN, PEUGEOT, HYUNDAI, KIA, YAMAHA E HONDA.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços, (1º andar – edifício sede da Prefeitura), às 15 
horas do dia 20 de agosto de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para 
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações).

Mogi das Cruzes, em 06 de agosto de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

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 da Secretária Municipal de 
Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 091/2021 - PROCESSO Nº 15.648/2021 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES DE 
FISITERAPIA E AFINS.
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 23 
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 05 de agosto de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

SAUL  GOMES  MONTEIRO,  estado civil divorciado, profissão metroviário, 
nascido  em  Brasília,  DF  no  dia  dez  de  maio de mil novecentos e sessenta  
e  sete  (10/05/1967),  residente  e  domiciliado Rua Felipe Camarão,  56,  Jardim  
Universo,  Mogi  das  Cruzes, SP, filho de Raul Monteiro da Luz e de Maria 
Erondina Gomes.                            
VANESSA  SOUZA  BONOMO,  estado  civil  solteira,  profissão  manicure, 
nascida  em São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e  
oitenta  e  quatro (14/10/1984), residente e domiciliada Rua Felipe Camarão,  056,  
Jardim  Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de Walter Bonomo Filho e de Luiza 
Gonzaga de Souza.                             

DIEGO  ERACLES  AMORIM,  estado civil divorciado, profissão operador 
de maquina,  nascido  em  Guarulhos,  SP  no dia cinco de setembro de mil 
novecentos  e oitenta e seis (05/09/1986), residente e domiciliado Rua Maria  
Bertolina  de  Oliveira,  124, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filho de ERACLES 
AMORIM e de HILDA APARECIDA TEIXEIRA.                
JULIANA  RICARDO  HENRIQUE,  estado  civil solteira, profissão auxiliar 
administrativa,  nascida  em Ibiuna, SP no dia nove de dezembro de mil 
novecentos  e oitenta e oito (09/12/1988), residente e domiciliada Rua Victor 
Ribeiro, 36, Loteamento Alvorada, Mogi das Cruzes, SP, filha de MAURINO 
BORGES HENRIQUE e de OLGA RICARDO HENRIQUE.                   

DOUGLAS  ALVES  SASAKI  DA  SILVA,  estado  civil divorciado, profissão 
auxiliar  de  cozinha,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia sete de junho  de  
mil  novecentos  e noventa e dois (07/06/1992), residente e domiciliado  Avenida  
Edith  Inácia da Silva, 350, Vila Paulista, Mogi das  Cruzes, SP, filho de LIU SASAKI 
DA SILVA e de ROSELI GONÇALVES DA SILVA.                                                                
CRISTIANE  CARRIEL DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora 
de  supermercado,  nascida em Suzano, SP no dia dezenove de janeiro de 
mil  novecentos e oitenta e nove (19/01/1989), residente e domiciliada Avenida  
Edith  Inácia  da Silva, 350, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filha de OSVALDO 
CARRIEL DA SILVA e de VERA LUCIA FELICIO.        
Conversão de União Estável                                            

YAN  GOMIDES,  estado  civil  solteiro,  profissão  desenvolvedor  web, nascido 
em Paraisopolis, MG no dia doze de fevereiro de mil novecentos e  noventa  e 
oito (12/02/1998), residente e domiciliado Rua Aratimbó, 26, Jardim Layr, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de ERIK KLAUS LIMA GOMIDES e de LAZARA APARECIDA 
OLIVEIRA GONÇALVES.                             
THAMYRA  GOMES  CARDOSO,  estado  civil  solteira,  profissão  auxiliar 
administrativo, nascida em São Simão, GO no dia vinte e um de abril de dois  mil  
(21/04/2000),  residente  e  domiciliada  Rua Aratimbó, 26, Jardim Layr, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de UANDERSON CLAUDIO CARDOSO e de ANA KÁTIA DA 
SILVA GOMES CARDOSO.                                  
Conversão de União Estável                                            

ELIZEU   FERNANDES,  estado  civil  solteiro,  profissão  consultor  de suporte,  
nascido  em  Londrina, PR no dia vinte e dois de dezembro de mil   novecentos   
e   sessenta  e  cinco  (22/12/1965),  residente  e domiciliado  Rua  Francisco  
Vaz  Coelho, 1189, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  LAURENTINO  
FERNANDES  e  de  MARIA  DE JESUS FERNANDES.                                                            
IOLANDA  REGINA OROSCO DE FARIA, estado civil solteira, profissão ,nascida
em Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  quatro de janeiro de mil novecentos  e setenta 
e dois (04/01/1972), residente e domiciliada Rua Francisco Vaz Coelho,  1189,  
Vila  Lavínia, Mogi das Cruzes, SP, filha de Virgilino Pedro de Faria e de Maria 

Orosco de Faria.                            
Conversão de União Estável                                            

MATHEUS   PEREIRA   DE   OLIVEIRA,  estado  civil  solteiro,  profissão 
balconista,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de agosto de mil  
novecentos e noventa e sete (15/08/1997), residente e domiciliado Rua  Ana  
Ferreira  de Oliveira, 371, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filho de GERALDO 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA e de LUCIANA PEREIRA.       
REBECA  BEATRIZ  MONTEIRO,  estado  civil  solteira,  profissão do lar, nascida  
em  Caçapava,  SP  no  dia  três de junho de mil novecentos e noventa  e nove 
(03/06/1999), residente e domiciliada Rua Ana Ferreira de Oliveira, 371, Vila 
Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filha de MOISES ZEFERINO MONTEIRO e de 
SUELI VASCONCELOS JOÃO MONTEIRO.               
Conversão de União Estável                                            

DENILSON  AUGUSTO  RISSONI  ALVES,  estado  civil divorciado, profissão 
contador, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia seis de outubro de mil 
novecentos  e  sessenta  e  oito (06/10/1968), residente e domiciliado Avenida  
Doutor  Roberto Nobuo Sato, 343, apto 11 B, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho 
de LUIZ GERALDO ALVES e de HELENA RISSONI ALVES.
RAQUEL  RIBEIRO,  estado civil solteira, profissão analista financeiro, nascida em 
Santos, SP no dia nove de junho de mil novecentos e setenta e  três  (09/06/1973),  
residente e domiciliada Avenida Doutor Roberto Nobuo Sato, 343, apto 11 B, Vila 
Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de BENEDITO ANTONIO RIBEIRO e de NICE 
DA SILVA RIBEIRO.                  
Conversão de União Estável                                            

JEAN  MACHADO  ARAUJO,  estado  civil  solteiro,  profissão analista de logística,  
nascido  em  Suzano,  SP  no  dia primeiro de março de mil novecentos  e 
noventa e três (01/03/1993), residente e domiciliado Rua Gato  Cinzento,  1176,  
Vila  Urupês,  Suzano,  SP,  filho de VAGUINEI FREITAS ARAUJO e de GENI 
MACHADO ARAUJO.                              
LEILIANE   ALENCAR   DE   SOUZA,   estado   civil  solteira,  profissão profissional 
de Marketing, nascida em Barra do Corda, MA no dia quatro de setembro de 
mil novecentos e noventa e um (04/09/1991), residente e domiciliada  Rua  
Expedicionário  Francisco  Antonio de Oliveira, 145, Jardim  Esperança, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de MATEUS AMARO DE SOUZA e de MARIA VANDEILZA 
ALENCAR GOMES.                                   

RODRIGO NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletricista de auto,  
nascido  em  Santo André, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil  novecentos 
e oitenta e oito (27/12/1988), residente e domiciliado Rua  Jaguatirica,  117,  Vila  
Jundiaí,  Mogi das Cruzes, SP, filho de DANIEL NUNES DA SILVA e de LURDES 
PAULA DA COSTA SILVA.               
KAREN  ASSUMPÇÃO  TIAGO,  estado  civil  divorciada,  profissão do lar, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  treze de dezembro de mil novecentos  e 
oitenta e sete (13/12/1987), residente e domiciliada Rua Jaguatirica,  117,  Vila  
Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filha de MÁRIO ANTONIO TIAGO e de ELZA DA 
SILVA ASSUMPÇÃO TIAGO.                     
Conversão de União Estável                                            

MARCUS  VINICIUS NASCIMENTO VICENTINE, estado civil solteiro, profissão
publicitário,  nascido  em  São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos  
e  oitenta  e quatro (10/01/1984), residente e domiciliado Rua  Antonio  Carlos  
Lima Castro, 79, Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP,   filho  de  FRANCISCO  

CARLOS  VICENTINE  e  de  SONIA  MARIA  DO NASCIMENTO.                                                           
CAROLINA  NUNES  DO  NASCIMENTO,  estado  civil  divorciada,  profissão 
contadora,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro de julho de mil  
novecentos  e  noventa e um (01/07/1991), residente e domiciliada Rua Adelino 
de Mello, 285, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, SP, filha de MARIO  GOMES  DO  
NASCIMENTO  FILHO  e  de  KATIA  NUNES  DA  SILVA DO
NASCIMENTO.                                                           

GISELLE  DIAS  DOS  SANTOS,  estado civil solteiro, profissão autonoma, 
nascida  em São Gonçalo, RJ no dia vinte de setembro de mil novecentos e  
noventa  e  um  (20/09/1991), residente e domiciliada Avenida Shozo Sakai,  1444, 
bloco 06, apto 108, Conjunto Residencial do Bosque, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
GERALDO SIQUEIRA DOS SANTOS e de LAUDELICE DA SILVA DIAS.                                                           
CRISTIANA   DA   CUNHA   THUZUKI,   estado  civil  solteira, profissão 
programadora,  nascida  em  Jacareí, SP no dia vinte e oito de maio de mil  
novecentos  e  oitenta e um (28/05/1981), residente e domiciliada Avenida Shozo 
Sakai, 1444, bloco 06, apto 108, Conjunto Residencial do Bosque,  Mogi  das  
Cruzes,  SP,  filha  de RUBENS THUZUKI e de ARLETE APARECIDA DA CUNHA 
THUZUKI.                                           
Conversão de União Estável                                            

HALAN DE SOUZA MOLINA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  treze de setembro de mil novecentos  
e oitenta e sete (13/09/1987), residente e domiciliado Rua Alberto  Antequera,  
120,  casa 02, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filho de BENEDITO MOLINA e 
de RUTE DE SOUZA MOLINA.                   
CINTIA  APARECIDA PEREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (24/02/1987), residente e domiciliada  Rua  Alberto  
Antequera, 120, casa 02, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filha de MARIA DA 
AJUDA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS.   

ALEXANDRE  BATISTA  ROMÃO  DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e dois de março de   mil  
novecentos  e  oitenta  e  dois  (22/03/1982),  residente  e domiciliado  Rua Darci 
Pereira, 661, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOÃO ROMÃO DA 
SILVA e de MARIA LUCIA BATISTA DOS SANTOS. 
ESTEFANI  DE  ALMEIDA  LUCAREVSKI,  estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos  
e noventa e sete (01/09/1997), residente e domiciliada Rua Darci  Pereira,  661,  
Jardim  Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filha de HENRIQUE CESAR LUCAREVSKI 
e de ANDREA DE ALMEIDA LUCAREVSKI.          
Conversão de União Estável                                            

DANILLO   ARAUJO   DIAS,   estado  civil  solteiro,  profissão  gerente logística, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP no dia trinta de julho de  mil novecentos 
e oitenta (30/07/1980), residente e domiciliado Rua Santa  Cecília,  197,  Jardim  
Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de IZAQUEU DIAS e de DIVA BUENO DE 
ARAUJO DIAS.                          
ANNE KARINE RODRIGUES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em  
Montes  Claros,  MG  no  dia vinte de novembro de mil novecentos e oitenta  e  
três  (20/11/1983),  residente  e  domiciliada  Rua  Santa Cecília,  197,  Jardim  
Universo,  Mogi das Cruzes, SP, filha de ELDER
SANGUINETH RODRIGUES e de MARIA EDNA RODRIGUES.                       
Conversão de União Estável                                         
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Prefeitura lança pesquisa sobre ambiente de trabalho

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 consultoria Great 

Place to Work, lança na segunda-feira a pesquisa Voz do Servidor, uma iniciativa inédita 

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

condições de trabalho e, consequentemente, dos serviços públicos prestados ao cidadão.

Homens com idade entre 60 
e 69 são maioria das vítimas

Números são da Fundação Seade, que indicam ainda que, na maioria, as vítimas são portadoras de cardiopatias

MORTOS POR COVID-19

Os homens com idade entre 
os 60 e 69 anos, portadores 
de cardiopatias, são os mais 
vitimados pelo coronavírus 
(Covid-19) em Mogi das Cru-
zes, segundo o levantamento 
feito pela reportagem com o 
apoio de dados da Fundação 
Sistema Estadual de Análise 
de Dados (Seade) e divulgado 
diariamente por meio do 
portal oficial do órgão. Os 
números se referem à atuali-
zação efetuada na manhã de 
ontem. Entre as comorbidades 
que mais deixam as pessoas 
vulneráveis está a Síndrome 
de Down.

No município, do total 
de 1.583 mortos, 692 eram 
mulheres (43,7%) e 891, 
homens (56,2%). A faixa 
etária predominante que no 
início do ano era de pessoas 
entre 70 e 79 anos está agora 

Além de Mogi das Cruzes, demais municípios do G5 possuem dados semelhantes

entre os 60 e 69 anos. Entre 
os mortos em Mogi, 1.029 
eram até ontem de cor bran-
ca, 67,4% do total. Mais de 
40% dos mogianos que não 
resistiram às complicações do 
vírus tinham alguma cardio-
patia - a porcentagem chegou 
a 42,5%.

Assim como em Mogi, a 
cidade mais populosa do G5 
da região, a comorbidade que 
esteve presente na maioria 
das vítimas das outras quatro 
maiores cidades é a cardio-
patia. O termo abrange todas 
as doenças que acometem o 
coração, sendo que alguns 
dos tipos mais comuns são a 
cardiopatia congênita, doenças 
no miocárdio, infecção no 
coração, cardiopatia de válvula, 
cardiopatia hipertensiva e a 
cardiopatia isquêmica.

Em Itaquaquecetuba, dos 
925 falecimentos registrados 
até a tarde de ontem, 406 

eram mulheres (43,8%) e 
outros 519 eram homens 
(56,1%), a maior parte dos 
vitimados pela Covid-19. 

Neste caso, a faixa etária de 
maior incidência das mortes 
é também dos 60 aos 69 anos, 
correspondendo a 30,6% 

do total. Grande parte dos 
moradores que não resistiram 
às complicações da doença é 
parda, somando 418 vítimas, 

42,4% do total.
Já o município de Suzano 

somava 898 moradores que 
faleceram em razão da doença 
viral. Deste total, 393 são 
mulheres, o que corresponde 
a 43,8%, e 503 eram homens, 
56,1%. Além disso, a maioria 
das vítimas é de cor branca e 
tem entre 60 e 69 anos.

Ainda de acordo com a 
Fundação Seade, dos 467 
óbitos de Ferraz de Vasconcelos, 
206 (44,1%) eram mulheres 
e 261, homens (55,8%). Do 
total, 144 vítimas eram bran-
cas e a maior quantidade de 
mortos tinha também entre 
60 e 69 anos.

Por fim, em Poá, dos 370 
mortos pela Covid-19, 162 
eram mulheres (43,9%) e 
outros 207, homens (56,1%). 
Além de 27,8% das vítimas 
terem entre 60 e 69 anos, 
60,4% delas eram pessoas 
brancas.

Thamires Marcelino
Mogi News/Arquivo

Vacinação atende hoje
jovens de 21 anos ou mais

Mogi das Cruzes aplica hoje a 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 no público com 
21 anos ou mais que efetuou 
agendamento online ao longo 
semana. A imunização será 
realizada nos drive-thrus e 
Unidades  Básicas de Saúde 
(UBSs), conforme selecionado 
no agendamento prévio.

A partir de hoje a vacina-
ção contra o coronavírus em 
Jundipeba mudará do Cempre 
Lourdes Lopes Romeiro Ian-
nuzzi para a Escola Municipal 
Doutor Álvaro de Campos 
Carneiro, que fica na rua Pedro 
Paulo dos Santos, número 
855, Nova Jundiapeba. Os 
demais pontos de vacinação 
seguem os mesmos e constam 
no agendamento escolhido 
pelos mogianos. 

Para receber a dose é neces-
sário apresentar documento 
com foto, comprovante de 
endereço e comprovante de 

Covid-19

agendamento.
Foram liberadas 3,2 mil 

vagas de agendamento online 
para pessoas com 18 anos ou 
mais e as doses serão aplicadas 
na próxima semana. Novas 
vagas serão disponibilizadas 
conforme envio de remesses 
pelo governo do Estado e os 
agendamento continuam pelo 
www.cliquevacina.com.br  e 
serão divulgados em todos os 

canais oficiais.

Mortes
As cidades do Alto Tietê 

registraram ontem 8 mortes 
causadas por coronavírus 
(Covid-19), informou o Con-
sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Com essa atuali-
zação, a região chegou ontem 
à marca de 5.149 óbitos.

Imunização será realizada nos drive-thrus e UBSs

Divulgação/PMMC

MP que simplifica abertura 
de empresas é aprovada

A Câmara dos Deputados 
rejeitou as emendas do Se-
nado e manteve o texto dos 
deputados para a Medida 
Provisória (MP) 1040/21, que 
elimina exigências e simplifica 
a abertura e o funcionamento 
de empresas. A MP passou por 
votação no Plenário anteon-
tem e será enviada à sanção 
presidencial.

Uma das inovações é a 
emissão automática, sem ava-
liação humana, de licenças 
e alvarás de funcionamento 
para atividades consideradas 
de risco médio. Pelo texto 
do relator, deputado Mar-
co Bertaiolli (PSD), em vez 
da validade indeterminada 
prevista no texto original da 
MP, as licenças e alvarás serão 
válidos enquanto atendidas 
as condições e requisitos de 
sua emissão.

Bertaiolli recomendou a 
rejeição de todas as mudanças 

propostas pelos senadores, 
posição seguida pelos par-
tidos, com poucas exceções. 

“Nenhuma das mudanças 
parece oportuna, como a volta 
da discussão sobre subsídios 
cruzados entre consumidores 
de energia elétrica ou exclu-
sões propostas pelo Senado 
como sendo inconstitucionais”, 
explicou Bertaiolli.

Entretanto, por meio de um 
destaque do PT, o Plenário 
evitou a revogação da Lei 
4.950-A/66, mantendo o piso 
salarial para as carreiras de 
engenheiro, químico, arquiteto, 
agrônomo e veterinário de 
cinco vezes o salário mínimo 
(R$ 5,5 mil), se o curso de 
graduação for de menos de 
quatro anos; e de seis salários 
mínimos (R$ 6,6 mil) para 
cursos com quatro anos ou 
mais de duração.

Lista do comitê gestor da Rede 
Nacional para a Simplificação 

do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (Rede-
sim) classifica em médio risco, 
no âmbito federal, atividades 
como comércio atacadista de 
vários tipos de alimentos de 
origem vegetal e animal; hotéis; 
motéis; transporte de cargas 
de produtos não sujeitos à 
vigilância sanitária; educação 
infantil; ou atividades médicas 
sem procedimentos invasivos. 
A plataforma tecnológica da 
Redesim poderá abranger 
também produtos artesanais 
e obras de construção civil.

Para ter acesso a essa li-
cença, o empresário deverá 
assinar termo de ciência e 
responsabilidade legal quanto 
aos requisitos exigidos para o 
funcionamento e o exercício 
das atividades.

Essas mudanças deverão 
ser implantadas no prazo de 
adaptação de 60 dias dado aos 
órgãos e entidades envolvidos.

Texto de Bertaiolli


