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Preço do gás sobe 
46,9% em um ano

Em julho de 2020, 
consumidor pagava 
R$ 66 por unidade; 
preço praticado no 
mês passado era, em 
média, de R$ 97

OBRA CONCLUÍDA

Tráfego de veículos no encontro da via Perimetral 
com a José Meloni já está liberado. Cidades, página 4

Os consumidores do G5 - as 
cinco cidades mais populosas da 
região -, que desembolsavam cerca 
de R$ 70 em cada botijão de gás de 
13 quilos em julho do ano passa-
do, estão pagando atualmente até 
R$ 100 por unidade. No caso especí-
fico de Mogi das Cruzes, as famílias 
gastavam R$ 66 pelo botijão de gás 
nos pontos de comercialização em 
julho de 2020. Neste ano, também 
um julho, os valores variavam de 
R$ 89 a R$ 97, um aumento da or-
dem de 46,9%. As informações são 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), di-
vulgadas mensalmente no portal oficial.  
Cidades, página 8

LIBERTADORES

Quartas abrem 
com clássico 
São Paulo e 
Palmeiras. p3

Cobrado a se explicar sobre os 
ataques dirigidos pelo presidente 
Jair Bolsonaro ao sistema eletrôni-
co de votação, o governo federal 
não apresentou provas ao Supremo 
Tribunal Federal. Brasil, página 3

Fraude eleitoral

GOVERNO NÃO 
APRESENTA 
PROVAS

Botijão de gás de 13 quilos chega a ser vendido por R$ 100 em alguns municípios do Alto Tietê
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Brigadas garantem protocolos

EDUCAÇÃO

Retorno gradual das aulas presenciais na rede
municipal segue regras sanitárias. Cidades, página 5

FLAVIANO DE MELO VOLTA A
SER EXCLUSIVA DE PEDESTRES

Sem carros

Por segurança, a partir de quinta-feira, rua ficará
proibida aos carros das 10 às 17 horas. Cidades, página 4

Divulgação/PMMC



Terça-feira, 10 de agosto de 20212 portalnews.com.br

PARCERIA UMC E CECAN

Alunos de Fisioterapia da UMC rea-
lizam ação para ajudar o Centro de 
Convivência para Apoio ao Pacien-
te com Câncer (Cecan), de Mogi das 
Cruzes. A iniciativa tem como obje-
tivo arrecadar itens de higiene para 
atender as 80 pessoas assistidas 
pela entidade e vai até 15 de agosto.
Os estudantes pretendem montar 
80 kits de higiene, com sabonete, 
creme dental e álcool gel. Quem ti-
ver interesse em colaborar com as 
doações é só entrar em contato com 
os alunos via WhatsApp pelo núme-
ro (12) 98158-7660, que eles se or-
ganizam para recolher as doações.

NOVENA I

A paróquia São Maximiliano Kolbe, 
na Vila Lavínia, realizará novena e 
festa até 14 de agosto, com série de 
atividades religiosas e várias atra-
ções para os fiéis, marcando a aber-
tura do Jubileu de Ouro da presen-
ça dos franciscanos conventuais no 
município (1972-2022). Com o tema 
“90 anos da chegada de São Maxi-
miliano ao Japão”, a abertura con-
tou com Santo Terço, Santa Missa e 
Novena abordando ‘Caminhando à 
luz da Fratelli Tutti’, presidida pelo 

bispo emérito de Mogi, dom Paulo 
Mascarenhas Roxo.

NOVENA II

Sob o lema ”Kobe, Amor Sem Frontei-
ras”, nos dias seguintes, os assuntos 
da novena serão:  ‘As sombras dum 
mundo fechado’, ‘Um estranho no 
caminho’, ‘Pensar e gerar um mun-
do aberto’, ‘Um coração aberto ao 
mundo inteiro’, ‘A política melhor’, 
‘Diálogo e amizade social’,  ‘Percur-
sos dum novo encontro’ e ‘As reli-
giões a serviço da fraternidade no 
mundo’.  Essas celebrações serão 
presididas, respectivamente,  pelo 
frei Alexandre Patucci, padre Jonas 
Cunha, frei Bruno Manzoni, padre 
Luciano Vieira, frei Luiz Favaron, 
frei Diogo Fuiten, padre Renan Ca-
bral e frei Carlos Queiroz.

NOVENA III

Na parte festiva, haverá cardápio 
especial para cada dia, incluindo a 
culinária japonesa, além de doces 
e bebidas, no estacionamento da 
igreja, que fica na rua Francisco Vaz 
Coelho, 621, Vila Lavínia. Mais infor-
mações e a programação completa 
podem ser obtidas pelos telefones 
4738-3766 e 98603-6500.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Mês especial

A
s cidades do Alto Tietê iniciaram 
o planejamento para retomar as 
cirurgias eletivas, ou seja, pro-
cedimentos não urgentes reali-

zado nos hospitais. Após um ano e meio, 
essas intervenções cirúrgicas, paralisadas 
por conta da pandemia da Covid-19 em 
março do ano passado, começam a ser 
feitas novamente e, por trás, há uma fila 
cada vez maior que foi se formando no 
decorrer de 2020 e 2021.

A manutenção do planejamento depen-
de, porém, dos número de internações de 
pacientes com Covid-19. Com a redução 
significativa apresentada nos últimos três 
meses, a agenda tem tudo para fluir, apesar 
de todas as dificuldades e momentos de 
adaptação, conforme a vacinação vai dimi-
nuindo a quantidade de vítimas causadas 
pelo coronavírus. Mas, é bom o paciente 
que aguarda pela cirurgia se preparar para 
a longa espera, além do risco de mudança 
de planejamento no meio do curso.

A retomada dos procedimentos já vem 
ocorrendo em várias regiões do país. Ape-
nas cirurgias cardiovasculares representam 

uma demanda de mais de 60 mil pessoas 
e, embora haja o projeto de retomada 
nos hospitais, qualquer movimentação 
no cenário da pandemia poderá mudar o 
cronograma das cidades. Como parte da 
estratégia para retomar as cirurgias eleti-
vas é preciso que a logística para entrega 
de oxigênio, insumos, como kit de intu-
bação, além de sangue para transfusões, 
seja feita de forma diferenciada e mais 
acelerada. A suspensão se deu devido a 
uma série de motivos. Primeiramente, 
no auge da pandemia, não havia profis-
sionais de saúde suficientes para realizar 
o atendimento a pacientes de Covid-19 
e ao mesmo tempo realizar cirurgias ele-
tivas. Houve também a falta de insumos. 

Agora, chega um momento aguarda-
do para muitos brasileiros, que é a pos-
sibilidade de resolver sua situação e ter 
a chance de alcançar mais qualidade de 
vida, em meio a tantas outras dificulda-
des causadas pela pandemia.

Esse momento de retomada já faz de 
agosto de 2021 um mês aguardado e es-
pecial.

Em tempos de ativismos 
negacionistas, quando mui-
tos defendem a tese de que 
a Terra é plana, um pouco 
de ciência não faz mal a nin-
guém. E o que é melhor, tal-
vez sirva para que alguns re-
cobrem o juízo.

O negacionismo que nos 
rodeia não questiona apenas 
o formato da Terra. Tudo bem 
que muitos negacionistas ficam 
confusos por terem de gostar 
de um astronauta que ocupa 
uma Pasta no atual governo 
e que já deu testemunho da 
esfericidade da Terra.

O Painel Intergovernamen-
tal de Mudanças Climáticas 
(IPCC), que é uma organi-
zação formada por 195 go-
vernos, está divulgando um 
novo relatório que é resultado 
de análises de 14 mil estudos 
científicos com revisões pelos 

Nosso planeta redondo

ARTIGO
Afonso Pola

pares. Esse relatório do IPCC 
da ONU, que é o mais impor-
tante divulgado desde 2014, 
mostra de forma clara que o 
aquecimento global está se 
desenvolvendo mais rápido 
do que o esperado.

Os cientistas avaliam que a 
onda de calor que castigou o 
Canadá em julho, com tem-
peratura de 49° e que provo-
cou a morte de mais de 100 
pessoas, teria sido “quase im-
possível” sem a influência das 
mudanças climáticas.

Na medida em que o co-
nhecimento avança, temos 
mais condições de avaliar os 
danos provocados pelas ati-
vidades humanas em nosso 
habitat. A paleoclimatologia, 
ciência que cuida do estudo 
e reconstrução dos climas do 
passado, demonstra que faz 
aproximadamente 125 mil 

anos que nosso planeta teve 
a atmosfera tão quente como 
agora e o nível do mar era de 
5 a 10 metros maior.

Não cuidamos do nosso 
planeta com a devida res-
ponsabilidade. Via de regra 
os interesses econômicos se 
sobrepõem aos interesses cole-
tivos. Os exemplos vividos em 
nosso país nos últimos anos 
são prova disso. A política de 

“passar a boiada” produz con-
sequências para nós e para o 
resto do mundo. A promoção 
do desmatamento com o uso 
de queimadas ou equipamen-
tos não é combatida.

Aqui, só nos anos de 2019 
e 2020 foram liberadas 976 
substâncias para a agricultu-
ra, proibidas na maioria dos 
países, principalmente no 
mundo desenvolvido.

Agimos como se não hou-
vesse futuras gerações.

 afonsopola@uol.com.br
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Governo diz que Auxílio Brasil é resposta rápida para economia

O governo federal distribuiu nota na manhã de ontem para confirmar que o Programa Auxílio Brasil irá substituir o Programa 
Bolsa Família, mas o documento não traz maiores detalhes da Medida Provisória que trata do tema e foi entregue nesta data pelo 
presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). “A MP foi uma resposta rápida 
do governo para atenuar as perdas das famílias mais vulneráveis e promover a recuperação econômica do país em função do fim do 
Auxílio Emergencial 2021 e dos desafios da situação pós-pandemia”, disse a Secretaria-Geral da Presidência na nota. (E.C.)

Vôlei Mogi enfrenta hoje
o Guarulhos fora de casa

O São Miguel Saúde/Mogi 
encara hoje a equipe do Gua-
rulhos pelo Campeonato 
Paulista de Vôlei Sub-21. A 
partida está prevista para 
começar às 19 horas, no 
Ginásio da Ponte Grande, 
em Guarulhos. O adversário 
do conjunto mogiano ainda 
não pontuou na competição.

Na sexta-feira passada, o 
Mogi enfrentou o São José 
Vôlei, no Vale do Paraíba, e 
acabou superado por 3 sets 
a 0 em mais uma partida 
fora de casa, com parciais 
de 25/15, 25/20 e 25/23. A 
equipe do São José lidera o 
campeonato com 100% de 
aproveitamento.

Os mogianos começaram 
a partida variando as jogadas 
de ataque, enquanto os donos 
da casa chegavam com um 
grande volume de jogo. Diante 
de um forte adversário, a equi-
pe comandada pelo técnico 

Paulista Sub-21

interino Marcus Bichini, o 
Marcão, conseguiu melhorar 
nos dois últimos períodos, 
mas não foi o suficiente para 
vencer uma parcial.

Para Marcão, apesar da 
segunda derrota, o time está 
evoluindo. “Estamos ganhando 
mais volume de jogo. Não 
temos muito tempo para 

lamentar, pois o calendário 
está apertado. Vamos conti-
nuar treinando para ajustar o 
nosso time e, com a chegada 
do técnico Marcelo Negrão, 
que está prevista para esta 
semana, iremos compor juntos 
a comissão técnica e trabalhar 
forte em busca das vitórias”, 
analisou.

Vôlei Mogi não resistiu à superioridade do São José

Marcelo Prado Jr.

Esportes

Clássico tem São Paulo copeiro
contra Palmeiras cascudo

De um lado um time que 
vem capengando no Brasi-
leiro, mas que se transforma 
quando o formato da dispu-
ta passa a ser eliminatório. 
Do outro, o atual campeão 
da Libertadores, que segue 
brigando pela liderança do 
Nacional e busca, diante 
do São Paulo, confirmar o 
prognóstico de que é um dos 
favoritos a repetir a conquista 
do torneio sul-americano. 
É nessa atmosfera que São 
Paulo e Palmeiras iniciam 
hoje o confronto das quartas 
de final da Libertadores, às 
21h30, no Morumbi. Além 
disso, um duelo internacional 
será uma atração à parte no 
banco de reservas: o argen-
tino Hernán Crespo contra 
o português Abel Ferreira.

Um clássico recheado 
de rivalidade que apresen-
ta equipes em momentos 
diferentes. Atual campeão 

Copa Libertadores

SÃO PAULO
Tiago Volpi; 
Arboleda, 
Miranda e 
Léo; 
Igor Vinícius, 
Luan, 
Liziero, 
Benítez e 
Wellington; 
Rigoni e 
Pablo. 
Técnico: 
Hernán Crespo.

PALMEIRAS 
Weverton; 
Marcos Rocha, 
Felipe Melo, 
Gustavo Gómez e 
Joaquin Piquerez; 
Danilo, 
Zé Rafael, 
Raphael Veiga e 
Gustavo Scarpa; 
Breno Lopes e 
Deyverson. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

SÃO PAULO  
PALMEIRAS 

Horário: 21h30.
Juiz: Nestor Pitana (ARG).
Local: Morumbi, em São Paulo.

da Libertadores, o time pal-
meirense encerrou a fase de 
grupos com a segunda melhor 
campanha entre todos os 
participantes. Foram cinco 
vitórias em seis jogos e um 
aproveitamento de 83% na 
primeira fase.

A importância de conseguir 

a classificação em cima de um 
rival do Estado ganha peso 
pela ausência de títulos no 
primeiro semestre, quando 
acabou ficando com o vice 
nas três finais que disputou. 
Para piorar, a eliminação 
surpreendente na Copa do 
Brasil para o CRB aumentou 
a pressão sobre o trabalho 
de Abel Ferreira.

No São Paulo, a ordem é 
virar a chave. O triunfo sobre 
o Atlético-PR foi importante 
para tirar o time da zona de 
rebaixamento do Brasileiro. 
Mas a boa notícia vem quando 
se expia o desempenho do 
time em jogos de mata-mata 
sob o comando de Hernán 
Crespo. Com a vitória e a 
classificação diante do Vasco 
na Copa do Brasil, a equipe 
do Morumbi apresenta um 
aproveitamento de 76,6% 
de êxito em partidas elimi-
natórias. (E.C.)

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) apresentou ontem ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) uma notícia-crime 
contra o presidente Jair 
Bolsonaro pelo vazamento 
do inquérito sigiloso da 
Polícia Federal que apura 
uma tentativa de ataque ao 
sistema interno da Corte 
ocorrida em 2018

O documento, assinado 
pelos sete integrantes do 
TSE, diz que as informações 
divulgadas ‘deveriam ser 
de acesso restrito’ e podem 
prejudicar a realização e 
apuração das eleições.

O pedido é para que Bol-
sonaro seja investigado na 
mesma frente de apuração, 
vinculada ao chamado in-
quérito das fake news, que 
foi aberta na semana passada 
na esteira das ameaças do 
chefe do Executivo às elei-
ções e dos ataques às urnas 
eletrônicas. Além dele, foram 
acionados o deputado federal 
Filipe Barros (PSL-PR) e o 
delegado responsável pela 
investigação sigilosa.

TSE pede investigação 
por vazamento

Inquérito sigiloso

Bolsonaro não apresenta 
provas de fraudes

Documentos enviados ao STF foram elaborados pela AGU e pela Secretaria-
Geral da Presidência da República a pedido do ministro Gilmar Mendes

ELEIÇÕES

Cobrado a se explicar sobre 
os ataques dirigidos pelo 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) ao sistema eletrônico 
de votação, o governo federal 
não apresentou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) provas 
de fraudes nas eleições de 
2014 e 2018.

Os documentos enviados 
ao STF foram elaborados pela 
Advocacia Geral da União 
(AGU), que defende judicial-
mente os interesses do Planalto, 
e pela Secretaria-Geral da 
Presidência da República a 
pedido do ministro Gilmar 
Mendes. Ele havia dado dez 
dias para que o governo se 
manifestasse em um mandado 
de segurança movido pela Rede 
Sustentabilidade para multar 

Bolsonaro em R$ 100 mil caso 
ele não apresente provas das 
suspeitas levantadas sobre o 
sistema eletrônico de votação. 
O partido acusa o presidente de 
tentar descredibilizar as urnas 
antevendo uma possível derrota 
nas eleições  do ano que vem.
Em 19 páginas, o governo se 

limita a argumentos de ordem 
técnica: diz que a Rede não 
tem legitimidade para propor 
a ação e que o partido não 
apontou concretamente as 
normas jurídicas que teriam 
sido violadas pelo presidente.

“A ‘prova’ do impetrante 
se dá por retórica de cunho 

político e a partir de ilações 
obtidas junto à mídia, sem, 
portanto, qualquer suporte 
documental efetivo”, escre-
veu a Secretaria-Geral da 
Presidência.

A AGU diz ainda que o 
mandado de segurança tem 
alcance restrito justamente 
para evitar, entre outros, a sua 
instrumentalização por partidos 
políticos. “Transformando-

-se em indesejável veículo 
de judicialização excessiva 
de questões governamen-
tais e parlamentares”, disse 
a manifestação.

Em outro trecho, a Secretaria-
-Geral da Presidência disse 
que não há irregularidade 
na ‘mera possibilidade de 
levantar discussões sobre os 
aspectos que permeiam o 
sufrágio eleitoral.

Presidente é acusado de tentar descredibilizar urnas

Mateus Bonomi/Agif - Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Notícia-crime 
contra o presidente 
Jair Bolsonaro foi 
apresentada ontem 
ao Supremo

A íntegra do inquérito, 
que ainda está em curso, foi 
compartilhada na semana 
passada pelo presidente 
em seus redes sociais. O 
TSE também pede que as 
publicações sejam apagadas 
imediatamente.

“Há indícios, portanto, de 
que informações e dados 
sigilosos e reservados do 
Tribunal Superior Eleitoral 
tenham sido divulgados, sem 
justa causa, inicialmente 
pelo Delegado de Polícia 
Federal, e, na sequência, 
pelo Deputado Federal Feli-
pe Barros e pelo Presidente 
da República, Jair Messias 
Bolsonaro”, disse um trecho 
da notícia-crime.(E.C.)
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Após obra, tráfego na Perimetral
com José Meloni está liberado

Com movimento intenso de veículos pesados, cruzamento recebeu semáforo em substituição à antiga rotatória

Mobilidade urbana

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes liberou ontem o 
trânsito no encontro das 
avenidas Lothar Waldemar 
Hoehne (via Perimetral) e 
José Meloni, após concluir 
as obras para melhoria da 
mobilidade urbana com a 
retirada da antiga rotatória 
e implantação de um cruza-
mento com semáforo, que 
oferecerá melhores condições 
de fluidez e segurança viária 
e também disciplinará o 
trânsito dos veículos.

Com a nova configuração, 
o acesso à direita será livre 
para o motorista que estiver 
na via Perimetral no sentido 
Ponte Grande-Rodeio e quiser 
entrar na avenida José Meloni, 
assim como quem estiver na 
José Meloni e quiser acessar 
a Perimetral sentido Rodeio. 
Quem estiver no sentido 
oposto da Perimetral não 
poderá acessar a José Meloni. 
A orientação é usar a avenida 
Prefeito Carlos Ferreira Lopes.

As intervenções foram 
realizadas em uma parceria 

entre as secretarias municipais 
de Transportes e de Servi-
ços Urbanos, com apoio de 
outros setores da Prefeitura, 
e incluíram a construção 
de canteiros que auxiliarão 
a orientar o trânsito, nova 
sinalização e melhoria de 
drenagem.

De acordo com as simulações 
computadorizadas realizadas 
durante a elaboração do 
projeto, a estimativa é que 
haja uma melhoria entre 
75% e 85% no trânsito local.

Os principais benefícios 
serão o aumento da segu-
rança viária, com a redução 
dos conflitos de trânsito, 
e a diminuição na lenti-
dão existente no acesso da 
avenida José Meloni para a 
Perimetral, principalmente 
nos horários de pico.

“Com essas intervenções, 
garantiremos mais fluidez 
e agilidade no trânsito da 
Perimetral e da José Meloni. 
Esta é a primeira de várias e 
importantes obras de mobi-
lidade que faremos em nossa 

cidade, proporcionando mais 
segurança a motoristas e pe-
destres”, afirmou o prefeito 
Caio Cunha (Pode), que 
acompanhou a liberação do 
trecho ao lado das secretárias 
Cristiane Ayres (Transportes) 

e Camila Souza (Serviços 
Urbanos).

Para orientar os motoristas 
durante o período das obras, 
a Secretaria Municipal de 
Transportes implantou placas 
de sinalização com as rotas 

de desvio e orientação para 
que os motoristas, principal-
mente de veículos grandes, 
evitassem transitar pelo local 
durante o período de obras.

A Prefeitura também colocou 
faixas com orientações nos 

principais acessos, além de 
material informativo para 
moradores da região e de 
vias que poderiam ser mais 
usadas por veículos durante 
o período das obras.

As árvores que estavam 
na antiga rotatória foram 
transplantadas para o parque 
Leon Feffer.

Saneamento
Já as obras do Serviço 

Municipal de Águas e Es-
gotos (Semae) na Perimetral 
continuam com a implanta-
ção de uma nova tubulação 
entre a Ponte Grande e o 
Jardim Maricá. É uma obra 
importante para aumentar 
a disponibilidade de água 
e controle da pressão para 
aquela região da cidade que, 
além do Jardim Maricá e 
Ponte Grande, inclui bairros 
como Bella Cittá, Jardim 
Aracy, Itapety e Vila Oroxó. 
O investimento total previsto 
nas obras de setorização da 
região leste é de R$ 10 mi-
lhões, incluindo os materiais.

Funcionários da Secretaria de Transportes orientam motoristas após a liberação

Divulgação/PMMC

Ruas retomam configuração
original e priorizam pedestres

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes promoverá ajustes na 
circulação de veículos na rua 
Professor Flaviano de Melo, 
a partir desta quinta-feira. 
Com o objetivo de reduzir 
o volume de automóveis e 
motocicletas, a via não re-
ceberá veículos das 10 às 17 
horas, aumentando assim a 
segurança dos pedestres que 
caminham pelo local. É um 
retorno à origem da via, em 
uma configuração pensada 
e ajustada às necessidades 
provocadas pela pandemia.

Desde 2015, quando as 
obras da Flaviano de Melo 
foram entregues, a rua sempre 
foi fechada para veículos, 
naquela época das 9 às 18 
horas. Essa foi uma caracte-
rística que marcou a via desde 
que ela recebeu sua atual 
configuração, priorizando 
os pedestres. Houve uma 
flexibilização causada pela 
pandemia e, agora, existe 
o entendimento de que é 
importante retomar a res-
trição aos veículos porque o 

movimento tem sido muito 
intenso.

Esse retorno ocorre com 
um horário mais flexível 
em comparação com o que 
foi definido em 2015 e será 
acompanhado de um com-
promisso da administração 
municipal para estudar o 
centro e as ruas do entorno 
de uma forma mais ampla, 
com o objetivo de analisar 
alternativas de tráfego e 
deslocamento de pedestres, 
em um diálogo permanente 
com o comércio.

A decisão foi construída 
de forma conjunta entre as 
Secretarias Municipais de De-
senvolvimento e Transportes, 
os comerciantes, vereadores, 
o Sindicato do Comércio 
Varejista de Mogi das Cruzes 
e Região (Sincomércio), a 
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) e a Associação 
Comercial.

Com a flexibilização das 
medidas de controle de isola-
mento social do governo do 
Estado e por consequência 

a abertura do comércio, os 
sistemas de drive-thru e 
de take away não têm sido 
mais demandados na área 
central, fazendo com o que 
o fluxo de pessoas e veículos 
tenha retornado a patama-
res anteriores ao momento 
pandêmico.

Paulo Frontim
Na rua Paulo Frontim, que 

teve a liberação de estaciona-
mento em período integral, 
será retomada a proibição de 
estacionamento no período 
das 10 às 20 horas. A medida 
também valerá a partir desta 
quinta-feira, preservando 
apenas o embarque e de-
sembarque nos pontos já 
previstos para esta finalidade. 

“Serão realizados os estudos 
para compatibilizar aspectos 
urbanísticos, de mobilidade 
e econômicos, pensando 
na harmonia que o centro 
deve ter para todos aqueles 
que o utilizam”, afirmou a 
secretária de Transportes, 
Cristiane Ayres.

Flaviano de Melo e Paulo Frontin

Secretário da Saúde vem à 
UMC falar sobre a Covid-19

O secretário de Estado da 
Saúde de São Paulo, Jean 
Gorinchteyn, realiza na noi-
te de hoje uma entrevista 
coletiva para jornalistas na 
Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC). A visita de 
cortesia será feita à reitora 
Regina Coeli Bezerra de 
Melo, com o objetivo de 
tratar do gerenciamento da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19) no Estado de São 
Paulo, bem como no Alto 
Tietê. Gorinchteyn possui 
uma relação especial com a 
Universidade de Mogi das 
Cruzes, onde é professor 
licenciado.

Dentre os assuntos que 
deverão ser abordados na 
coletiva de imprensa estão 
as medidas de contenção do 
vírus e o Plano São Paulo 
de retomada das atividades, 
que está entrando em uma 
nova etapa a partir da se-
gunda quinzena deste mês, 
com a liberação de novos 
horários e atividades antes 
consideradas não essenciais 

Pasta estadual

sem toque de recolher.
A expectativa do encontro 

é que o secretário de Estado 
também fale das relações 
entre São Paulo e o governo 
federal no Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI), e 
as recentes disputas com 
o Ministério da Saúde e 
outros órgãos federais para 
a liberação de novas doses 
da vacina contra a Covid.

O Estado chegou ontem 

à noite à marca de 140,8 
mil vítimas fatais da doença, 
com 4,1 milhões de casos 
confirmados, segundo le-
vantamento da Fundação 
Seade. Nas dez cidades do 
Alto Tietê, conforme levan-
tamento diário do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), 5.161 pes-
soas perderam a vida para 
a Covid-19.

Jean Gorinchteyn foi convidade pela reitora da UMC

Mogi News/Arquivo
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Mogi é destaque na retomada 
gradual das aulas presenciais

Brigadas da Pandemia na Escola e Gaepe Mogi asseguram o cumprimento dos protocolos sanitários nas unidades

REDE MUNICIPAL

Com mais de 190 escolas 
e creches da rede municipal 
de ensino retomando de 
forma gradual as ativida-
des presenciais, Mogi das 
Cruzes tem se destacado na 
organização deste processo 
com as Brigadas da Pandemia 
na Escola, que asseguram o 
cumprimento dos protoco-
los sanitários nas unidades 
escolares e a instituição do 
Gabinete de Articulação para 
o Enfrentamento da Pandemia 
na Educação (Gaepe Mogi), 
primeiro gabinete municipal 
do país.

“O Gaepe Mogi tem a par-
ticipação dos juízes da vara 
da infância, dos promotores 
responsáveis pela infância 
e da Saúde do município, 
secretarias municipais, os 
conselhos municipais, as 
escolas particulares, enfim 
todos os envolvidos no mu-
nicípio de Mogi das Cruzes. 
Esse grupo trabalha durante 
30 dias e faz uma reunião 
mensal executiva para tomar 
as próximas providências para 
enfrentar os grandes desafios 
trazidos pela pandemia do 
coronavírus (Covid-19)”, 
explicou o secretário de 
Educação, André Stábile. 

O Gaepe foi idealizado e 

é coordenado pelo Instituto 
Articule, em parceria com o 
Comitê Técnico da Educação 
do Instituto Rui Barbosa 
(CTE/IRB) e a Associação 
dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atri-
con).  O gabinete já está em 

funcionamento no formato 
nacional com o Gaepe Brasil 
e nos estados de Goiás, Mato 
Grosso do Sul e Rondônia. 
A reunião mensal do Gaepe 
Mogi será no dia 16 de agosto, 
às 10 horas. 

Outro ponto de destaque 

da retomada são as Briga-
das da Pandemia na Escola. 
A Brigada é formada por 
um agente monitor para 
acompanhar e garantir o 
cumprimento do Protocolo 
Sanitário, um ponto focal 
interno com a função de 

orientar os profissionais das 
escolas e os alunos quanto 
aos protocolos e as medidas 
necessárias de isolamento, 
quando identificados casos 
suspeitos ou confirmados 
de Covid-19 e um ponto 
focal externo, que deve se 

comunicar com as famílias 
e reportar ações aos equi-
pamentos da Saúde.

Na EM Profa Noemia Real 
Fidalgo, no Jardim Maricá, 
a escola optou por ter seis 
servidores na Brigada devido 
ao número de alunos e a 
troca entre os participantes. 
A auxiliar de apoio adminis-
trativo, Patrícia Shu Ming 
Wang, destacou a importância 
da brigada para a seguran-
ça no retorno dos alunos. 

“É importante para que os 
pais se sintam confiantes 
em trazer os filhos de volta 
para a escola. Checamos os 
protocolos diariamente e 
tem sido bem interessante 
e produtivo”, disse.

Unidade escolar no Jardim Maricá optou por ter seis servidores na Brigada devido ao número de estudantes

Divulgação/PMMC

Secretaria leva demandas 
do município ao Estado

O secretário municipal de 
Agricultura, Felipe Almei-
da, esteve na quarta-feira 
passada com Itamar Borges, 
secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo, na capital.

A reunião também contou 
com a presença do presi-
dente do Sindicato Rural, 
Gildo Saito, o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, Benedito de Almeida, 
e o diretor de Agronegócio 
da Pasta, João Paulo Alves 
Pereira.

A Secretaria de Agricultura 
reiterou o pedido contra a 
instalação do pedágio, o que 
irá impactar nos setores de 
abastecimento e agronegócio 
da cidade. No encontro foi 
solicitada a implantação do 
Programa Rotas Rurais para 
o georrefenciamento das 

Agricultura

propriedades rurais em estra-
das vicinais, a permanência 
das Casas da Agricultura e 
também o auxílio, junto às 
instituições bancárias, para 
o Crédito Rural Especial 
destinado aos agricultores 
afetados pelas últimas geadas.

Outro ponto abordado 
foi o apoio da Secretaria de 
Estado da Agricultura junto 
à Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo referente à 
outorga do uso da água para 
irrigação.

Comitiva mogiana foi recebida pelo secretário Borges

Divulgação/PMMC

Eventos irregulares com 
aglomerações são fechados

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes interrompeu, na 
noite da última sexta-feira, 
um campeonato de futebol 
que era realizado no Jardim 
Camila. Ao lado do campo, 
havia consumo de bebidas 
alcoólicas em um estabeleci-
mento que funcionava sem 
alvará e sem respeitar os 
protocolos contra a pandemia 
de Covid-19. Os responsáveis 
foram notificados. O trabalho 
contou com participação da 
Guarda Municipal e do De-
partamento de Fiscalização 
de Posturas da Secretaria 
Municipal de Segurança.

No Jardim Maricá, as equi-
pes impediram a continui-
dade de uma inauguração 
de tabacaria, que também 
não cumpria os protocolos 
sanitários – além de não 
poder funcionar, por ser 

Fiscalização

uma tabacaria, o proprietário 
também não possuía alvará. 
Outro agravante foi o fato 
de não respeitar a lei Mogi 
Mais Viva. O proprietário 
foi notificado e intimado.

Os agentes chegaram aos 
locais após receberem denúncias. 

A população pode auxiliar 
a Prefeitura neste trabalho 
de fiscalização ao denunciar 
as infrações pelo telefone 
153, da Central Integrada 
de Emergências Públicas 
(Ciemp), que funciona 24 
horas por dia.

No Jardim Camila, bar funcionava sem alvará

Divulgação/PMMC

Grupo trabalha 
por 30 dias e faz 
reunião para tomar 
providências para 
enfrentar desafios
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO SESSÃO PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes comunica e convida os munícipes de Mogi das 
Cruzes para assistirem a abertura das propostas apresentadas por produtoras de audiovisuais 
para produção de até 120 filmes publicitários do município de Mogi das Cruzes nos próximos 
2 meses, a serem veiculados através das redes sociais. A abertura dos envelopes será no dia 
16 de agosto de 2021, as 14h00 no endereço: Av. Ver. Narciso Yague, 277 - 1º andar, (Edifício-
Sede da Prefeitura Municipal). Informações pelo telefone: (11) 4798-5187.

SEVERINO JOSÉ DE BRITO NETO
Coordenador de Comunicação Social

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital Nº 015, de 10 de agosto de 2021.
Oficio nº. 094/2021
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na forma do disposto nos artigos 31 e 104, II, 
IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do Município, torna público, que se encontra publicada por 
afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na Avenida Vereador Narciso Yague 
Guimarães, 277 – Centro Cívico, nesta cidade, para conhecimento dos interessados, que 
o contribuinte inscrito nos assentamentos do cadastro mobiliário municipal, cujo Auto de 
Infração, relativo ao lançamento nos exercícios de 2015 a 2021, não foi entregue em virtude 
de o mesmo não se encontrar em local certo e sabido, fica NOTIFICADO, na forma do artigo 
21, parágrafo único do Código Tributário Municipal – CTM, a comparecerem à Secretaria 
Municipal de Finanças – Divisão de Fiscalização de ISS/ICMS, no prazo de 30 (trinta) dias 
da data da publicação, de conformidade com os Artigos 93 e 94 do Decreto Municipal Nº 
17.824/2018, para regularizar sua situação tributária. O não atendimento desta convocação no 
prazo mencionado implicará nas sanções previstas na legislação em vigor.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 
37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do seguinte 
ato administrativo:
LEI Nº 7.689, DE 6 DE AGOSTO DE 2021 - Altera o Anexo I integrante da Lei nº 6.375, de 28 
de abril de 2010, com suas alterações posteriores, passando a vigorar o Anexo Único e seus 
respectivos Anexos I, II e III, na forma que especifica, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 6 de agosto de 2021. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de 
Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2020 - PROCESSO Nº 26.362/2020 E AP.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, 
HOME THEATER, MICRO SYSTEM E AFINS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 
torna público para conhecimento dos interessados que, com base nas disposições do art. 49, 
da Lei Federal nº 8.666/93, em razão de interesse público (prazo de validade das propostas 
expirado), decidiu pela REVOGAÇÃO da licitação em epígrafe. 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, com suas alterações.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
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 está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 005/21 - PROCESSO Nº 17.081/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 
POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M. FLORISA FAUSTINO PINTO, E.M. PROFA. 
LOURDES MARIA PRADO AGUIAR, EMESP JOVITA FRANCO AROUCHE, CCII PROFA. 
DIONE ROCHA ROMANOS, E.M. PROF. RODOLPHO MELMANN, CEIM HORÁCIA DE LIMA 
BARBOSA, E.M. PRIMO VILLAR PROFESSOR, E.M. WILMA DE ALMEIDA RODRIGUES e 
CEIM IGNÊZ MARIA DE MORAES PETTENÁ).
FONTE CONTÁBIL: Transferências Federais
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas e 30 minutos do dia 26 de agosto de 2021. 
A abertura do envelope “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 09 de agosto de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

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
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Luiza de Souza Silva 
Emilia Soares de Siqueira

Maria Aparecida de Souza Lima
Danilo de Alencar dos Santos

Natimorto Guilherme Queiroz de Oliveira
Thais Ingrid Rodrigues de Paula

Francisco de Souza Meira
Celeste Aparecida Alves Ramos

Valdir Nunes

Antonio Jorge Da Silva
Antonio Costa Rodrigues

Isaltina Aparecida Luiz de Matos

Alice Gomes de Siquiera
Celia Alves Rebeque

Katia Ramos Nogueira
Joaquim Catarino

Valdenir Flauzino dos Santos
Darcy Loureiro Teixeira

Manoel Raimundo Patricio
Elizabeth Santos Freire

Jussara Oliveira Lopes Alves

Clarice Soares Martin
Natimorto Derick Dias Sanches

Valci Raimundo Vilasboas
Jocilon Souza Mori
Michelle dos Santos

Valdir Paulino
Ken Iti Sakurai

Amara dos Santos Martins
Jose Freire de Almeida

Luiz Pereira
Isabel Cristina Proença

FALECIMENTOS

4 DE AGOSTO DE 2021

FALECIMENTOS

5 DE AGOSTO DE 2021

FALECIMENTOS

6 DE AGOSTO DE 2021

FALECIMENTOS

7 DE AGOSTO DE 2021

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
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Saúde abre agendamentos 
online para vacinação

Mogi das Cruzes deve 
reabrir hoje, às 16 horas, 
o sistema de agendamento 
online para vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19)
de pessoas com 18 anos 
ou mais. A aplicação das 
doses será realizada a partir 
de manhã em unidades de 
saúde e drives, conforme 
selecionado. 

Para realizar o agenda-
mento, 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. 

Já quem estiver com a 
segunda dose em atraso 
pode efetuar o agendamento 
por meio do link  www.
cliquevacina.com.br  que 
mantém o sistema liberado 
de acordo com as vagas 
disponíveis. Ontem, por 
exemplo, restavam mais 
de 1 mil vagas em aberto 
para agendamento da se-
gunda dose do imunizante 
AstraZeneca/Fiocruz para 
quem tomou a primeira 
dose até o dia 18 de maio. 

Segunda dose
A aplicação da segunda 

dose é essencial para garantir 
a imunização do indivíduo 
e também para conter a 
pandemia da Covid-19, 
mesmo ocorrendo alguma 
oscilação na data ou atraso. 
Isso porque vacina contra o 
vírus não protege só quem 
que é imunizado, ela tam-
bém cria uma barreira na 
comunidade, diminuindo 
as possibilidades de alguém 
se infectar.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 160.

Covid-19

Preço do botijão de gás sobe 
quase 47% durante um ano 

O produto podia ser encontrado a partir R$ 66 nas distribuidoras de Mogi; hoje, o mesmo GLP chega a R$ 97

BOLSO

Consumidores de Mogi das 
Cruzes que desembolsavam 
R$ 66 em cada botijão de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), 
o popular gás de cozinha de 
13 quilos, em julho do ano 
passado, estão pagando até 
R$ 97 em cada unidade no 
mesmo período deste ano,uma 
elevação de quase 47% em 
um ano. As informações 
são da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), 
divulgadas mensalmente 
por meio do portal oficial. 
Os preços levantados pela 
reportagem ainda apontam 
os valores praticados na de-
mais cidades do G5 regional: 
Suzano, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos e Poá. 

Em julho do ano anterior, 
as famílias de Mogi pagaram 
cerca de R$ 66 em cada bo-
tijão de gás nos locais onde 
eles são comercializados. Já 
no mês anterior, os valores 
variaram de R$ 89 a R$ 97, 

Preços levantados pela reportagem utilizam os meses de julho de 2020 e 2021

uma variação da ordem de 
46,9%.

Em Suzano, durante o 
final do primeiro semestre 
do ano passado para este 
ano, as variações foram de 

R$ 66 a R$ 88, sendo que 
os preços chegaram a até R$ 
97, segundo a ANP, mesma 
variação encontrada em Mogi. 
Por este motivo, as reclama-
ções têm sido cada vez mais 

frequentes entre os consumi-
dores, principalmente pelas 
pessoas que são provedoras 
de suas famílias.

Muitas estão optando por 
outras alternativas para manter 

o preparo de todas as ali-
mentações, o fogão a lenha é 
uma delas. Ainda de acordo 
com a ANP, os botijões de 
gás no município de Ferraz 
custavam cerca de R$ 67, em 
julho do ano passada. Já no 
mês passado, após um ano, 
os valores oscilavam entre os 
R$ 88 e R$ 97, um aumento 
que pode chegar até 44,7%.

Por outro lado, em Itaquá, 
os consumidores pagaram 
um preço mais baixo do que 
as outras cidades do G5 em 
cada botijão de gás e durante 
os 31 dias no mês de julho 
de 2020, a ANP listou um 
valor de R$ 55. No mesmo 
período deste ano, os valores 
chegaram a até R$ 92, o que 

pode gerar uma variação de 
67,2%. No município de Poá, 
no mês anterior as famílias 
pagaram até R$ 95 gás de 
cozinha, sendo que há um 
ano o valor estava em R$ 68, 
elevação de 39,7%.

De acordo com a Petrobras, 
a elevação do valor do gás 
de cozinha acompanha, o 
mercado internacional e as 
variações do produto e da 
taxa de câmbio

Fiscalização
O papel da ANP é moni-

torar os preços praticados 
no mercado. Preços muito 
abaixo da média podem 
indicar algum tipo de fraude 
(fiscal ou de qualidade do 
produto).

Preços iguais em vários 
postos podem indicar cartel. 
Caso haja algum indício de 
infração à ordem econômica, 
a ANP envia informações ao 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) 
para avaliação e tomada de 
providências necessárias.

Thamires Marcelino
Divulgação

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
Condemat recebeu ontem 
um novo lote com 224.469 
vacinas contra o coronavírus 
(Covid-19), entre AstraZe-
neca, CoronaVac e Pfizer. 

As doses são direcionadas 
para primeira dose de jovens 
de 18 a 24 anos e para se-
gunda dose de funcionários 
do transporte público e 
pessoas de 45 a 49 anos, 
que têm comorbidades e/
ou recebem Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

Desde o início da campanha 

de vacinação contra a Co-
vid-19, a região já rece-
beu 2.766.160 doses de 
imunizantes.

Mogi das Cruzes recebeu 
6.445 doses D2 AstraZene-
ca para trabalhadores do 
Transporte, pessoas com 
comorbidades e BPC; 15.340 
vacinas da D1 CoronaVac  
para pessoas com 18 a 24 
anos e 9.528 doses de imu-
nizante contra a Covid-19 
da D1 Pfizer também para 
pessoas com 18 a 24 anos.

Suzano recebeu um total 
de 20.780 novas doses e  
Ferraz de Vasconcelos 14.759.

Região recebe lote com 
mais de 220 mil doses

Imunização

Nas últimas 72 horas o 
Alto Tietê registrou a morte 
de 13 pessoas, causadas 
pelo coronavírus (Covid-19), 
informou na tarde de ontem 
o Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).

As 13 vítimas fatais re-
gistradas ontem eram mo-
radoras nos municípios de 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

. Com a atualização o Alto 
Tietê chega a 5.161 mortes 
por coronavírus.

Alto Tietê 
confirma mais 
treze óbitos por 
coronavírus

Pandemia

Os preços levantados 
pela reportagem 
ainda apontam 
os valores praticados 
na demais 
cidades do G5

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 
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