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Exportações crescem 
17,2% no 1º semestre

De janeiro a junho 
deste ano, Alto Tietê 
comercializou
US$ 366,4 milhões

Os municípios que compõem o 
Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp) Alto Tietê foram 
responsáveis pela exportação de  
US$ 366,4 milhões ao longo do 
primeiro semestre deste ano. O 
montante é 17,2% maior se com-
parado com o mesmo período de 
2020. O volume de importações 
também apresentou um número 
expressivo, alcançando US$ 749,4 
milhões, valor que é 30,3% maior 
que o alcançado nos primeiros 
seis meses do ano passado. Os 
dados foram apurados pelo De-
partamento de Relações Interna-
cionais e Comércio Exterior (De-
rex) da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp).  
Cidades, página 8

Vacina para todos

Secretário de 
Saúde defende 
equilíbrio
Cidades, página 7

Importações no período foram de US$ 749,4 milhões, crescimento de 30,3% no volume de compras

Agência Brasil

Felipe Claro/Arquivo

89 anos

ENTREVISTA

Divulgação/OAB

OAB de Mogi comemora o Dia do Advogado

Sessão de ontem

Vereadores 
aprovam três 
projetos
Cidades, página 3

Dirceu do Valle é o atual presidente da sede da OAB de Mogi

A OAB de Mogi das Cruzes, cria-
da em 1932, foi uma das primeiras 
subseções do Estado. De lá para cá 
se passaram quase 90 anos e hoje, 
Dia do Advogado, é importante 
apresentar o papel da advocacia pe-
rante a justiça e a sociedade. Como 
afirma o atual presidente, Dirceu do 
Valle, a entidade tem a finalidade 
de defender o Estado Democrático 
de Direito, os direitos humanos, a 
justiça social e a boa aplicação das 
leis. Não é pouca coisa.

Sede da OAB de Mogi está instalada no Centro Cívico da cidade

A edição também traz uma con-
versa com o presidente da OAB SP, 
Caio Augusto Silva dos Santos, que 
analisou quais foram as alterações 
necessárias para que a entidade 
mantivesse o suporte aos mais de 
450 mil advogados e advogadas 
do Estado durante a pandemia. 
Cidades, páginas 4 e 5
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ASTRONOMIA
Os alunos de Mogi das Cruzes estão 
comemorando a conquista das 373 
medalhas na 23ª Olimpíada Brasi-
leira de Astronomia e Astronáutica 
(OBA) e da 24ª Mostra Brasileira de 
Foguetes (MOBFOG), organizada pela 
Agência Espacial Brasileira em con-
junto com a Sociedade Astronômi-
ca Brasileira e outras instituições. 
A EM Profª Guiomar Pinheiro Fran-
co, em Cezar de Souza, se destacou 
com a conquista de 72 medalhas.

COMPETIÇÃO ANUAL
Dezesseis escolas de Mogi das Cru-
zes conquistaram 109 medalhas de 
ouro, 133 de prata e 131 de bronze. 
A Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia e Astronáutica (OBA) e Mostra 
Brasileira de Foguetes (MOBFOG) 
é realizada anualmente em todo o 
Brasil, envolvendo alunos do Ensi-
no Fundamental e Médio.

PALESTRAS EM ESCOLAS
A Secretaria de Educação de Mogi 
das Cruzes recebeu, entre os dias 26 
de julho e 6 de agosto, o educador e 
antropólogo José Pacheco, especia-
lista em Leitura e Escrita, mestre em 
Ciência da Educação, idealizador da 

Escola da Ponte, em Portugal, e re-
ferência internacional em inovação. 
Em dez escolas da rede municipal, 
o professor participou de rodas de 
conversa com pais, alunos e profes-
sores sobre educação humanizada 
e novos olhares para os processos 
educativos. Pacheco esteve em uni-
dades escolares na Vila Brasileira, 
Jundiapeba, Vila Estação, Quatinga 
e Conjunto Santo Ângelo. O acom-
panhamento foi feito pelo Departa-
mento Pedagógico da Secretaria de 
Educação.

STARTUPS
O Polo Digital de Mogi das Cruzes 
oferece hoje, a partir das 19 horas, 
a apresentação “Marco Legal das 
Startups e Novo Regime de Licita-
ções”, com os advogados Afonso 
Belice e Eduardo Matias. Eles ex-
plicarão o funcionamento do novo 
regime de licitação e compras pú-
blicas, abordando pontos como se-
gurança jurídica, novos aspectos 
societários e modalidades de inves-
timentos trazidas pelo Marco Legal 
das Startups. O acesso ao conteúdo 
é aberto aos interessados e gratui-
to. Basta se inscrever no canal do 
Polo Digital no YouTube.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Esporte na infância

N
as cidades do Alto Tietê existem 
dezenas, talvez até algumas cente-
nas, de projetos sociais esportivos 
que buscam auxiliar na formação 

de crianças e adolescentes. Muitas vezes são 
criados por pessoas simples que cresceram 
em alguma comunidade mais pobre de seu 
município e viram muitos colegas se desvia-
rem para os caminhos perigosos da ilegali-
dade e criminalidade. A sensação prática de 
ser salvo em algum momento da vida pelo 
esporte incentiva esses coordenadores de 
simples projetos sociais a quererem ajudar 
as novas gerações.

O Grupo Mogi News já publicou diversas 
vezes, ao longo de sua história, o esforço e 
resultados colhidos por diversas ações espor-
tivas na região, que auxiliam os mais novos 
na socialização a ter uma vida mais saudável 
e na formação do caráter. Muitas vezes o que 
falta para o crescimento do projeto é mes-
mo o investimento. Por isso, acreditando no 
esporte como ferramenta de transformação 
do cidadão, é com muita alegria que Mogi 
das Cruzes passará a contar com o projeto 
Vôlei Mania, em uma parceria entre a Prefei-

tura e o Instituto Mauricio de Sousa.  Como 
disse o prefeito Caio Cunha (Pode) durante 
o anúncio da parceria, “o esporte não pode 
ser só entretenimento. Mais que alcançar 
medalhas, ele tem o papel de conexão com 
a questão social, com a saúde, a educação, o 
respeito e a disciplina”. O projeto ainda vai 
contar com a participação da equipe Sub-
21 do vôlei de Mogi das Cruzes e terá, nin-
guém mais, ninguém menos, que o campeão 
olímpico Marcelo Negrão como treinador.

O carimbo de uma grande instituição em 
um projeto social traz mais reconhecimento 
e credibilidade à ação, além de apresentar 
melhores estruturas para atender mais crian-
ças e jovens. Não sozinha, mas ações como 
essas devem ser destacadas, pois ajudam a 
criar uma cidade melhor no futuro e, con-
sequentemente, uma cidade com menos cri-
minalidade, violência e mais ética. Esses três 
temas são pilares para a evolução da nação. 
E, na infância e adolescência, nada melhor 
do que utilizar uma modalidade esportiva, 
com regras, vitórias e derrotas, para a for-
mação de adultos mais conscientes em um 
futuro próximo.

A colaboração é uma da-
quelas competências aristo-
télicas superiores. Ocupa de 
fato aquele patamar elevado, 
nobre, etéreo. Está no imagi-
nário coletivo como algo ine-
xorável ao sucesso humano 
tanto quanto está nos divãs 
psicanalíticos como um dos 
entraves mais essenciais à vi-
vência grupal.

Do ponto de vista objetivo 
dos algoritmos, em moda, nem 
sempre a colaboração resul-
ta em uma situação otimiza-
da para os atores envolvidos 
em dado contexto. Distante 
de princípios filosóficos ou 
dogmas religiosos, a maxi-
mização de funções matemá-
ticas ao longo de um período 
pode perfeitamente estimular 
a competição pura e simples, 
sem remorso.

Na própria natureza, o com-

Colaboração: convicção ou conveniência?

ARTIGO
Raul Rodrigues

portamento individual e coleti-
vo das milhões de espécies não 
é essencialmente colaborativo 
em seus impulsos biológicos, 
não obstante resultam em um 
tênue equilíbrio colaborativo 
sistêmico, sempre dinâmico 
e tenso na luta infinita pela 
sobrevivência e reprodução.

Entre a matemática refi-
nada e a natureza orgânica, 
a humanidade destacou-se 
também por sua capacidade 
de colaborar em complexos 
arranjos sociais. Ainda assim, 
a capacidade de colaborar é 
um distintivo evolucionário 
de seres humanos, sustenta-
da sobremaneira pelo domí-
nio da linguagem, pela capa-
cidade cognitiva ampliada, 
pela expansão de consciência, 
pela sofisticada afetividade 
e, pasmem, pela habilidade 
em fofocar.

Pois é: fofoca! Instrumento 
fundamental de coesão gru-
pal em diferentes contextos. 
Fofoca como ferramenta de 
socialização essencial à coe-
são por nos permitir mapear 
e influenciar as relações entre 
os membros de um agrupa-
mento social, algo paralelo a 
acordos, identidades, aspira-
ções, realizações.

Pela colaboração, ainda que 
amorfa em sua descrição téc-
nica, a humanidade foi capaz 
de ampliar o elenco de estru-
turas sociais mais complexas, 
com todas as nuances espiri-
tuais, políticas e econômicas. 
Inúmeras conquistas humanas 
milenares, tais como a agricul-
tura e as cidades, foram possí-
veis pela capacidade humana 
de colaborar.

 raulrodr@uol.com.br
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ex-professor universitário.
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Mogi sediará 2º Fórum Internacional
EDUCAÇÃO

Mogi das Cruzes irá sediar 
a 2ª edição do Fórum Inter-
nacional de Educação dos 
Municípios do Alto Tietê, que 
acontecerá nos dias 2, 9, 16, 
23 e 30 de setembro. O tema 
central será “Anos iniciais do 
Ensino Fundamental: desafios 
e perspectivas em tempo de 
pandemia”. O evento será 
realizado de forma online 
pelas secretarias municipais 
de Educação do Alto Tietê 
com promoção do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 

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!

Já está aberto e disponível 
para consulta no site da Secre-
taria Municipal de Cultura e 
Turismo de Mogi das Cruzes 
o edital 008/2021, que visa a 
seleção de pessoas jurídicas 
sem fins lucrativos, para o de-
senvolvimento de intercâmbio 
artístico-cultural. O objetivo 
desse processo é ampliar o 
acesso dos trabalhadores da 
arte e cultura aos eixos mais 
reconhecidos e valorizados da 
arte, por meio de intercâmbios 
regionais e internacionais, além 
de formar 100 professores no 
período de quatro anos, sendo 
25 a cada 12 meses, para que 
os mesmos estejam aptos a 
darem aulas de elementos da 
cultura e idioma estrangeiro, 
na rede de educação básica 
de Mogi das Cruzes.

Intitulado Conexão Cultura, 
Arte, Educação e Negócios, 

o programa tem como uma 
de suas motivações a Base 
Nacional Comum Curricular, 
que propõe o ensino de outros 
idiomas como criação de no-
vas formas de engajamento e 
participação dos alunos, em 
um mundo cada vez mais 
globalizado e plural.

As instituições interessadas 
em participar da seleção devem 
se inscrever até o dia 2 de 
setembro, enviando e-mail 
para o culturamogi@pmmc.
com.br, com o assunto “Cha-
mamento Conexão Cultura, 
Arte, Educação e Negócios”. 
As inscrições também podem 
ser feitas presencialmente, 
na Divisão de Fomento da 
Secretaria de Cultura, na rua 
José Bonifácio, 516, no Centro 
Histórico. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4798-6900.

Cultura seleciona pessoas 
jurídicas sem fins lucrativos 

Intercâmbio

Câmara homenageia atleta, 
historiador e paradesporto

Vereadores dão Título de Cidadão a Eri Santos, nome de escola a Jurandyr Campos e criam Semana do Paradesporto

SESSÃO DE ONTEM

A Câmara de Mogi das 
Cruzes aprovou na sessão 
de ontem três projetos vol-
tados ao esporte, educação 
e inclusão. O Projeto de Lei 
74/2021, de autoria do pre-
feito Caio Cunha (Pode), 
definiu a denominação do 
novo Centro Infantil Munici-
pal (Ceim) como Ceim Prof. 
Jurandyr Ferraz de Campos. 
Natural de Caçapava-SP e 
nascido em 1936, Jurandyr 
foi bancário, mas teve na 
preservação histórica o seu 
maior reconhecimento.

Dentre os trabalhos rea-
lizados em vida, Jurandyr 
atuou como professor da 
UMC entre 1969 e 2002, 
foi diretor do Museu de Arte 
Sacra de Mogi das Cruzes, 
participou do Projeto de 
Arqueologia da Região da 
Serra do Itapeti como respon-
sável pela Coordenadoria dos 
Levantamentos Históricos, e 
fundou o Conselho Editorial 
de Boigy, dentre outros feitos.

A Câmara também aprovou 
o projeto de Lei 53/2021, 
de autoria de Eduardo Ota 
(Pode), que cria a Semana 
Municipal do Paradesporto. O 
vereador falou da importância 
da atividade na integração e 
na melhoria da qualidade de 

vida de milhares de pessoas 
com deficiência (PCDs).

O Legislativo ainda aprovou 
o projeto de Decreto Legisla-
tivo 16/2021 que concede o 
título de Cidadão Mogiano 
ao atleta Erivaldo Novaes 
Santos, o Eri Santos. Natural 
de Divisópolis-MG em 1954, 
mudou-se para Mogi em 1975, 
onde ajudou a construir a 
pista de atletismo da UMC e, 
aos 40 anos, tornou-se atleta 
de provas de longa distância.

Requerimento 
Na sessão de ontem, 16 

membros da Câmara enca-
minharam um requerimento 
ao Poder Executivo pedindo 
maiores explicações sobre a 
assinatura do contrato emer-
gencial com a empresa Peralta 
Ambiental, que substituiu a CS 
Brasil no contrato emergencial 
de coleta de lixo.

Os vereadores cobraram 
do prefeito respostas sobre 
os prazos, valor e objeto do 
último contrato, do novo 
contrato, motivos para pos-
sível majoração no valor do 
contato, e como avalia a 
prestação de serviços.

A Prefeitura terá o prazo 
regimental de 20 dias para 
responder as questões, podendo 
ser prorrogado para mais dez 
mediante justificativa.

André Diniz

(Condemat) e organização 
do Instituto Brasileiro de 
Sociologia Aplicada (IBSA).

Na cidade, irão participar 
professores que atuam com 
turmas do Ensino Fundamen-
tal, supervisores de ensino e 
técnicos do Departamento 
Pedagógico. “O fórum é um 
espaço de formação, reflexão, 
debate e troca de boas práticas 
e experiências. As cidades 
colocaram a educação como 
centro do projeto regional 
de desenvolvimento e neste 
sentido, é um momento 

muito importante para a 
gente planejar a retomada 
e a recuperação da apren-
dizagem”, disse o secretário 
de Educação, André Stábile. 

As transmissões serão ao 
vivo, das 19 às 21 horas, 
pelo canal do Youtube do 
fórum (youtube.com/c/
FórumEducaçãoAltoTietê) 
para profissionais de Arujá, 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá, Sale-
sópolis, Santa Branca, Santa 

Isabel e Suzano. Os inscritos 
também poderão assistir aos 
encontros posteriormente 
no canal do evento.

A abertura, no dia 2, terá 
como tema “Anos iniciais do 
Ensino Fundamental e pande-
mia: desafios e aprendizados 
sobre a crise”, com Fernanda 
Leopoldina Parente Viana, 
doutora em Psicologia da 
Educação pela Universidade 
do Minho (Portugal).

Mais informações por meio 
do site www.forumeduca-
caoaltotiete.com.br.
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Presidente da OAB SP destaca 
a atuação da instituição

No Dia do Advogado, Caio Augusto Silva dos Santos fala sobre como sua gestão está enfrentando a pandemia

ENTREVISTA

P - Quais foram as principais 
providências tomadas pela 
OAB SP para este período, no 
qual diversos setores tiveram 
de alterar suas rotinas?
R - Durante toda a pandemia, 
que vigora até hoje, todo 
o Sistema OAB SP/CAASP, 
por meio de suas diretorias, 
conselheiros, subseções e 
comissões, tem atuado de 
forma perene e imediata para 
assegurar a continuidade dos 
trabalhos dos mais de 450 
mil advogadas e advogados 
paulistas.

Nesse período pandêmico, 
lançamos mão de centenas 
de ações exclusivamente 
voltadas ao auxílio da ad-
vocacia no enfrentamento 
da Covid-19, seja no apoio 
estrutural e operacional, seja 
por meio da atuação direta 
com os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário.

Foram inúmeras as provi-
dências adotadas, valendo, a 
título de exemplo, mencionar 
os mais de 50 mil atendi-
mentos de solicitações para 
pagamento dos benefícios 
alimentares humanitários 
criados para atendimento da 
advocacia, especificamente dos 
que apresentaram dificuldades 
financeiras para a compra de 
cestas básicas, pedidos de 
suspensão das audiências, 
sessões e prazos nos tribunais; 

solicitação de atendimentos 
por meios eletrônicos para 
Secretaria de Administração 
Penitenciária; acordo inédito 
com o INSS para atendimento 
exclusivo da advocacia por 
meio virtual; disponibilidade 
de cursos da Escola Superior 
da Advocacia sem custo; 
plataforma de saúde mental; 
após tratativas da OAB SP, os 
Tribunais continuaram com 
os pagamentos de precatórios; 
parceria entre OAB SP, CNJ, 
Arpen e órgãos públicos para 
auxiliar a população vulne-
rável a ter acesso ao auxílio 
emergencial, dentre outros.
P - O que o senhor considera 

se torna imprescindível para 
a preservação da cidadania 
e da própria democracia. 
Nesse cenário, a atuação 
da advocacia nunca foi tão 
essencial. Observamos, nesse 
período de enfrentamento 
à pandemia, um trabalho 
intenso dos profissionais do 
Direito para garantir acesso à 
Justiça e dar continuidade ao 
trabalho de levá-la a quem 
precisa.

P - A pandemia fragilizou 
a economia, provocou de-
semprego e fechamento de 
empresas. A OAB SP tomou 
alguma iniciativa para apoiar 
seus inscritos em função da 
retração econômica? Isso foi 
sentido na advocacia?
R - Desde o início da ges-
tão, trabalhamos no apoio 
à advocacia paulista. Não 
aumentamos o valor da anui-
dade durante todo o período 
da nossa gestão, absorvendo, 
inclusive, a significativa infla-
ção do período, sem prejuízo, 
evidentemente, não só da 
manutenção da estrutura de 
atendimento à advocacia em 
todo Estado, mas, também, 
da expressiva ampliação dela.

Para além disso, extinguimos 
a anuidade das Sociedades de 
Advogados e criamos dois e 
significativos benefícios para 
as advogadas e estagiárias, 
representados pela isenção 
da anuidade no ano em que 
elas se tornem mães biológicas 
ou adotantes, e por benefício 
financeiro da CAASP às víti-
mas de violência doméstica.

Igualmente, é importante 
destacar que, nacionalmente, 

todo o Sistema Ordem tem 
se empenhado na defesa 
do mercado de trabalho da 
advocacia, por meio da bus-
ca incessante do respeito 
aos honorários advocatícios 
contratuais e sucumbenciais 
e do atestamento da presença 
obrigatória da advogada e do 
advogado em todos os espaços 
de discussão de direitos, o 
que culminou até mesmo no 
ajuizamento de ações pelos 
Conselhos Estadual e Federal 
junto ao Poder Judiciário, 
inclusive, perante o Supremo 
Tribunal Federal.

Muito foi feito, mas sabemos 
que ainda há muito mais a 
se fazer. Por isso, na nossa 
gestão, os gestores do Sistema 
OAB SP/CAASP não medem 
esforços para bem atender a 
advocacia e a sociedade.

P - Uma questão muito atual, 
que tem pautado o cotidiano, 
é a igualdade de gêneros, 
a diversidade e a inclusão. 
Como a OAB SP trata essas 
questões?
R - A paridade de gênero é 
um dos pilares da OAB SP 
desde o início da gestão, em 
2019, que já começou com 
38% de mulheres na compo-
sição do Conselho Secional, 
ultrapassando a cota de 30% 
estabelecida anteriormente 
pelo Conselho Federal para 
valer apenas para as eleições 
que ocorreriam em 2021. 
Hoje, a média de mulheres 
compondo os cargos de li-
derança dentro do Sistema 
OAB SP/CAASP chega a quase 
50% nos postos de liderança, 
valendo consignar que mais 

de 50% das Comissões da 
OAB SP são presididas por 
mulheres.

Indo além da paridade 
de gênero, o Sistema OAB 
SP/CAASP desempenha um 
trabalho intenso no que tange 
às questões envolvendo a 

discussão sobre a paridade 
de mulheres e de inclusão da 
cota racial dentro do nosso 
sistema.

Em especial, nesta gestão, 
temos trabalhado com a efe-
tiva participação e presença 
das mulheres e de negros, 
envolvendo pretos e pardos, 
fazendo com que presidên-
cias de comissões fossem 
exercidas de forma equitativa 
e paritária entre mulheres e, 
também, observando cotas 
raciais. Podemos assegurar 
que, desde 2019, temos agido 
na prática e procurado dar, 
todos os dias, uma sinaliza-
ção a toda a sociedade da 
necessidade de trabalharmos 
em conjunto com homens, 
mulheres, jovens, profissio-
nais mais experientes, negros, 
brancos, pardos, amarelos, 
vermelhos, porque só com 
a união e esforços de todos 
vamos conseguir construir 
uma sociedade mais justa. 
Estou convencido de que é 
a pluralidade da sociedade 
que nos fará construir uma 
sociedade cada vez mais justa.

P - Neste mês da advocacia, 
o que a OAB prevê para o 
futuro da classe? Quais são 
as iniciativas que devem ser 
tomadas para atender aos 
anseios dos profissionais 
do Direito?
R - Acredito que a pandemia 
mostrou a essencialidade de 
nos mantermos unidos, empá-
ticos, prontos para colaborar e 
ajudar o próximo, e o quanto, 
ao fazermos isso, tudo se torna 
mais produtivo, prazeroso e 
fundamental para o trabalho, 
à vida pessoal, aos projetos, 
etc. Com a advocacia não é 
diferente, por isso, minha 
visão sobre o futuro da classe 
é continuarmos nos unindo 
e nos entendendo cada vez 
mais, para que todos se for-
taleçam e ganhem com isso.

Temos, como entidade, 
a missão de garantir a es-
sencialidade da advocacia, 
valorizando e defendendo 
seu trabalho perante os Pode-
res Constituídos (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) e a 
sociedade. Nesse contexto, 
precisamos estar atentos às 
mudanças sociais, para que 
possamos agir de acordo com 
as necessidades que surgem 
ao longo do caminho, pois, 
só assim, conseguiremos 
dar suporte adequado aos 
profissionais do Direito.

Para Caio Augusto, biênio será lembrado pela mudança mundial na vida das pessoas

Divulgação/OAB

A pandemia do novo coronavírus impôs ao mundo mu-
danças nos hábitos do cotidiano: tornou imperativo o 

excessivo cuidado com a higiene e saúde, levou milhões de 
trabalhadores a se adaptarem ao home office, às reuniões 
online e, consequentemente, provocou alterações na maneira 
como as empresas e instituições passaram a se relacionar 
com seus públicos. O biênio 2020/21 ficará marcado para 
sempre pela pandemia e como um período que determinou 
uma mudança mundial na vida de toda a população. Todos 
os setores tiveram de fazer suas adaptações às mudanças e 
não foi diferente no setor jurídico.

Hoje, quando se comemora o Dia do Advogado, o presi-
dente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, esclarece, 
em entrevista, quais foram as alterações necessárias para 
que a entidade continuasse a sua função de dar suporte aos 
mais de 450 mil advogados e advogadas do Estado de São 
Paulo e estes, por sua vez, em conjunto com a OAB SP, de 
apoiarem a população nas questões mais prementes dos 
direitos humanos, da justiça social, das garantias individuais, 
da segurança e da manutenção da justiça e da democracia.

Neste bate-papo com Santos, fica claro o empenho da 
OAB SP no apoio à classe, na defesa dos direitos humanos, 
no acesso à Justiça – seja pela advocacia ou pelo cidadão –, 
na participação cada vez maior das mulheres na advocacia 
em cargos diretivos e de liderança, no apoio às questões 
como a igualdade de gêneros, na diversidade e inclusão. 
Além desses temas, de extrema relevância, o presidente 
da Secional São Paulo destaca, também, a modernização 
da entidade com uso e introdução de tecnologias para 
proporcionar melhor atendimento à população.

“A paridade de 
gênero é um dos 
pilares da OAB SP 
desde o início da 
gestão, em 2019”

“Foram mais de
50 mil atendimentos 
de solicitações para 
o pagamento de 
benefícios”

mais importante nas medidas 
adotadas? E como os profis-
sionais do Direito viram essas 
iniciativas?
R - A pandemia ressaltou a 
importância de muitas coisas 
que já eram fundamentais, 
mas que não ficavam tão 
evidentes. A essencialidade da 
advocacia foi uma delas. Em 
um ambiente transformador, 
assegurar direitos e deveres 

mulher, na defesa de suas 
prerrogativas e no auxílio 
prestado em questões que 
impactam diretamente sua 
rotina e segurança. Para a 
renovação do convênio da 
Assistência Judiciária, fir-
mada recentemente com a 
Defensoria Pública Estadual, 
por exemplo, asseguramos 
à advocacia e a todos os 
adotantes – pessoas casadas, 
solteiras ou em união estável 

– independente de gênero, a 
licença de seis meses. Um 
avanço significativo no con-
texto das mulheres advogadas 
e da causa LGBTQIA+.

A igualdade racial também 
é um assunto de suma impor-
tância, por isso, a inclusão de 
profissionais negros e negras 
no Sistema Ordem também 
tem sido pauta desde o início 
da gestão, pois acreditamos 
que a OAB SP deve servir 
de vetor de transformação e 
de afastamento de todas as 
barreiras de inclusão. Essa foi 
a razão de a Ordem ter sido 
uma grande condutora da 



cidadesQuarta-feira, 11 de agosto de 2021 5portalnews.com.brMOGI NEWS

OAB também está envolvida em causas coletivas

Divulgação

Uma das pioneiras no Estado,
OAB de Mogi completa 89 anos

Dirceu do Valle destaca o papel da entidade no combate aos desmandos e como voz de quem se sente injustiçado

DIA DO ADVOGADO

O presidente da subse-
ção mogiana da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Dirceu do Valle, conversou 
com o Grupo MogiNews/DAT 
sobre o papel da advocacia 
e da importância do Dia do 
Advogado, celebrado hoje 
em todo o país.

A data remete à criação 
oficial dos cursos de Direito 
no Brasil, em 1827, em São 
Paulo e na cidade de Olinda-

-PE, sob ordens do imperador 
D. Pedro I. Em Mogi das 
Cruzes, a subseção local foi 
criada em 1932, sendo uma 
das primeiras do Estado de 
São Paulo.

Para Dirceu do Valle, a classe 
dos advogados mantém um 
papel de ampla relevância e 
representação da sociedade 
civil e da comunidade como 
um todo. “Historicamente, 
aqui e em outros lugares 
do mundo, cabe à advoca-
cia combater desmandos, 
confrontar o abuso, servir 
de anteparo ao arbítrio, ser 
voz de quem é injustiçado. 
A advocacia é indispensável 
à realização da Justiça, pois é 
uma atividade privada com 

ares de serviço público. A 
Ordem dos Advogados tem por 
missão, além de representar 
a classe, a finalidade de de-
fender o Estado Democrático 
de Direito, a justiça social e a 
boa aplicação das leis, o que 
não é pouca coisa”, afirmou.

No âmbito local, Valle in-
formou os avanços realizados 
para a classe dos advogados, 

com ênfase nas estruturas 
oferecidas aos profissionais. 

“Nossa sede foi construída em 
meados da década de 1980, 
que foi uma luta de muitos e 
muitas. Éramos pouco mais 
de 300 advogados, hoje somos 
quase 3,5 mil. Aumentamos 
nossa área útil, remodelamos 
o espaço e reformamos toda 
a estrutura, revitalizamos 

praticamente todas as salas 
de apoio. Agora, conseguimos 
atender melhor à advocacia e 
para toda a sociedade, falta-nos 
apenas modernizar a sala da 
Justiça do Trabalho e a Casa 
de Guararema”, explicou.

Um dos pontos abordados 
pelo presidente da OAB em 
Mogi das Cruzes é o fator da 
pandemia do coronavírus no 

andamento dos trabalhos no 
Fórum e junto à população. 
Segundo Valle, os espaços da 
advocacia seguiram sendo 
oferecidos à população com 
cursos, palestras e simpósios - 
com a participação voluntária 
de diversos inscritos.

“Contamos com diversas 
comissões que atuam em 
prol da população direta e 

indiretamente, de forma a 
orientar: Direitos do Idosos; 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente; Direitos das Pessoas 
com Deficiência; Direitos dos 
Autistas; a Comissão OAB 
Vai à Escola - enfim, um 
grande leque de grupos que 
atuam de maneira altruísta 
para levar esclarecimentos à 
população”, concluiu.

Entre as mais antigas do Estado, OAB de Mogi das Cruzes foi fundada em 1932

Felipe Claro/Arquivo

Dirceu do Valle dirige a sede mogiana atualmente

Divulgação/OAB

André Diniz

Entidade fala dos esforços contra a 
instalação do pedágio na Mogi-Dutra

O presidente da subse-
ção mogiana da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Dirceu do Valle, também 
comentou os esforços que a 
entidade vem realizando, em 
conjunto com outros setores 
da sociedade, contra o projeto 
do governo do Estado de ins-
talar uma praça de pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88), 
como parte da privatização 
em andamento do lote Ro-
dovias do Litoral Paulista. 
Neste momento, a licitação 
do projeto está suspensa por 
determinação do Tribunal de 
Contas do Estado.

Valle informou que a OAB 
em Mogi está atenta e vem 
articulando pela interrupção 
da iniciativa do Palácio dos 
Bandeirantes, por meio da 
Agência Reguladora de Trans-
porte do Estado de São Paulo 
(Artesp). “Evidentemente 

Causa nobre

Valle avalia mudanças
de atuação na pandemia

Dirceu do Valle ainda comen-
tou as mudanças necessárias 
no trabalho dos advogados 
durante a pandemia de Co-
vid-19. Um dos pontos mais 
sensíveis foi o acesso do público 
às sessões nas galerias, que é 
um direito constitucional, mas 
que acabou sendo limitado 
devido à contingência contra 
aglomerações, permitindo que 
apenas um magistrado atue 
presencialmente em regime 
de plantão, enquanto que 
outros seguem despachando 
virtualmente.

“A possibilidade do atendi-
mento virtual dos advogados 
ao juiz permite a redução de 
distâncias, e quero crer que 
este tipo de procedimento 
seja mantido no período 
pós-pandemia. A Constitui-
ção Federal de 1988 prevê 
que o advogado seja ouvido, 
Trabalhamos para que possa 
ser implantado um formato 

Novos tempos

Crise sanitária da 
Covid-19 obrigou 
advogados a se 
adaptarem a 
audiências remotas

misto”, apontou o advogado.
Um outro exemplo da 

aplicação deste modelo misto 
de audiências presenciais e 
por videoconferência envolve 
a audiência de réus acusados 
de crimes, que necessitam de 
traslado até o Fórum. “Quan-
do pensamos na questão do 
aparato necessário para que 
uma pessoa que está em um 
presídio em outra cidade 
ou região se desloque até o 
Fórum, com uso de veículos, 
escolta, agentes prisionais, 
envolve toda uma estrutura 
e recursos financeiros que 
podem ser melhor investidos”, 
sugeriu. (A.D.)

somos contrários à iniciativa 
do governo do Estado, que é 
ilegal, injusta e, sobretudo, sem 
razão. Não se pode dividir a 
cidade e tampouco prejudicar 
a já complicada questão da 
nossa mobilidade urbana”, 
queixou-se.

Sobre as ações que estão 
sendo tomadas pela Ordem, 

o dirigente comentou sobre 
encontros e diálogos com 
representantes do Ministério 
Público e da Procuradoria-Geral 
do Município, e defendeu que 
o desfecho da questão deve 
estar acima da disputa de 
forças entre os entes políticos. 

“A resolução desta questão não 
é uma corrida ou uma disputa. 

Tem que ser bem pensada, e a 
administração municipal tem 
corpo técnico qualificado para 
fazê-lo. Cabe-nos, por agora, 
aguardar e ficar à disposição. 
As instituições existem, estão 
funcionando e é necessário 
temperança”, ponderou o 
presidente da OAB de Mogi.

A questão, que vinha sendo 
tratada há mais de três anos 
como uma possibilidade por 
parte do governo do Estado, 
ganhou maior notoriedade 
na primeira quinzena de 
maio, com o anúncio da 
direção-geral da Artesp, com 
a elaboração do edital de 
concessão à iniciativa privada 
de um lote de rodovias no 
litoral, que inclui uma praça 
de cobrança na rodovia. Na 
última semana, o TCE-SP 
derrubou o edital, apontando 
diversas irregularidades em 
sua elaboração. (A.D.)
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FALECIMENTOS

8 DE AGOSTO DE 2021

FALECIMENTOS

9 DE AGOSTO DE 2021

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 101/2021 - PROCESSO Nº 6.337/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE LANCETAS METÁLICAS E 
FITAS COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA
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 25 
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 10 de agosto de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 – PROCESSO Nº 8.594/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (GAVETEIROS, ARMARIOS, CADEIRAS, 
MESAS E LONGARINAS)
EMPRESA VENCEDORA: EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI; 
GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME; L. S. AGUIAR MOVEIS – EPP; TECKMAX 
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 162.630,44 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta reais e quarenta 
e quatro centavos).

Mogi das Cruzes, em 09 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES



Quarta-feira, 11 de agosto de 2021 7portalnews.com.brMOGI NEWS

Gorinchteyn diz que vacinas 
devem ser melhor distribuídas

Secretário estadual da Saúde fez afirmação em razão das últimas colocações da região no ranking de imunização

NA UMC

O secretário de Estado da 
Saúde de São Paulo, Jean 
Gorinchteyn, visitou na noite 
de ontem a Universidade 
de Mogi das Cruzes (UMC) 
para uma série de encontros 
com reitores e alunos. O se-
cretário também promoveu 
uma entrevista coletiva à 
imprensa para falar sobre o 
andamento da gestão estadual 
da pandemia de coronavírus 
(Covid-19).

Questionado sobre a situa-
ção da cobertura vacinal do 
Alto Tietê, que nos rankings 
estaduais apresenta-se entre as 
piores do Estado. Gorinchteyn 
atribuiu à oferta reduzida de 
vacinas e a necessidade de 
distribuição equalizada entre 
todas as regiões como um 
dos pontos do andamento da 
campanha de vacinação, mas 
também fez um apelo para 
que prefeitos e secretários 

Jean Gorinchteyn abordou temas ligados à Covid-19

de Saúde se comprometam 
com o envio de dados para a 
plataforma VaciVida, ao que 
chamou de “subnotificação”.

O secretário mencionou 
sobre a necessidade de ace-
leração em todo o Estado do 
processo de vacinação contra 
a Covid-19, estabelecendo 
que a partir do dia 16 de 
agosto a expectativa é de 
que toda a população com 
mais de 18 anos no Estado 
já tenha recebido a primei-
ra dose contra a vacina, o 
que foi chamado de “Dia 
da Esperança”. “Temos um 
compromisso do Estado 
para que, a partir do dia 
18 de agosto, começaremos 
a vacinação para crianças 
entre 12 e 17 anos, come-
çando com os grupos com 
comorbidades. Todos os 
detalhes serão revelados na 
entrevista coletiva do governo 
do Estado nesta quarta-feira 
(hoje)”, informou.

Com a presença do prefeito 
Caio Cunha (Pode) e do 
ex-secretário de Saúde de 
Mogi das Cruzes, Henrique 
Naufel, Gorinchteyn elogiou 
o trabalho realizado pelo ex-

-titular da Pasta entre 2020 
e 2021, reiterando que as 
ações tomadas no município 
foram de acordo com as 
necessidades impostas pela 

pandemia. “Não tenho dúvida 
que a presença do professor 
Naufel foi extremamente 
determinante para que Mogi 
tivesse o enfrentamento correto 
e uníssono, repercutindo a 
liderança no Alto Tietê. Se 
não tivéssemos alguém tão 
capacitado, Mogi teria tido 
um impacto dramático na 
pandemia”, elogiou.

Cirurgias eletivas
Sobre uma possível reto-

mada das cirurgias eletivas e 
a utilização dos equipamen-
tos hospitalares estaduais 
na etapa pós-pandemia, o 
titular estadual da Saúde 
informou que será realizado 
um movimento prezando 
o bem-estar dos pacientes. 

“Sabemos que precisamos 
retomar as cirurgias eletivas, 
mas esta etapa de mudança 
tem que ser responsável. 
Vamos desmobilizar, me-
diante disponibilidade, os 
leitos exclusivos para Co-
vid-19 para outras doenças 
que precisam de atenção e 
que não foram tratadas pela 
pandemia, dando prioridade 
para procedimentos que não 
precisam de internação ou 
de sedação”, informou.

Sobre os hospitais regio-
nais, Gorinchteyn lembrou 
que alguns estudos estão 
sendo feitos sobre a atuação 

de hospitais de retaguarda, 
como o Hospital das Clínicas 
de Suzano que, segundo o 
secretário, poderão atender 
ao município e à região de 
forma mais ampla.

Variante Delta
Confrontado sobre a pos-

sibilidade de uma terceira 
onda de contaminações 
com a variante Delta, de 
origem indiana, o chefe da 
Saúde estadual reforçou que 
a união entre a utilização 
obrigatória de máscaras e a 
manutenção de protocolos 
de saúde, com o aumento da 
cobertura vacinal, poderão 
refrear o impacto da nova 
cepa viral. “As máscaras e 
as vacinas ajudam a impedir 
que esta nova variante ganhe 
notoriedade e gravidade. 
No Reino Unido pararam 
de usar máscaras, o mesmo 
em Israel, e isto não tem 
acontecido aqui”, concluiu.

André Diniz
Mogi News/Arquivo

ACMC alerta para multas da 
Lei Geral de Proteção de Dados

A Associação Comer-
cial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) alerta para o início 
da aplicação de multas e 
punições previstas na Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD).  A legislação entrou 
em vigor em setembro de 
2020 e precisa ser segui-
da por todas as empresas, 
independente do porte, 
que coletem, armazenem 
ou realizem o tratamento 
de informações pessoais. 
A penalidade para quem 
descumprir as regras pode 
chegar até R$ 50 milhões.

Um dos principais pontos 
da LGPD é informar ao titular 
dos dados a finalidade da 
coleta de suas informações 
pessoais. Estes dados só 
poderão ser armazenados 
e tratados com o consenti-
mento de seu titular. A lei 
estabelece, por exemplo, que 
o comerciante que tenha um 
cadastro de consumidores 
para envio de promoções 
ou gerenciamento de pa-
gamentos, se adeque às 
novas normas.

O prazo para adequação às 
regras terminou na semana 

Comércio

passada. Agora, a multa 
para quem descumprir os 
termos da LGPD pode ser 
de até a 2% do faturamento 
líquido do ano anterior. Este 
montante é limitado a R$ 
50 milhões. Os estabeleci-
mentos podem ainda ter seu 
banco de dados bloqueado 
por até seis meses.

A LGPD conta com dez 
princípios, entre eles está 
a transparência de como os 
dados coletados são tratados, 
a necessidade da coleta de 
informações e a finalidade 
destes dados. Por se tratar 
de uma legislação muito 
abrangente, desde que entrou 

em vigor, a ACMC vem 
realizando diversas ações 
para orientar os associados 
sobre os passos para se 
adequarem às regras.

Em colaboração com 
a Boa Vista, parceira da 
ACMC no Serviço Central de 
Proteção ao Crédito (SCPC), 
a Associação Comercial 
criou um manual para tirar 
as principais dúvidas que 
podem surgir com a nova 
etapa da legislação. O guia 
está disponível no site da 
entidade e pode ser acessado 
por meio do link www.acmc.
com.br/lgpd-lei-geral-de-

-protecao-de-dados/.
“A ACMC realizou palestras 

e encontros para orientar os 
comerciantes sobre as novas 
regras, também colocamos 
nossos canais à disposição 
para tirar as dúvidas. Esta 
legislação é bastante ampla, 
por isso, vamos continuar 
apoiando os comerciantes 
para que se adequem”, afir-
mou a presidente da ACMC, 
Fádua Sleiman. O telefone 
da ACMC/SCPC para mais 
informações sobre a LGPD 
é o 4728-4309.

Penalidade para 
quem descumprir 
as regras pode 
chegar até
R$ 50 milhões
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Semae faz limpeza preventiva em estações elevatórias de esgoto

O Semae realiza a limpeza preventiva nas estações elevatórias de esgoto da cidade. 

Recentemente, o serviço foi feito no Conjunto Cocuera e Cezar de Souza 4 – Sistema 

Leste. Neste trabalho, é utilizado um caminhão hidrojato para fazer o jateamento de 

água sob pressão. As estações fazem o bombeamento de esgoto de redes profundas 

para um nível mais alto e, depois, envia os efluentes para uma estação de tratamento.

Cultura lança projeto Noites 
de Mistério nesta semana

A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de Mogi 
das Cruzes dará início nesta 
semana ao projeto Noites de 
Mistério. Trata-se de uma ação 
que visa difundir a história 
e a cultura popular, a partir 
de visitas monitoradas pelas 
ruas da cidade no período 
noturno. A primeira edição 
acontece já nesta sexta-feira, 
a partir das 19 horas e, para 
esta, as inscrições já foram 
encerradas, porém em breve 
serão abertas novas vagas, para 
as próximas datas. 

O percurso será feito a pé 
e levará cerca de uma hora. 
O ponto de partida será o 
marco zero da cidade, na 
praça Coronel Benedito de 

Visitas monitoradas

Almeida, em frente à Catedral 
de Sant´Anna, e seguirá pelo 
Centro Histórico, passando 
por vários pontos emblemá-
ticos, como a Capela de São 
Sebastião, na rua Antônio 
Cândido Vieira, construída em 
memória ao escravo Sebastião, 
enforcado no ano de 1839.

“A ideia é trazer os partici-
pantes para uma imersão na 
história da cidade, a partir de 
relatos e lendas. Há muitos 
fragmentos da história de 
Mogi das Cruzes pelas ruas 
da área central, que muitos 
mogianos não conhecem. É, 
na verdade, mais um projeto 
de educação patrimonial, com 
esse apelo de mistério, que 
esperamos despertar a partir 

do trajeto a pé e no período 
noturno pelas ruas da nossa 
cidade”, destacou a secretária 
municipal de Cultura e Turismo, 
Kelen Chacon, idealizadora 
do projeto.

O grupo será guiado por 
um historiador da Pasta, que 
contará histórias, curiosidades 
e lendas.

 Cada grupo será composto 
por 20 pessoas. Os partici-
pantes devem ter 12 anos 
no mínimo. O projeto será 
realizado sempre às sextas-

-feiras e as próximas edições 
acontecerão nos dias 28 de 
agosto, 10 e 24 de setembro.

Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-6910.

Alto Tietê vende US$ 366,4 mi 
em exportações no 1º semestre

Valor comercializado neste ano com os demais países é 17,2% maior do que o mesmo período do ano passado

ECONOMIA

A região do Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Ciesp) Alto Tietê foi 
responsável por exportar 
US$ 366,4 milhões ao longo 
do primeiro semestre deste 
ano. O montante é 17,2% 
maior se comparado com 
o mesmo período de 2020. 
O número de importações 
também apresentou um nú-
mero expressivo, alcançando 
US$ 749,4 milhões, valor 
que é 30,3% maior que o 
alcançado nos primeiros 
seis meses do ano passado.

Os dados apurados pelo 
Departamento de Relações 
Internacionais e Comércio 
Exterior (Derex) da Fede-
ração das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) 
consideram as cidades de 
Biritiba Mirim, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis e 
Suzano.

Os resultados mostram 
uma recuperação da Indústria 
e o bom momento vivido 
para a exportação, motivado 
pelo câmbio favorável e forte 

Volume das importações também apresentou aumento, neste caso de 30%

crescimento dos Estados 
Unidos e da China.

De acordo com as infor-
mações do Derex, durante 
o primeiro semestre, alguns 
segmentos da Indústria 

tiveram destaque no cenário 
de exportação. Dos mais de 
US$ 366 milhões exporta-
dos pela região, 19,3% se 
referem ao setor de papel e 
cartão. Em seguida, aparecem 

as máquinas, aparelhos e 
instrumentos mecânicos 
com 16,9%. Já as máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos, 
respondem por 9,7% do 
montante de exportações.

No caso das importa-
ções registradas na área 
de abrangência do Ciesp 
Alto Tietê, o destaque fica 
por conta das máquinas, 
aparelhos e instrumentos 
mecânicos, que correspon-
dem a 19,9% do montante 
de US$ 749 milhões. Os 
produtos farmacêuticos 
figuram na segunda po-
sição com 15,7% do total 
de importações, seguido 
pelos veículos automóveis 
e tratores com 14,4%.

Ainda segundo o levanta-
mento, o principal destino 
das exportações do Alto 
Tietê foram os Estados Uni-
dos, com 19,2% do total 

enviado para o exterior. A 
vizinha Argentina, corres-
ponde a 13,6% desta fatia, 
enquanto a China a 7,2%. 
No período analisado, as 
compras da região foram 
negociadas, especialmente, 
com a Alemanha (15,5%), 
China (15,3%) e Japão 
(13,9%).

“Os números da Balança 
Comercial do Alto Tietê 
demonstram a recuperação 
da indústria após o período 
mais desafiador da pandemia 
de Covid-19 (coronavírus). 
Os dados representam o 
potencial e a vocação que 
a Região tem para exportar, 
o que a coloca como um 
dos principais polos indus-
triais não apenas do Estado, 
mas do Brasil”, ressaltou o 
diretor regional do Ciesp 
Alto Tietê, José Francisco 
Caseiro. “O que falta é re-
forma tributária para reduzir 
o custo Brasil e melhorar 
a nossa competitividade, o 
que refletirá diretamente 
nos indicadores da balan-
ça comercial”, concluiu o 
dirigente.

Mogi News/Daniel Carvalho

Nas últimas 24 horas o 
Alto Tietê registrou a morte 
de dez pessoas, causadas 
pelo coronavírus (Covid-19), 
informou na tarde de ontem o 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat).

Os óbitos foram registrados 
em Ferraz de Vasconcelos, que 
confirmou um falecimentos; 
Itaquaquecetuba, que informou 
a morte de uma pessoa; Mogi 
das Cruzes, com seis óbitos;  
Suzano, que revelou duas 
vítimas fatais e Santa Isabel 
com um óbito. Com a atua-
lização  o Alto Tietê chega a 
5.170 mortes por coronavírus.

Agendamento
A Secretaria Municipal de 

Saúde de Mogi das Cruzes 
está redistribuindo doses e 
vagas para abertura de novos 
agendamentos online para 
continuidade da imunização 
do público com 18 anos ou 
mais. Ontem foram liberadas 
7,1 mil vagas para imunização 
hoje e amanhã nos drives.

Amanhã às 9 horas, já está 
programada a abertura de 
segunda dose do imunizante 
CoronaVac/Butantan para 
quem tomou a primeira até 
o dia 23 de julho. 

Quem estiver com a segun-
da dose em atraso deve ficar 
atento às liberações por meio 
do site www.cliquevacina.com.
br que mantém o sistema 
aberto de acordo com as vagas 
disponíveis.

Região registra dez 
óbitos por coronavírus

Em 24 horas

Os resultados 
mostram uma 
recuperação da 
Indústria e o bom 
momento vivido 
para a exportação


