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Alto Tietê tem crescimento de 17% 
nas exportações no 1º semestre

Ciesp informou que indústrias da região venderam ao exterior US$ 366 milhões durante os 6 primeiros meses de 2020

SUZANO

  UBS Casa Branca terá ação voltada para 
a saúde da mulher. Cidades, página 4

A região do Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Ciesp) 
Alto Tietê foi responsável por ex-
portar US$ 366,4 milhões ao lon-
go do primeiro semestre deste 
ano. O montante é 17,2% maior 
se comparado com o mesmo pe-
ríodo de 2020. O número de im-
portações 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 pas-
sado. Os resultados mostram uma 
recuperação da indústria e o bom 
momento vivido para a exportação.  
Cidades, página 3

FERRAZ X COVID

Mais de 2 mil 
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Além da aplicar a segunda dose 
aos moradores, aqueles que ainda 
não tomaram a primeira poderão 
se vacinar. Cidades, página 4

Suzano

VACINAÇÃO 
CONTRA  
COVID-19  
RETORNA  
NA QUINTA

Novo cronograma será dividido entre quinta e sexta-feira; no primeiro dia ação será na Arena Suzano

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Saúde

Centro de Especialidades de 
Poá volta a atender moradores

Espaço volta a concentrar 11 especialidades médicas 
que estavam distribuídas nas UBSs. Cidades, página 5
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Cidades, página 8

Secretário da Saúde

GORINCHTEYN  
REVELA QUE 
DISTRIBUIÇÃO 
DE VACINAS 
DEVE SER 
EQUALIDAZA
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 �Resgate de cachorros

A Guarda Ambiental em conjunto 
com o Centro de Controle de Zoono-
ses (CCZ) e a ONG Gaari resgataram 
três cachorros no bairro Jardim Rio 
Negro, em Itaquaquecetuba. A ação 
aconteceu na segunda-feira, após 
denúncias de abandono e maus tra-
tos via 153. Os animais ficaram so-
zinhos após a morte da pessoa res-
ponsável por eles.

 �Promotoras Legais

O curso de Promotoras Legais Popu-
lares, promovido pelo Serviço de Ação 
Social e Projetos Especiais (Saspe), 
chega à 19ª aula recebendo a dele-
gada titular da Delegacia da Mulher 
(DDM), Silmara Marcelino, e a presi-
dente da Comissão da Mulher Advo-
gada da OAB de Suzano, Maria Mar-
garida Mesquita. O encontro online 
está disponível no canal do Youtu-
be “TV Prefeitura de Suzano” (bit.ly/
TVPrefeituradeSuzano) .

 �Agosto Dourado

A rede básica de saúde de Ferraz de 
Vasconcelos realiza a campanha Agos-

to Dourado que é marcada este mês 
pelo incentivo ao aleitamento mater-
no. Amparada por uma lei federal e 
com abrangência nacional, ela tem o 
objetivo de sensibilizar profissionais 
da saúde, gestantes, mães e a socie-
dade civil como um todo sobre a im-
portância da amamentação.

 �Agosto Lilás

Em comemoração ao Agosto Lilás, a 
Prefeitura de Santa Isabel, por meio 
da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social, realizará a pales-
tra “Pelo fim da violência contra mu-
lher”, nos dias 18 e 23 de agosto, às 
14 horas, no auditório da Pasta, lo-
calizado na rua Prefeito José Basílio 
de Alvarenga, 1.000, no bairro Brotas.

 �Atenção no trânsito

A Secretaria de Meio Ambiente de 
Guararema promove nas duas pró-
ximas sextas-feiras a troca de reci-
cláveis por adesivos da campanha 
“Eu freio para animais. Inclusive os 
silvestres”. O projeto tem por objeti-
vo sensibilizar os motoristas da im-
portância de ter atenção ao dirigir 
pela cidade.

•••  editor@jornaldat.com.br
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EDITORIAL

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

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.



cidadesQuarta-feira, 11 de agosto de 2021 3portalnews.com.brDIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Cultura lança projeto 
Noites de Mistério

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 no período noturno. A 
primeira edição acontece 
nesta sexta-feira, a partir 
das 19 horas e, para esta, as 
inscrições já foram encerra-
das, 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 
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 Se-
bastião, enforcado no ano 

Visitas monitoradas

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”, destacou a secre-
tária 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 participantes devem ter 
12 anos no mínimo. As pró-
ximas edições acontecerão 
nos dias 28 de agosto, 10 e 
24 de setembro. 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 Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat).

Os óbitos foram registrados 
em Ferraz de Vasconcelos, 
que confirmou um faleci-
mento; 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 atualização  
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 imu-
nização 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 se-
gunda dose em atraso deve 
ficar atento às liberações por 
meio do site www.cliqueva-
cina.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

Com a atualização  
o Alto Tietê chega 
a 5.170 mortes 
por coronavírus.

A Campanha do Agasalho 
2021 “Inverno Solidário – 
Um ato que aquece” de Poá 
foi encerrada segunda-feira, 
com a arrecadação de, apro-
ximadamente, 2,5 mil peças 
entre roupas e cobertores. 
Os materiais estão sendo 
higienizados e embalados 
pela Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social 
antes de serem distribuídos 
para as famílias em situação 

de vulnerabilidade social.
Para a prefeita Marcia 

Bin (PSDB), a Campanha 
do Agasalho é de extrema 
importância. “É uma ação 
que necessita de uma atenção 
especial. O inverno deste ano 
está sendo muito rigoroso 
e é por isso que queremos 
acelerar a entrega das roupas 
e cobertores para as famílias 
menos favorecidas do mu-
nicípio”, afirmou.

Campanha de Poá recebe 
2,5 mil peças de roupas

Agasalho

Materiais serão higienizados pela Prefeitura de Poá

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá
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Ação voltada à saúde da 
mulher ocorre em Suzano

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Suzano realiza, sábado, 
uma ação especial voltada à 
saúde da mulher na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Prof. 
João Olimpio Neto. A operação 
visa dar fluidez às consultas 
e aos exames ginecológicos, 
contemplando as pacientes 
agendadas em localidades 
adjacentes, como Jardim Vi-
tória e Suzanópolis.

O trabalho consiste em um 
dia inteiro de atendimento, 
das 8 às 15 horas. De acordo 
com a diretora de Atenção à 
Saúde, Flávia Verdugo, a ação 
faz parte do Agosto Lilás. “A 
expectativa é de que 60 mu-
lheres passem por consulta 
de avaliação ginecológica. 
Também faremos o exame 
de ultrassom de mamas e 
transvaginal, além de outras 
atividades multidisciplinares”, 
explicou.  

Entre os demais serviços 
oferecidos estão a avaliação 
em saúde bucal, a testagem 
rápida de hepatite e sífilis e 
a orientação técnica com as 

UBS Casa Branca

equipes da Rede de Atenção 
Psicossocial (Raps) e da As-
sistência Farmacêutica. 

Para o chefe da pasta, Pedro 
Ishi, a iniciativa é mais uma 
estratégia que vem para facilitar 
o acesso à Saúde. “Durante 
todo esse período de pandemia 
enfrentamos desafios intensos 
na rede básica. Mas agora, 
com a vacinação, precisamos 
garantir que todas as mulheres 
suzanenses realizem seus exa-
mes preventivos com a devida 
avaliação ginecológica. Por 

isso estamos empenhados em 
acelerar o atendimento, visto 
experiências semelhantes que 
fizemos anteriormente neste 
ano”, finalizou.

Agendamento
O agendamento para consultas, 

incluindo as especialidades 
de ginecologia e pediatria, 
acontece na própria unidade 
de Saúde. A lista completa de 
endereços e contatos pode 
ser acessada em www.suzano.
sp.gov.br.

Estimativa é que 60 mulheres passem por consultas

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Novo cronograma de vacinação 
contra a Covid-19 é definido

Atendimento será para os que vão tomar a segunda 2ª dose e oferecer nova chance para o que não tomaram a 1ª

SUZANO

A Secretaria Municipal 
de Saúde definiu ontem 
o cronograma de vacina-
ção contra o coronavírus 
(Covid-19) desta semana. 
O atendimento previsto 
para quinta e sexta-feira 
deve contemplar a oferta 
da segunda e da primeira 
dose, respectivamente. A 
expectativa é de que a ação 
possa alcançar o grupo que 
ainda precisa completar a 
segunda etapa, conforme 
aprazamento, e garantir 
mais uma oportunidade de 
vacinação ao público adulto 
que ainda não tenha tomado 
a primeira dose.

Na quinta-feira, a ação 
contempla a segunda dose 
de todos os moradores que 
precisam completar a etapa. 
O foco será o grupo com 
comorbidades acima de 50 
anos. O atendimento será 
concentrado na Arena Suzano 
(avenida Senador Roberto 
Simonsen, 90 – Jardim Im-
perador), das 8 às 17 horas, 
com sistema drive-thru no 

Parque Municipal Max Feffer. 
A entrada de veículos ocorre 
pela avenida Brasil. Para 
receber a segunda aplicação, 
basta o cidadão apresentar 
o cartão de vacinação ad-
quirido na primeira etapa, 
documento original com 
foto e CPF. 

Já na sexta-feira, a opera-
ção será descentralizada nos 
três polos e deve oferecer 
a primeira dose a todos os 
adultos que ainda não se 
vacinaram. Desta vez, o 
atendimento será das 9 às 
17 horas no Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido 
(rua Teruo Nishikawa, 570 
– Jardim Gardênia Azul) e 
no Centro Cultural de Pal-
meiras (Tv. Crispim Adelino 
Cardoso, 42 - Vila Júlia).

Neste dia, o acolhimen-
to na Arena Suzano será 
ampliado, com equipes de 
saúde disponíveis das 9 às 
20 horas, enquanto o siste-
ma drive-thru se encerrará 
às 17 horas. Para receber a 

primeira dose, é necessário 
apresentar documento original 
com foto, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano no 
nome do vacinado e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 

A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/
FichaCovidSuzano. O pré-

-cadastro na plataforma Vacina 
Já (www.vacinaja.sp.gov.br) 
também é indispensável.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 

(PL) disse que a expectativa é 
de alcançar o maior número 
possível de pessoas, tanto na 
primeira como na segunda 
dose. “Demos um passo 
importante com a ‘Virada 
da Vacina’, com mais de 18 

mil adultos vacinados. Mas 
a operação continua, com 
foco total naqueles que, 
por algum motivo, ainda 
não foram se vacinar. Além 
disso, precisamos reforçar 
a importância da segunda 
dose. Então, quem ainda 
precisa completar a segunda 
etapa até o dia 15 de agosto, 
deve comparecer à Arena 
Suzano nesta quinta-feira 
para concluir a imunização 
e assim garantir a eficácia do 
imunizante aplicado. Preci-
samos de todos atentos ao 
site oficial e às redes sociais 
da Prefeitura de Suzano”, 
pediu.

175 mil
Até o momento, o muni-

cípio contabiliza 175.227 
pessoas imunizadas contra a 
Covid-19, entre primeira e 
dose única, sendo 79,52% da 
população adulta, que está 
estimada em 220.330 habi-
tantes. Do total de vacinados, 
48.927 já completaram a 
segunda etapa.

Calendário está marcado para começar nesta quinta-feira e segue na sexta

Wanderley Costa/Secop Suzano

A testagem rápida e gratuita 
do coronavírus (Covid-19), 
que vem sendo realizada desde 
a semana passada na sede 
da Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, foi prorrogada 
até esta sexta-feira pela Pre-
feitura de Guararema. 

Os moradores interessados 
em realizar o teste devem 
comparecer ao local com 
documento de identifica-
ção, como RG. A testagem 
está disponível na sede da 
Secretaria, na rua Dezenove 
de Setembro, 127, no centro.

“Estamos oferecendo para 
toda a população de Gua-
rarema a testagem rápida 
e de forma gratuita, como 
forma de prevenção contra 
o coronavírus”, explicou o 
prefeito José Luiz Freire (PL) 
o Zé. “Sabemos da importân-
cia da testagem rápida para 
rastreamento da infecção 
do coronavírus e por isso 
estamos viabilizando a ação, 
de forma gratuita”, completa 
o chefe do Executivo.

Antes de estar alocada na 

Testagem para detectar 
Covid-19 é prorrogada

Guararema

sede da Pasta, a ação ocorreu 
na Feira Livre do Nogueira e 
na Feira do Agricultor, nos 
últimos dois finais de sema-
na. A ação é uma parceria 
da Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico com o Serviço de 
Aprendizagem Rural (Senar-
-SP), por meio do Sindicato 
Rural de Jacareí, que doou 
2,5 mil testes.

A ação tinha como público 
alvo os agricultores e pro-
fissionais relacionados aos 
trabalhos no campo. Após 
a testagem ser realizada nas 
feiras livres da cidade, os 
testes foram liberados para 
toda a população e contou 
com boa adesão de público.

Ao tomar conhecimento 
da dificuldade de alguns 
alunos do Ensino Médio, 
em relação aos horários 
do transporte coletivo, e 
também devido à retomada 
das aulas presenciais nas 
redes municipal e estadual, 
o prefeito de Arujá, Luis 
Camargo (PSD), solicitou 
à Secretária Municipal de 
Educação, Elaine Gentil, que 
verificasse com a Viação Arujá 
sobre o reforço e a revisão 
nas linhas dos ônibus. 

A titular da pasta este-
ve com o representante da 
concessionária do transporte 
coletivo, Ricardo Santana, 
momento em que pediu 
uma atenção maior para o 
assunto. “Com a retomada 
das aulas presenciais, foram 
apresentadas à empresa di-
versas demandas referente 
ao transporte escolar.

A Viação Arujá se compro-
meteu a estudar as mudanças 
solicitadas, visando otimizar 
o atendimento aos estudantes. 

Arujá pede 
mudanças em 
horário das 
linhas de ônibus

Volta às aulas

“Estamos 
oferecendo para 
toda a população 
de Guararema a 
testagem rápida e 
de forma gratuita”
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Ceme é reativado pela 
Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Poá reativou na 
manhã de ontem, o Centro 
Municipal de Especialida-
des (Ceme). O prédio conta 
com 11 serviços que estavam 
distribuídos pelas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) da 
rede municipal. A partir de 
agora os moradores devem 
fazer o agendamento no local e 
não mais nos postos de saúde.

De acordo com a responsável 
pela Pasta, Claudia Cristina 
de Deus, o prédio estava 
desocupado desde o final 
do mês de julho, quando 
o atendimento pediátrico 
foi relocado para o Hospital 
Municipal Guido Guida. “A 
mudança da pediatria para o 
Hospital teve como motivo a 
falta de Recursos Humanos 
(RH) para manter o serviço 
separado da estrutura do Guido 
Guida. Já para o retorno das 
especialidades para o Ceme, 
não temos esse problema, uma 
vez que o RH que atua nas 
unidades básicas veio junto 
com os serviços”, explicou.

Poá

A secretária ressaltou que 
a retomada do Centro de 
Especialidades não gera ne-
nhum custo à Prefeitura, em 
virtude do prédio pertencer 
ao município e o fato de não 
precisar fazer nenhuma con-
tratação para o setor. “É de 
conhecimento de todos que 
a cidade enfrenta uma grave 
crise financeira e a Saúde é 
uma das áreas mais afetadas. 
Todas as decisões que foram 
e estão sendo tomadas têm 
como finalidade promover 
o reequilíbrio econômico da 
cidade e, ao mesmo tempo, 
preservar o atendimento à 
população”, disse.

O Ceme conta com as 
especialidades de Otorri-
nolaringologia, Reumatolo-
gia, Neurologia, Psiquiatria, 
Urologia, Cardiologia, Nu-
tricionista, Ultrassonogra-
fia, Eletrocardiograma e os 
Ambulatórios de Pequenas 
Cirurgias e de Feridas. Os 
serviços de agendamento de 
consultas e transporte, bem 
como o Setor de Solicitação 

de Isenção Tarifária também 
foram relocados para o local. “

Mudanças na Saúde
Com o objetivo de equi-

librar a saúde financeira da 
cidade e manter os serviços 
oferecidos à população, caso 
as modificações não tivessem 
sido tomadas, o próximo 
passo seria o fechamento do 
Hospital Municipal Doutor 
Guido Guida.

“O Hospital tem um custo 
médio de R$ 4,5 milhões por 
mês que o município financia 
praticamente sozinho, com 
exceção de R$ 300 mil que são 
enviados pelo governo Federal 
para custeio dos leitos de in-
ternação. Por isso iniciamos 
a transformação do Hospital 
em Pronto Atendimento 24 
Horas e relocamos a Pediatria 
para dentro do Guido Guida 
por conta do RH”, ressaltou.

O Ceme está localizado na 
rua Marquesa de Santos, 186, 
no Jardim Medina. O telefone 
para mais informações é o 
4636-3200, ramal 5363.

Educação define as datas 
de retomada das aulas

Plano semanal é de três dias de aulas presenciais e 35% da capacidade da unidade escolar

ITAQUÁ

Com base na queda no 
número de casos, internações 
e óbitos por coronavírus (Co-
vid-19), o avanço na vacinação, 
incluindo a dos profissionais 
da Educação, e após meses de 
planejamento e preparação 
das escolas, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Inovação de 
Itaquaquecetuba definiu o 
cronograma de retorno às 
aulas presenciais.

No dia 23 de agosto, retor-
nam os estudantes da Ensino 
de Jovens e Adultos (EJA) e 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), no dia 
30 de agosto será a vez das 
escolas de período integral e 
ensino fundamental e, no dia 
13 de setembro, a pré-escola. 
O retorno das creches ainda 
está sendo discutido.

O plano semanal é de três 
dias de aulas presenciais em 
jornada diária de três horas, 
com rodízio dos estudantes e 
quantidade de alunos limitada 
a 35% da capacidade da uni-
dade escolar, e os outros dois 

dias de aulas remotas. Os pais 
ou responsáveis podem optar 
que seus filhos continuem 
apenas com o ensino remoto. 
A merenda seca (lanche, suco 
e fruta) será distribuída na 
chegada.

O distanciamento mínimo 
deverá ser de um metro e 
cada escola terá seu próprio 
plano de retomada das aulas 
e atividades, mas seguirá os 
protocolos sanitários definidos 
pela Educação em conjunto 

com a Secretaria Municipal de 
Saúde. A obrigatoriedade do 
uso de máscaras de proteção, 
álcool em gel e aferição de 
temperatura continuam. Todas 
as unidades vão monitorar 
suspeitas e casos de Covid-19 

no ambiente escolar.
Em Itaquá, no dia 12 de 

abril foi iniciada a vacinação 
dos profissionais da Educa-
ção acima de 47 anos, já no 
dia 10 de junho foi liberada 
para 45 e 46 anos e, no dia 
14 de junho, para 18 ou mais. 
Uma parte dos profissionais 
já recebeu a segunda dose e 
a outra aguarda o prazo de 
completar o esquema vacinal.

“Nesse primeiro momen-
to, vamos retornar de forma 
híbrida, ou seja, alternando 
entre o ensino remoto e o 
presencial. Também tenho 
filhos e entendo a preocupação 
dos pais. Tudo será feito com 
segurança e responsabilidade. 
Quem não se sentir seguro, pode 
optar pelo modelo remoto. As 
atividades continuarão sendo 
enviadas”, disse o prefeito 
Eduardo Boigues (PP).

“Vamos garantir o retorno de 
maneira segura, considerando as 
particularidades da nossa rede. 
A Educação está preparada”, 
acrescentou o secretário de 
Educação, Lucas Costa. 

Dia 23 retorna alunos do EJA e AEE, no dia 30 serão as escolas de período integral

Divulgação/Prefeitura de Itaquaquecetuba

A Vila Celeste, em Itaqua-
quecetuba, é o primeiro bairro 
a receber os serviços de ilumi-
nação realizados anteontem 
após a assinatura do contrato 
emergencial que ocorreu na 
sexta-feira passada. No valor 
de R$ 1.345.000,00, o con-
trato tem validade de seis 
meses para a troca de 5 mil 
lâmpadas na cidade.

De acordo com o prefeito 
Eduardo Boigues (PP), que 
acompanhou essa primeira 
troca com a equipe da Secre-
taria de Serviços Urbanos, o 
trabalho deveria ter começado 
antes, mas por causa de inter-
ferências políticas, ocorreram 
duas impugnações no edital, 
o que prejudicou o processo.

Enquanto a prefeitura pre-
para a nova licitação, que vai 
substituir as lâmpadas de 
sódio e mercúrio pelas de 
LED, a empresa contratada 
vai priorizar os pontos que 
estão em situação mais crítica. 

“O contrato deveria ter sido 
prorrogado em março de 2020 
pela gestão passada ou ter sido 
feita uma nova licitação, mas 
não foi. Mas vamos resolver. 
Queremos garantir segurança 
pública a todos os moradores”, 
finalizou o prefeito.

Itaquá assina 

contrato 

emergencial de 

iluminação pública

Valido por 6 meses

Mais de 2 mil ferrazenses não 
tomaram a segunda dose

A Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos contabiliza 
2.137 pessoas que ainda 
não tomaram a segunda 
dose da vacina contra o 
coronavírus (Covid-19). 
Os idosos são a maioria 
dos que estão em atraso e 
totalizam 1.060 pessoas. 
A cidade tem avançado na 
vacinação e, atualmente, 
atinge o público mais jovem, 
porém, a efetividade da 
imunização só existe com 
o reforço da vacina.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, 100 mil 
pessoas já foram vacinadas 
em Ferraz, isso representa 
62,8% da população adulta, 
considerando a estimativa 
de 169 mil pessoas. O Plano 
São Paulo prevê o término 
da campanha no dia 15 de 
setembro.

Apenas a vacina Janssen 
é de dose única. Todas as 
outras precisam de um re-
forço para sua eficácia. No 
caso da vacina AstraZeneca/
Oxford e Pfizer/ Biontech 

Covid-19

é preciso um intervalo de 
12 semanas. Em relação a 
CoronaVac/Sinovac, o in-
tervalo é de 21 a 28 dias. A 

data da segunda dose consta 
na carteira de vacinação.

A orientação do Ministério 
da Saúde é que a popula-
ção deve tomar a segunda 
dose da vacina mesmo se 
a pessoa estiver fora do 
prazo recomendado pelo 
laboratório. A medida é 
para assegurar a proteção 
adequada à doença e está na 
recomendação do Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI).

Idosos são a maioria dos que estão em atraso

Jonathan Andrade. Secom Ferraz

100 mil pessoas já 
foram vacinadas, 
isso representa 
62,8% da população 
adulta
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SBT, 21H00

Chiquititas
No orfanato, as chiquititas assistem na TV o comercial de dia dos pais, em 

que Cícero e Vivi protagonizam depoimento de carinho entre eles. Shirley 

liga para Vivi e diz que ela e Cícero adoraram o desempenho dela. Shirley 

convida Vivi e Tati para jantarem e dormirem em sua casa. Vivi aceita o convite.

GLOBO, 17H55

Malhação
Karina agradece Gael por deixá-la viajar com Pedro, que fi ca exultante. A van 

de Robson enguiça na estrada. BB e Wallace vendem rifas de um jantar no 

Perfeitão para ajudar Jeff e Mari a voltar para o Rio. Jade convence Edgard 

a ensaiar a peça na praça.

GLOBO, 18H15

Nos tempos do imperador
Eudoro tira Pilar da faculdade. Tonico reclama de não ter recebido apoio 

dos coronéis. Thereza contraria Pedro e guarda um artefato que encontrou 

durante a viagem. Luísa alforria todas as crianças nascidas em sua fazenda. 

Eugênio questiona Jorge sobre a invasão à fazenda de Ambrósio. 

GLOBO, 19H15

Pega pega
Antonia decide falar com Julio. Tania fi ca encantada com Dom. Ligia provoca 

Sabine na festa. Pedrinho beija Sabine e acaba sendo expulso da suite. Julio 

termina com Antonia, e Nelito a consola. Luiza comenta com Rubia que 

Pedrinho pensa que ela esta hospedada na casa de uma amiga da faculdade.

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo pede perdão a Maria Ísis. João Lucas e Maria Clara acreditam 
que o pai esteja escondendo uma doença terminal. Téo se prepara para a 
audiência. Danielle não atende o telefonema de José Pedro. Amanda vai ao 
quarto de José Pedro, mas ele a rejeita. 

RECORD, 21H

Gênesis
Lúcifer infl uencia Bila. Raquel acredita nas palavras da serva. Jacó fi ca 

incrédulo com a ideia de Raquel. Bila anuncia a gravidez. Esaú apresenta 

Aolibama como nova esposa. Bila e Zilpa entram em trabalho de parto. Labão 

e Salma se beijam.

A saudade não é 
um sentimento de 
ausência. A saudade 
é o sentimento de 
presença de quem 
não está presente. A 
verdadeira saudade 
não se desfaz.

É a lembrança viva, 
é uma memória que 
aquece e às vezes 
arde, mas que não 
esfria, não se apaga. A 
saudade é uma chama 
que se mantém acesa 
pela falta que o outro 
faz.

MOMENTO
especial

Saudade, o desejo da presença

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MANOEL FLORINDO

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegen-

do hoje e sempre. Feliz aniversário!

E que nossa vida seja repleta daquilo 
que nos faz bem.”

 cultura@jornaldat.com.br

O tempo da saudade 
é sempre o passado, 
porque a saudade é 
a vontade de trazer 
o passado para o 
presente e o levar 
conosco para o futuro, 
para toda a vida.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO – SEMAE MOGI DAS CRUZES
HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 047/2021 - PROCESSO Nº 200.774/2021

OBJETO: Aquisição de conjuntos: tripé, guincho sobe e desce e trava-quedas e 
Monopé e guincho resgatador

EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 1: NOG. COM VARIEDADES LTDA - ME no valor 
global de R$ 35.600,00; Lote 2: ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA no valor global 

de R$ 15.910,00. Mogi das Cruzes, 09 de agosto de 2021.

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 051/2021 - PROCESSO Nº 200.819/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de tampão em ferro fundido

EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 1 e 5: KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATE-
RIAIS DE FERRO FUNDIDO EIRELI no valor global de R$ 259.000,00; Lotes 2, 
3 e 4: CAST IRON COMERCIAL EIRELI no valor global de R$ 27.874,00.Mogi das 

Cruzes, 09 de agosto de 2021. 

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 043-2/2021 - PROCESSO Nº 200.712/2021
OBJETO: Registro de preços para serviços de manutenção em motores elétricos 

com fornecimento de peças
EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 1: ESA ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA 

no valor global de R$ 440.000,00. Mogi das cruzes, 10 de agosto de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021 - PROCESSO Nº:200.997/2021

OBJETO: Registro de preços para manutençãode bomba submersível ABS-Sulzer.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 23 de agosto de 2021, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

Mogi das Cruzes, 10 de agosto de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2/2021 - PROCESSO Nº: 200.360/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA EM CABINES PRIMÁRIAS DE MÉDIA TENSÃO. 

Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos 
na Divisão de Suprimentos e Compras do SEMAE, localizada na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague Gui-
marães, nº 277 - 1º andar, até às 09h30min do dia 27 de agosto de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 10h00min. O 
texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/.Mogi 

das Cruzes, 10 de agosto de 2021. 

MICHEL RECHE BERALDO
Diretor Geral Adjunto

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

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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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


