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Mogi das Cruzes foi uma das ci-
dades do Alto Tietê que registrou, na 
média, queda na taxa de ocupação de 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) e de Enfermaria para casos de 
Covid-19, na comparação com os 
números apresentados há 14 dias. 
Segundo a Secretaria Municipal de 

Saúde, a taxa de ocupação de leitos 
de UTI subiu para 35,1% (35 de 98 
leitos) enquanto a de Enfermaria 
caiu para 22,5% (32 de 142). Na 

última quinzena, os números es-
tavam, respectivamente, em 33% 
para UTI e 27% para Enfermaria. 
Cidades, página 3

Ocupação de leitos de UTI
na cidade está em 35%

Números divulgados pela Secretaria de Saúde mostram 35 vagas ocupadas de um total de 98

LIMPEZA PÚBLICA

CS Brasil e Peralta Ambiental foram formalmente 

convidadas pela Câmara a esclarecer detalhes do

contrato emergencial da coleta de lixo. Cidades, página 4

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
está retomando o “Vacinaço” para 
imunização do público jovem. Se-
rão 36 horas seguidas de vacinação 
para a população adulta da cidade, 
no drive do Pró-Hiper, para quem 
efetuou o agendamento prévio no 
sistema: www.cliquevacina.com.br. 
O trabalho começa às 9 horas de 
hoje e termina às 21 horas de ama-
nhã para avançar ainda mais com a 
imunização no município. Quem já 
efetuou o agendamento basta com-
parecer no dia e local da aplicação 
portando documento com foto, 
comprovante de endereço e com-
provante do Clique Vacina em mãos.  
Cidades, página 5

36 horas seguidas

Vacinação

contra Covid-19

tem maratona

Aplicação da vacina está completando o último grupo adulto, o dos jovens a partir de 18 anos

Divulgação/PMMC
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PACIENTES COM COVID-19

Associação Comercial

Novo Conselho da Mulher 
Empreendedora é apresentado

Grupo integrará a Associação Comercial e Industrial
de Poá; cerimônia foi na sede mogiana. Cidades, página 4
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COROA DO DIVINO I
Os festeiros e capitães de mastro 
da Festa do Divino e Espírito Santo 
de Mogi das Cruzes irão realizar a 
primeira Coroa do Divino amanhã, 
às 15 horas, na sede da Associação 
Pró-Festa do Divino Espírito San-
to. O acesso será restrito e segui-
rá os protocolos de segurança im-
postos por conta da pandemia de 
Covid-19. A sede da associação fica 
na avenida Francisco Rodrigues Fi-
lho, número 123, no Mogilar. Será 
possível utilizar, de forma gratuita, 
o estacionamento do Tiro de Guer-
ra, na avenida Francisco Rodrigues 
Filho, número 1.000.

COROA DO DIVINO II
Este será o primeiro de uma sé-
rie de nove encontros preparató-
rios para a Festa do Divino do ano 
que vem. Depois da realização da 
Coroa do Divino haverá uma reza 
tradicional com a presença do bis-
po dom Pedro Luiz Stringhini. Em 
seguida, ainda serão apresenta-
dos o logo e tema da festividade 
de 2022. O designer Fábio Santa-
na, que produziu o logotipo, esta-
rá presente e vai explicar o con-
ceito da arte, segundo solicitação 

dos festeiros e capitães. A confir-
mação da presença pode ser fei-
ta com a assessoria de imprensa, 
em nome de Maria Salas, somente 
pelo WhatsApp 97405-7516.

ENCERRAMENTO DA NOVENA

Como encerramento da novena e 
festa realizada pela paróquia São 
Maximiliano Kolbe, na Vila Lavínia, 
o bispo diocesano dom Pedro Luiz 
Stringhini presidirá, amanhã, a So-
lenidade de São Maximiliano Kolbe.  
Mais informações e a programação 
completa podem ser obtidas pelos 
telefones 4738-3766 e 98603-6500. 

ALERTA AO BOTUJURU
A concessionária EDP realizará 
hoje, entre 11h30 e 13h30, servi-
ços de manutenção e melhorias 
na rede elétrica onde estão insta-
ladas a Estação Elevatória de Água 
e o reservatório que abastecem o 
Botujuru e a Vila São Paulo. Com 
isso, a energia será interrompida 
no local, o que poderá provocar 
intermitência no fornecimento de 
água. A normalização está previs-
ta para o fim da tarde. Mais infor-
mações pelo telefone 115 ou pelo 
WhatsApp (11) 99915-5145.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Mogi aberta a sugestões

A 
Constituição Federal de 1988 ga-
rante ao cidadão o acesso aos da-
dos públicos gerados e mantidos 
pelo governo. É direito de todos 

saber de onde vêm as receitas do Estado, 
como são gastos os impostos, o salário dos 
servidores etc. O mesmo ocorre na esfera 
legislativa, onde o dever de publicidade e 
transparência exige que as informações admi-
nistrativas e legislativas estejam à disposição 
de forma fácil. Se com a ferramenta Portal da 
Transparência já é difícil ter a certeza sobre 
os gastos públicos, lembre-se que, quando 
ela não existia, há poucos anos, a situação 
era ainda pior.

A iniciativa da Prefeitura de Mogi em criar 
a plataforma eletrônica Participa Mogi, volta-
da para a interação da população com as de-
mandas e a elaboração de políticas públicas, 
é interessante, nova e pode gerar um bom 
fluxo de informação entre população e Poder 
Público. A ideia vai de encontro com o que 
propôs insistentemente o prefeito eleito Caio 
Cunha (Pode) durante a campanha realizada 
no ano passado. A nova ferramenta online 
permitirá que moradores da cidade possam 

encaminhar diretamente ao Poder Executivo 
as principais demandas de sua comunidade, 
além do envio de reclamações e sugestões 
para ações nas diversas áreas como Saúde, 
Educação, Segurança Pública, Transporte, 
Geração de Emprego, dentre outras.

A ferramenta chega em bom momento. Em 
tempos de redes sociais, quando as pessoas 
adoram criticar, esbravejar, ou até encontrar 
soluções salvadoras para tudo no conforto de 
seu sofá, agora isso pode ser feito de forma 
bem mais efetiva, com o objetivo de ajudar 
a criar uma Mogi das Cruzes melhor. O Par-
ticipa Mogi vai atrair aqueles que realmente 
têm boas ideias e querem contribuir.

A oportunidade para os munícipes par-
ticiparem mais ativamente da vida pública 
de Mogi está lançada. Um dos motivos que 
fez com que Caio Cunha surpreendesse nas 
eleições do ano passado foi justamente a es-
tratégia de envolver mais os mogianos nas 
decisões fundamentais para o futuro da ci-
dade. Muitos votaram nele por isso, apos-
tando na transparência. Trato feito. Agora, 
depende da população cobrar, elogiar e su-
gerir uma cidade cada vez melhor.

Vamos entender um pouco 
mais sobre esses dois termos: 
promoção e prevenção em 
saúde. A promoção da saúde 
tem como objetivo educar as 
pessoas para que elas façam 
escolhas saudáveis em suas 
vidas; já a prevenção se con-
centra em esforços para re-
duzir o desenvolvimento e a 
gravidade de doenças.

Alguns são os programas de 
promoção da saúde e preven-
ção de doenças que se con-
centram em manter as pessoas 
saudáveis. Muito utilizados 
principalmente em comunida-
des, os programas de promo-
ção da saúde têm o objetivo 
de envolver e capacitar indi-
víduos nessas comunidades 
a escolher comportamentos 
saudáveis e fazer mudanças 
que reduzam o risco de de-
senvolver doenças crônicas.

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

Definido pela Organiza-
ção Mundial da Saúde, pro-
moção da saúde: “Permite 
que as pessoas aumentem o 
controle sobre sua própria 
saúde. Ela cobre uma ampla 
gama de intervenções sociais 
e ambientais que são projeta-
das para beneficiar e proteger 
a saúde e a qualidade de vida 
de cada pessoa.”

É possível definir a dife-
rença entre promoção e pre-
venção da saúde da seguinte 
forma: a prevenção de doen-
ças se concentra em esforços 
específicos que visam reduzir 
o desenvolvimento e a gravi-
dade de doenças crônicas e 
outras morbidades.

Bem-estar está relacionado à 
promoção da saúde e preven-
ção de doenças. O bem-estar 
é descrito como as atitudes e 
decisões ativas tomadas por 

um indivíduo que contribuem 
para comportamentos e resul-
tados positivos de saúde. Os 
programas de promoção da 
saúde e prevenção de doen-
ças frequentemente abordam 
os determinantes sociais da 
saúde. Eles são as condições 
econômicas, sociais, culturais 
e políticas em que as pessoas 
nascem, crescem e vivem. 

Os comportamentos de 
risco modificáveis incluem, 
por exemplo, uso de tabaco, 
hábitos alimentares inade-
quados e falta de atividade 
física, que contribuem para 
o desenvolvimento de doen-
ças crônicas.

As atividades típicas de pro-
moção da saúde, prevenção 
de doenças e programas de 
bem-estar incluem: comuni-
cação, educação, política, sis-
temas e meio ambiente.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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RODRIGO BARONE

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente da Comissão 
de Saúde Lions Clube Mogi das Cruzes.
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Ocupação de leitos de UTI em 
Mogi é de 35%, diz Prefeitura

Outras cidades da região também mantiveram números bem abaixo dos 50% de ocupação das vagas em hospitais

PARA COVID

Mogi das Cruzes foi uma 
das cidades do Alto Tietê que 
demonstrou uma queda na 
taxa de ocupação de leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e de Enfermaria para casos 
de coronavírus (Covid-19), na 
comparação com os números 
apresentados há 14 dias.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a taxa de 
ocupação de leitos de UTI é 
de 35,1% (35 de 98 leitos) e 
para os de Enfermaria para 
Covid-19 a taxa é de 22,5% 
(32 de 142). Na última quin-
zena, os números estavam 
respectivamente 33% para 
UTI e 27% para Enfermaria.

A tendência também se 
mostrou nos equipamentos de 
responsabilidade do Estado. 
No Hospital Luzia de Pinho 
Melo, a taxa de ocupação é 
de 10% para leitos de alta 
complexidade e 57% (13 de 
23) para Enfermaria. Há 14 
dias, a ocupação também era 
de 10% (1 de 10) para UTI, 
mas com 43% para leitos 
comuns, segundo a pasta 
estadual da Saúde.

No Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti, atualmente, 46% 
dos leitos de UTI estão em 
funcionamento (14 de 30) e 
40% dos leitos de Enferma-
ria (12 de 30) contam com 
pacientes. No final de julho, 
67% das vagas de alta com-
plexidade e 48% das vagas 
de Enfermaria contavam com 
pessoas internadas.

Pela primeira vez no Alto 
Tietê desde o início da pande-
mia, uma Prefeitura informa 
que todos os seus leitos para 

Covid-19 estão desocupados. 
O informe foi feito por Poá que, 
questionada pela reportagem, 
informou que os 22 leitos 
no Hospital Municipal Dr. 
Guido Guida e os dois leitos 
de emergência dedicados à 
síndrome respiratória estão 
vagos.

Uma das cidades que manteve 
sua média na última quinzena 
foi Suzano, que registrou ontem 
20% na utilização de seus 10 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e 2,38% (1 de 
42) nos leitos de enfermaria. 
Há duas semanas, a cidade 
mantinha dois pacientes em 
leitos de alta complexidade, 
mas com uma ocupação de 
Enfermaria de 7,14%.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Itaquaquecetuba, não 
houve mudança na ocupação 
de leitos na última quinzena, 
mantendo os 14% de taxa de 
ocupação, com um total de 5 
de 35 leitos de Enfermaria e 11 
de Emergência sem pacientes.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, o Hospital 
Regional Dr. Osíris Florindo 
Coelho, de Ferraz de Vasconcelos, 
apresentou taxa de ocupação 
de 26% (6 de 26 leitos) de 
Unidade de Terapia Intensiva, 
e taxa de 19%, ou cinco de 
26 leitos de enfermaria para 
casos de Covid-19. Duas 
semanas atrás, a unidade 
tinha respectivamente taxas 
de ocupação de 50% para 
UTI e 26% para enfermaria.

Já a prefeitura de Guara-
rema informou que apenas 
dois dos 19 leitos contam 
com pacientes de Covid-19, 
o que representa 10,52% da 
capacidade.

André Diniz

O Alto Tietê chegou ontem 
à marca de 5.189 mortes 
causados pelo coronavírus 
(Covid-19), segundo infor-
mou ontem o Consórcio 
de Desenvolvimentos dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Nas últimas 
24 horas, foram seis óbitos 
registrados em Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema e Poá.  

Ainda segundo a entidade 
regional, Poá foi o município 
que informou mais falecimen-
tos, quatro no total, sendo 
dois homens, 43 e 93 anos, 

e duas mulheres, de 57 e 52 
anos. Ferraz e Guararema 
revelaram uma morte cada: 
o primeiro município infor-
mou o óbito de um morador, 
53, e o segundo confirmou 
a morte de uma habitante, 
de 88 anos. 

Mogi das Cruzes, que não 
registrou óbitos ontem, ainda é 
a cidade com mais falecimentos 
por coronavírus: 1.604 mortes. 
Itaquaquecetuba em Suzano, 
que também não tiveram 
mortes ontem, têm 968 e 
919 óbitos, respectivamente.

Mortes chegam a 5.189

Coronavírus

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cruzes 
apresentou, na manhã de 
ontem, as novas acomodações 
dos quatro cavalos utilizados 
na Equoterapia, no Núcleo 
Rural. No dia 9 de agosto foi 
comemorado o Dia Nacional 
da Equoterapia, instituído 
pela lei 12.067/2009.

A construção das baias é 
o resultado de dois eventos 
solidários realizados há um 
ano em prol da instituição: 
a LIVE (em 1º de agosto de 

Apae apresenta reforma de baias 
Semana da Equoterapia

com Transtorno do Espectro 
do Autismo (TEA). A faixa 
etária de todos os beneficiados 
varia de 3 anos a 30 anos. 
No momento, por causa da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), os atendimentos 
estão sendo feitos por meio 
de agendamento. Além dis-
so, a APAE atende algumas 
pessoas de forma particular.

O serviço de Equoterapia 
é oferecido na instituição 
mogiana desde agosto de 
2004, e foi pioneiro para 
a época.

agora, com cinco baias e 
cada uma tem uma área de 
piquete, onde os equinos 
passam o dia, no verão.

Os cavalos utilizados na 
Equoterapia são: o Mumuzinho, 
de 3 anos e meio; o Patatá, 
de 24 anos; o Apache, de 8 
anos, e a Chayenne, de 8 anos. 
Eles prestam assistência a 116 
assistidos da Apae de Mogi 
das Cruzes e 30 crianças do 
projeto Reabilitação através 
da Equoterapia, lançado em 
junho deste ano, e voltado 
para um grupo de pessoas 

2020), e uma Vakinha, e que 
contou, portanto, com a co-
laboração e a benemerência 
de dezenas de voluntários.

A baia que existia era uma 
construção antiga e feita em 
madeira. O coordenador do 
Núcelo Rural, Paulo Henrique 
dos Santos Prado, explicou 
o que foi feito no espaço: 

“Praticamente, tudo!. Colo-
camos a antiga construção 
no chão e refizemos tudo, 
desde a parte de alvenaria 
e telhado, até as elétricas e 
hidráulicas”. O espaço conta, 

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

do debate, diálogo e troca de ideias.

Acesse participa.mogidascruzes.sp.gov.br e 

faça parte do desenvolvimento da cidade.

Mais informações: whatsapp (11) 97563-0658

participa@mogidascruzes.sp.gov.br

Acesse pela câmera 
do seu smartphone

Queremos ouvir o que você tem a dizer!
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Região ganha novo Conselho 
da Mulher Empreendedora

O Alto Tietê recebeu mais 
um Conselho da Mulher 
Empreendedora e da Cultura 
(Cmec). O grupo integrará 
a Associação Comercial e 
Industrial de Poá (ACIPoá). A 
cerimônia de constituição do 
novo conselho foi realizada 
na quarta-feira passada, na 
sede da Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
e contou com a presença 
da presidente do Cmec da 
Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp) e da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP), Ana Claudia Cotait, 
e da vice-presidente do Cmec 
da Facesp e presidente da 
ACMC, Fádua Sleiman.

Atualmente, o Estado tem 
150 conselhos femininos 
e a expectativa é que este 
número chegue ao patamar 
de 300 grupos até o fim de 
2022. “Temos de nos unir, a 
mulher quando está fortale-
cida consegue chegar onde 
quiser. A Facesp sempre 
apoia a criação de novos 

Integração

conselhos, inclusive, oferece 
mentoria, instruções e tudo 
que precisarem para crescer”, 
ressaltou Ana Cláudia.

“Hoje, 52% dos negócios em 
nossa região são administrados 
ou têm mulheres à frente. É 
importante unirmos forças 
para desenvolver não apenas 
os negócios das mulheres, 
mas também fortalecer as 
associações como um todo”, 
afirmou Fádua.

De acordo com o presi-
dente da ACIPoá, Rodolfo 
Zaharansky Filho, a criação 
do Cmec vai estimular ainda 
mais os negócios comandados 
por mulheres. “O conselho 
vai fortalecer muito nossa 
Associação Comercial. As 
mulheres têm conquistado 
cada dia mais seu espaço pro-
fissional e lutam para alcançar 
seus objetivos”, destacou.

A Associação Comercial e 
Empresarial de Suzano (ACE) 
deve ser a próxima entidade 
na região a implantar o Cmec. 

“Este é um projeto a curto prazo. 
Já começamos a conversar 

com nossas associadas e o 
próximo passo é aprovação 
da diretoria”, afirmou o pre-
sidente Fernando Fernandes.

Durante o evento, a vice-
-presidente do Cmec da Facesp 
e ACSP e vice-presidente da 
ACSP, Ivani Boscolo, que tam-
bém é suplente da senadora 
Mara Gabrilli, falou sobre a 
importância da participação 
das mulheres na política. 

“51% da população brasileira 
é formada por mulheres, o 
que buscamos é que a mulher 
conquiste este mesmo espaço 
na política”, acrescentou.

 
Arrecadação

No evento, a ACMC ar-
recadou absorventes para a 
campanha Tia Chica, ação do 
Fundo Social que distribui os 
itens de higiene para pessoas 
em vulnerabilidade social. A 
entidade é um dos pontos 
de arrecadação. As entregas 
são recebidas na rua Barão 
de Jaceguaí, 674, centro de 
segunda a sexta, das 8 às 17 
horas até 31 de agosto.

Câmara formaliza convite para
esclarecer o contrato do lixo

Representantes da CS Brasil e da Peralta Ambiental foram chamados para reuniões individuais na próxima quinta 

IMPASSE NA LIMPEZA PÚBLICA

A Câmara de Mogi das 
Cruzes deve formalizar hoje 
o convite aos representan-
tes das empresas CS Brasil 
e Peralta Ambiental para 
comparecerem na próxima 
semana à sede do Legislativo 
para prestar esclarecimentos 
sobre o contrato emergencial 
de coleta do lixo no município.

Os convites foram elabo-
rados após a aprovação por 
unanimidade dos vereadores, 
mediante a recente polêmica 
envolvendo a escolha da 
Peralta Ambiental como a 
companhia que realizará, 
ao longo de seis meses, a 
coleta e destinação do lixo 
residencial na cidade. O 
contrato assinado na semana 
retrasada prevê um inves-
timento mensal de até R$ 
6,7 milhões, proporcional 
à quantidade de resíduos.

Segundo o requerimento, 
os integrantes das duas em-
presas deverão comparecer 
na próxima quinta-feira, dia 

19, em horários separados, 
para explicar a respeito dos 
valores e detalhes do contrato 
emergencial, dentre outros 
questionamentos.

O encontro está sendo 
aguardado por membros de 
diversos partidos que com-
põem o Legislativo, como uma 
oportunidade para os devidos 
esclarecimentos do acordo 
da Prefeitura com a empresa 
escolhida. “É fundamental 
que estes representantes 
compareçam, uma vez que 
as duas empresas - a CS 
Brasil no passado e a Peralta 
Ambiental no presente - estão 
recebendo dinheiro público 
para prestação de serviços”, 
apontou Iduigues Martins 
(PT), autor e integrante da 
Comissão Especial de Ve-
readores (CEV) voltada aos 
resíduos sólidos.

A vereadora Inês Paz (Psol), 
que fez parte do grupo que 
fiscalizou as instalações da 
Peralta Ambiental, na região 
do Rodeio, também colocou-

-se favorável à vinda dos 

representantes. “Convites 
podem ser aceitos ou não. 
No entanto, eu aceitaria 
para que estas empresas 
possam se explicar. Caso 
não possam aparecer no dia, 
pode acontecer a chance de 
remarcar para outro dia, mas 

é importante que venham”, 
ressaltou.

O líder do governo na Câ-
mara, Marcos Furlan (DEM), 
acredita que a presença dos 
responsáveis pela Peralta e CS 
Brasil irá promover a volta à 
normalidade. “Acreditamos 

na transparência. A Câmara 
tem de cobrar, cumprir o 
seu papel”, apontou.

Histórico
A escolha da empresa, 

por meio de contrato emer-
gencial na modalidade de 

carta-convite, gerou críticas 
por parte de membros da 
Câmara, principalmente 
da CEV dos Resíduos Sóli-
dos, dedicada à questão dos 
contratos do lixo na cidade.

Além da vistoria realizada 
por um grupo de vereadores, 
às instalações da Peralta Am-
biental, foram elaborados dois 
requerimentos em paralelo 
pedindo explicações para a 
Prefeitura sobre o contrato 
com a empresa de coleta de 
lixo. Um dos requerimentos 
contou com a assinatura de 
15 parlamentares e foi enviada 
diretamente ao Executivo 
sem passar por deliberações, 
elaborada na segunda-feira. 
Os integrantes da CEV dos 
Resíduos Sólidos chegaram a 
apresentar um requerimento 
em paralelo, com indaga-
ções acerca do contrato e 
da atuação.

O Executivo mogiano terá 
15 dias úteis para responder 
os questionamentos dos 
vereadores detalhados no 
requerimento.

André Diniz

Contrato emergencial firmado com a CS Brasil foi encerrado no início deste mês

Mogi News/Arquivo

Encontro visa confirmar a
criação de grupo de turismo

Será realizada hoje, às 
10 horas, uma reunião no 
auditório do prédio-sede 
da Prefeitura que visa a 
criação do Alto Tietê Con-
vention & Visitors Bureau. 
Trata-se de uma associação 
de empresários do trade 
turístico, com orientação 
do Sebrae e da Federação 
de Convention & Visitors 
Bureaux do Estado de São 
Paulo, que tem por obje-
tivo fortalecer o turismo 
da região.

A iniciativa surgiu do 
grupo Amigos do Turismo 
do Alto Tietê, formado por 
lideranças do trade turístico 
regional, gestores públicos 
e conselheiros municipais. 
A motivação foi a deman-
da dos empresários pela 
retomada das atividades 
correlatas ao turismo no 
período pós-pandemia, 
como eventos, viagens e 
hospedagem.

O objetivo de entidades 
como os CV&Bs é fomen-
tar o turismo por meio 

Retomada

da promoção de eventos, 
divulgação de atrativos e 
estruturação da atividade 
turística como um todo. 
Tudo isso por meio dos 
principais atores do turismo, 
que são os empreendedores 
e profissionais do trade. 
O modelo de entidade já 
existe em outras cidades e 
regiões do país.

Além da criação do Alto 

Tietê Convention & Visitors 
Bureau, a reunião servirá 
também para a aprovação 
do estatuto e eleição da 
diretoria. O encontro deverá 
contar com a presença de 
Márcio Santiago, presidente 
da Federação de Conven-
tion & Visitors Bureaux do 
Estado de São Paulo, além 
de lideranças do turismo 
de toda a região.

Região possui opções de lazer, como o Pico do Urubu

Divulgação/PMMC
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Cidade promove 36 horas de 
vacinação contra a Covid-19

Com o objetivo de avançar na imunização, trabalho começa às 9 horas de hoje e termina às 21 horas de amanhã

ATENDIMENTO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está retomando o 

“Vacinaço” para imunização 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) do público jovem. 
Serão 36 horas seguidas de 
vacinação para a população 
adulta de Mogi das Cruzes, no 
drive-thru do Pró-Hiper, para 
quem efetuou o agendamento 
prévio no sistema por meio 
do site www.cliquevacina.
com.br

O trabalho começa às 9 
horas de hoje e termina às 
21 horas de amanhã para 
avançar ainda mais com a 
imunização em nossa cidade. 
Quem já efetuou o agenda-
mento basta comparecer no 
dia e local da aplicação por-
tando documento com foto, 
comprovante de endereço 
e comprovante do Clique 
Vacina em mãos.

A previsão da Secretaria 
Municipal de Saúde é aplicar 
cerca de 14 mil doses da vacina 
contra a Covid-19 durante 
as 36 horas de atendimento, 
das quais 9 mil somente no 

Pró-Hiper. Durante toda a 
semana, iniciada no dia 9 
de agosto, a previsão é de 
aplicar mais de 30 mil doses.

É importante também efetuar 
o cadastro no Vacina Já, o 
que ajuda a diminuir o tempo 
de espera no atendimento: 
www.vacinaja.sp.gov.br

Novo lote
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebeu ontem 
60.078 doses de Pfizer para 
complementar a imunização 
contra a Covid-19 dos jo-
vens de 18 a 24 anos, com 
a primeira dose.

O lote também contém 
vacinas que serão destina-
das à aplicação de primeira 
dose na população privada 
da liberdade das unidades 
prisionais de Mogi das Cruzes 
e Suzano.

Até o momento, a região 
já recebeu 2.828,146 imu-
nizantes, entre primeira e 
segunda dose, e dose única.

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes apre-
sentou na tarde de ontem as 
estratégias de acolhimento 
e a Brigada da Pandemia 
na Escola no Encontro de 
Redes do Formar, realizado 
pelo Instituto Gesto, criado 
pela Fundação Lemann. As 
ações foram apresentadas 
pelo secretário adjunto da 
Pasta, Caio Callegari, para 21 
municípios de todo o Brasil 
atendidos pela instituição.

Mogi apresenta ações de acolhimento e Brigada da Pandemia
Encontro das Redes do Formar

no início do ano letivo; a 
formação sobre recomeços 
educacionais para toda a rede 
municipal com o educador e 
referência nacional em Educa-
ção, Mario Sérgio Cortella; as 
edições do Papo Reto com um 
diálogo aberto com diversas 
categorias de profissionais da 
rede municipal e a jornada de 
educação socioemocional com 
o educador e referência na 
cidade, José Henrique Porto.

Outra ação foi o Projeto 

foram construídas de forma 
coletiva com o intuito de 
criar rotinas de segurança 
sanitária, as quais têm sido 
implementadas pelas escolas 
em alto nível”, disse o secre-
tário adjunto.

As estratégias de acolhi-
mento adotadas por Mogi 
foram apresentadas no tema  

“Acolhimento – Saúde mental 
e engajamento”. Callegari 
destacou as lives de acolhi-
mento emocional realizadas 

“O acolhimento, que temos 
feito desde o início do ano, 
engloba o processo de escuta 
das escolas e das famílias 
sobre os impactos da pan-
demia e as possibilidades 
de retomada das atividades 
presenciais. Tem sido um 
processo de construção de 
coesão em rede, com todos 
falando a língua comum da 
defesa da escola pública e da 
premissa de preservação da 
vida. As Brigadas também 

Previsão da Secretaria de Saúde é aplicar 14 mil doses

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Todos Cuidando de Todos, 
implementado a partir de 
rodas de conversa nas escolas 
com 14 psicólogos. A iniciativa 
visa atender as unidades em 
que as equipes demonstraram 
maior sofrimento emocional. 
Foi organizado um calendário 
de reuniões de atendimento 
psicológico coletivo online, 
alcançando a maior parte 
das escolas.

Callegari também apresentou 
a Brigada da Pandemia na Escola 

dentro do tema “Segurança 
contra o contágio de Covid-19 

– Monitoramento de Casos”. 
As brigadas têm assegurado 
o efetivo cumprimento dos 
protocolos sanitários e trazi-
do mais segurança aos pais, 
alunos e equipe escolar no 
processo de retomada gradual 
das atividades presenciais. 

Cada unidade possui sua 
brigada com servidores trei-
nados pelas secretarias de 
Saúde e Educação.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Tati convida Maria a passar à tarde no orfanato ao invés de esperar Milton 

buscá-la. Carol escuta atrás da porta Cintia falar sobre um tesouro. Marian 

dá seguimento ao plano para expor os segredos das chiquititas na escola. 

Mosca faz discurso na escola. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Duca se desculpa com Bianca, mas a menina afi rma que o namoro dos 

dois chegou ao fi m. Nando, Delma, Robson e os integrantes da banda são 

obrigados a dormir em uma igreja até que a van seja consertada. Heideguer 

afi rma a Sidney que sua intenção é corromper Wallace. 

GLOBO, 18H15

Nos tempos do imperador
Tonico expulsa todos os convidados do casamento. Cândida e Olu convidam 

Samuel para morar com eles. Luísa conhece Isabel e Leopoldina, e Pedro 

se encanta ainda mais pela Condessa. 

GLOBO, 19H15

Pega pega
Pedrinho paquera Rubia. Agnaldo fi ca preocupado quando Julio lhe conta 

que esta decidido a devolver o dinheiro do roubo, e alerta Malagueta e Sandra 

Helena. Evandro conta a Monica que Julio conseguiu um emprego para ele. 

Julio se espanta ao entrar na casa de Evandro e Monica.

GLOBO, 21H00

Império
Bianca avisa a Cláudio e Beatriz do novo ataque de Téo a José Alfredo. 

José Alfredo diz para Maria Marta que tomou as providências necessárias 

contra Téo. Cláudio visita Leonardo. Otoniel comenta com Antoninho sobre o 

estado de Jurema. Cora fala com Cristina que irá depor contra José Alfredo.

RECORD, 21H

Gênesis
Jacó fi ca radiante com o nascimento da cabra. Sete anos depois, o rebanho 

de Jacó prospera. Labão sente ódio depois de conversar com Lúcifer. Bila 

tenta seduzir Rúben. Deus fala com Jacó. Labão negocia com Lúcifer. Jacó 

se surpreende com as palavras de Raquel. Jacó segue pelo deserto com 

sua família. Raquel engana Labão. Labão se despede das fi lhas e netos.

Quem nunca passou 
por um momento 
difícil? Achar que a 
felicidade é plena 
ou que pode existir 
alegria em 100% 
da vida, é tentar 
viver uma mentira. 
Por mais feliz que 
uma pessoa seja, 
alguma dificuldade 
sempre aparecerá, 
o que muda na 
verdade é apenas a 
forma de olhar para 
tentar solucionar o 
problema.

MOMENTO
especial

Título

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE:CLAUDIO ALFREDO RUFINO

Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos os seus 

desejos sejam alcançados. Feliz aniversário! 

 Que o nosso bem faça bem ao outro 
também!”

 cultura@jornaldat.com.br

Tentar enxergar 
os momentos mais 
difíceis como algo 
passageiro pode 
ajudar bastante, pois 
achar alguma solução 
para algo impossível, 
certamente é bem 
mais difícil. 
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Lindeci da Silva Paiva

Valter Castro Lopes

Romilda Cavalcanti Magiollo

Odete Pinheiro Mendonça

Felisbina de Siqueira Santos

Luiz Finotelli Neto 

Levi Martins Rezende

FALECIMENTOS

11 DE AGOSTO DE 2021HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021 - PROCESSO Nº 12.780/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COMPOSTO LÁCTEO 
EM PÓ, LEITE INTEGRAL UHT E LEITE LONGA VIDA ZERO LACTOSE INTEGRAL, PARA 
CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS.
EMPRESA VENCEDORA: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 17.718,30 (dezessete mil, setecentos e dezoito reais e trinta centavos).

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

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004-2/21 - PROCESSO Nº 16.712/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M. “ÁLVARO DE CAMPOS 
CARNEIRO” – DISTRITO DE JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
FONTE CONTÁBIL: Transferências Federais
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - 
SMO, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que em face de alteração 
no Edital, fica REDESIGNADA a data da apresentação dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” 
e “PROPOSTA” para o dia 31 de agosto de 2021, até às 9 horas, na Secretaria Municipal de 
Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar, (Edifício-
Sede da Prefeitura Municipal). A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” será realizada 
nesta mesma data às 9 horas e 30 minutos. O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-
se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), 
ficando também disponível para exame e cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive 
para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 12 de agosto de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras___________________________________________________________________

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 010-2/20 - PROCESSO Nº 42.351/19

OBJETO: OUTORGA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 
E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, DESDE A SUA 
COLETA ATÉ SEU PROCESSAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS URBANOS, comunica a interposição de recurso contra a REVOGAÇÃO da 
Concorrência supracitada. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109 
da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, para impugnação de recurso e autorizado 
vistas e extração de cópias dos autos às partes interessadas, observadas as formalidades 
legais e regulamentares.

MOGI DAS CRUZES, em 12 de agosto de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 08, AGOSTO DE 2021
Processo nº 21714/21
Ofício nº 93/2021 – DFP/SMSeg
                            A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Segurança, torna público, nos termos do disposto nos artigos 31 e 104, II, IX e XVII, da Lei Orgânica do Município, combinado com o parágrafo 
único do artigo 21 da Lei Municipal nº 1.961, de 7 de outubro de 1.970 (Código Tributário do Município), que proprietários, compromissários, possuidores e seus herdeiros ou sucessores, contribuintes dos imóveis identificados nos Anexos, cujos documentos 
de fiscalização para capinação e limpeza do terreno, recuperação e construção de calçada, construção de muro, retirada de material sobre o passeio, não lançamento de resíduos em terrenos, providenciar o fechamento do imóvel, recuperação de passeio 
com ladrilho hidráulico, e outras, não foram entregues por não terem sido encontrados nos respectivos domicílios fiscais, deverão cumprir as intimações consignadas nos Anexos, nos prazos neles mencionados, a contar da data de publicação deste edital, e 
ou efetuar o pagamento das autuações, após o que estarão sujeitos às sansões fiscais previstas na legislação vigente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Registre-se:

SMSeg, 11 de Agosto de 2021.
ANDRÉ JUNJI IKARI - Secretário de Segurança

1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 

Número / Ano Data Expedição Nome Local da Infração Motivo da Autuação
9635/2020 23/02/2020 LINDACI SILVA DE ASSIS RUA CUMBICA, 271 – JD. AEROPORTO III PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
9517/2020 01/03/2020 ORLANDO NUNES DOS SANTOS E OUTRA RUA EDVIRGES CONCEIÇÃO B. SERRÃO, 100 – PARQUE OLÍMPICO PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
9640/2020 21/02/2020 CIDNEI UBALDO DE SOUZA RUA NARCISO LUCARINI, PRÓX. AO Nº 99 EMITIR SOM POR APARELHO ELETRÔNICO EM VEÍCULO AUTOMOTOR

10310/2020 28/02/2020 BANCO BRADESCO S/A AV. FRANCISCO FERREIRA LOPES, 2737 – BRAZ CUBAS EXCEDER TEMPO DE ATENDIMENTO NO CAIXA
10268/2020 14/03/2020 JOÃO CARLOS GOMES LANCHONETE RUA JOSÉ MOREIRA FILHO, 208 – MOGILAR EXERCER ATIVIDADE FORA DO HORÁRIO PERMITIDO

697.050/2020 19/02/2020 JOÃO EDUARDO APARECIDO SEIXEIRO AV. FRANCISCO RODRIGUES FILHO – SQU 31.005.002 NÃO CONSTRUIR O PASSEIO PÚBLICO DO IMÓVEL
9649/2020 01/08/2020 ANTÔNIO NUNES DE ALMEIDA RUA ENGENHEIRO EDWIN PIRES, 33 – VILA POMAR PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO

12191/2020 11/07/2020 VALDYR RODRIGUES DE PAULA RUA SENDAY, 407 – JARDIM NÁUTICO EMITIR SOM POR APARELHO ELETRÔNICO EM VEÍCULO AUTOMOTOR
697.027/2020 03/02/2020 JOSE CARLOS PAVANELLI EROLES E SM RUA SERGIO PLAZA, 1165 – VILA OLIVEIRA NÃO PROMOVER A LIMPEZA DO PASSEIO PÚBLICO

9662/2020 05/05/2020 VINICIUS PERETTI GUIMARAES RUA DESEMBARGADOR DJALMA PINHEIRO FRANCO, 250 – VILA OLIVEIRA PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
600.026/2020 19/02/2020 DJAILSON DA SILVA RUA SHRI MATAJI NIRMALA DEVI – SQU 42.022.019 NÃO CONSTRUIR O MURO DO TERRENO
697.033/2020 19/02/2020 DJAILSON DA SILVA RUA SHRI MATAJI NIRMALA DEVI – SQU 42.022.019 NÃO CONSTRUIR O PASSEIO PÚBLICO DO IMÓVEL
600.027/2020 19/02/2020 KLEBER FERREIRA NUNES RUA DIÁCONO ANIBAL DE CASTRO NETO – SQU 42.023.033 NÃO CONSTRUIR O MURO DO TERRENO
697.034/2020 19/02/2020 KLEBER FERREIRA NUNES RUA DIÁCONO ANIBAL DE CASTRO NETO – SQU 42.023.033 NÃO CONSTRUIR O PASSEIO PÚBLICO DO IMÓVEL

9580/2020 29/02/2020 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AQUARELE RUA MARIANA NAJAR, 545 – VILA OLIVEIRA PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
10333/2020 26/02/2020 PARADISE V M RESIDENCE LTDA ROD. ENG. CANDIDO DO REGO CHAVES, S/Nº, KM 53 – PINDORAMA EXIBIR PUBLICIDADE EM EXCESSO
9642/2020 29/02/2020 J. E. A. CASA DE SHOWS E EVENTOS LTDA AV. LOURENÇO DE SOUZA FRANCO, 524 – JUNDIAPEBA PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO

697.036/2020 19/02/2020 LUIZ ANTONIO VIEIRA GAIA RUA NATALINO DOS SANTOS GONÇALVES – CÉSAR DE SOUZA NÃO CONSTRUIR PASSEIO PÚBLICO DE IMÓVEL
697.045/2020 19/02/2020 REGINA VIANA DE SOUZA RODRIGUES RUA DR. JOSÉ CARLOS DE TOLEDO, LD 30 – CÉSAR DE SOUZA NÃO CONSTRUIR PASSEIO PÚBLICO DE IMÓVEL
697.046/2020 19/02/2020 REGINA VIANA DE SOUZA RODRIGUES RUA DR. JOSÉ CARLOS DE TOLEDO, LD 30 – CÉSAR DE SOUZA NÃO CONSTRUIR PASSEIO PÚBLICO DE IMÓVEL
697.030/2020 19/02/2020 FERNANDO HANAOKA COELHO RUA MARIA BARBOSA NABARRETE – CÉSAR DE SOUZA NÃO CONSTRUIR PASSEIO PÚBLICO DE IMÓVEL
600.023/2020 19/02/2020 FERNANDO HANAOKA COELHO RUA MARIA BARBOSA NABARRETE – CÉSAR DE SOUZA NÃO CONSTRUIR MURO EM TERRENO
10488/2020 22/03/2020 VANIA PIRES RUA JOSÉ MORETTI, 181 – VILA NATAL EMBARAÇAR O SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
10500/2020 09/05/2020 UELINGTON GOMES RUA CUMBICA, 230 – JD. AEROPORTO III COLOCAR MESAS E CADEIRAS NO PASSEIO PÚBLICO SEM AUTORIZAÇÃO
10499/2020 09/05/2020 UELINGTON GOMES RUA CUMBICA, 230 – JD. AEROPORTO III EXERCER ATIVIDADE COMERCIAL SEM LICENÇA
11580/2020 09/05/2020 UELINGTON GOMES RUA CUMBICA, 230 – JD. AEROPORTO III EMBARAÇAR O SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
9591/2020 31/05/2020 LEANDRO NOGUEIRA DUARTE RUA BENEDITO DE CARVALHO FILHO – JD. AEROPORTO III EMITIR SOM POR APARELHO ELETRÔNICO EM VEÍCULO AUTOMOTOR
9641/2020 17/10/2020 L CARNEVALE E G CARNEVALE LTDA ME RUA PRFA. LEONOR DE OLIVEIRA MELO, 180 – JARDIM SANTISTA PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO

12436/2020 21/10/2020 RUY FERREIRA DE SOUZA AV. CAP ARCILIO RIZZI, 211 – CESAR DE SOUZA EMBARAÇAR O SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
697.201/2020 11/12/2020 ROZEMIR JOSE MIOTTI RUA VICTOR RIBEIRO, LD 72 – ALVORADA NÃO CONSTRUIR O PASSEIO PÚBLICO DO IMÓVEL

9641/2020 29/02/2020 JUSELI MENDES RUA CASAREJOS / ESQUINA COM A RUA JOSÉ MOREIRA – VILA MOGILAR EMITIR SOM POR APARELHO ELETRÔNICO EM VEÍCULO AUTOMOTOR
9461/2020 02/08/2020 ANTONIO NUNES DE ALMEIDA RUA ENG. EDUIM PIRES, 33 – VILA POMAR PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO

10728/2020 06/08/2020 AILTON YOSHIHIRO MATSUMOTO ESTRADA RITSUJI KAYASIMA – COCUERA DEPOSITAR ENTULHO EM VIA PÚBLICA
10568/2020 12/08/2020 UELINGTON GOMES RUA CUMBICA, 230 – JD. AEROPORTO III EXERCER ATIVIDADE COMERCIAL SEM LICENÇA
9586/2020 12/08/2020 UELINGTON GOMES RUA CUMBICA, 230 – JD. AEROPORTO III PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
9743/2020 12/09/2020 SHISHA LOUNGE LTDA RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 848 -  VILA MOGILAR PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
9678/2020 14/09/2020 ELIZABETH MARIA BIANCHI FILARDO AV. DOM PAULO ROLIM LOUREIRO, 520 – VILA OLIVEIRA PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO

11695/2020 19/09/2020 SIRLEANE LEITE FERREIRA 14236236818 RUA DR. RICARDO VILELA, 1406 – CENTRO EMBARAÇAR O SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
9349/2020 25/01/2020 ADRIELE SILVA DE OLIVEIRA RUA LOURENÇO DE SOUZA FRANCO, 524 – JUNDIAPEBA PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO
9589/2020 02/02/2020 STAR LOUNG CLUB DANCETERIA EIRELI RUA GUSTAVO VIEIRA DE LIMA, 76 – JARDIM ARMÊNIA PERTURBAR O SOSSEGO PÚBLICO

10024/2020 10/01/2020 DANIEL JOSE GOIOS ROCHA E S/M RUA DR. JOSÉ OSWALDO JARDIM DE AZEVEDO, 165 – VILA SÃO SEBASTIÃO EMBARAÇAR O SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO
600.003/2020 11/01/2020 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO AV. JULIO SIMÕES, FUNDOS RUA VALENTIM FAUSTINO DE SOUZA NÃO CONSTRUIR MURO EM TERRENO
690.001/2020 11/01/2020 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO AV. JULIO SIMÕES, FUNDOS RUA VALENTIM FAUSTINO DE SOUZA NÃO CAPINAR O MATO E/OU LIMPAR O LIXO E O ENTULHO DO IMÓVEL
690.003/2020 31/01/2020 PAULO CESAR GONZAGA RUA GILBERTO GAGLIARDI, LE 124 – LOTE RES. MIRAGE NÃO CAPINAR O MATO E/OU LIMPAR O LIXO E O ENTULHO DO IMÓVEL

OBS.: Os autuados, relacionados acima, deverão protocolar contestação referentes aos Autos de Infração por escrito ou efetuar o recolhimento dos mesmos no prazo correspondente à 30 ( trinta ) dias, contados a partir da data de publicação.
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