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Alto Tietê chega a 1 milhão
de vacinados com a 1ª dose

De acordo com a 
plataforma VacinaJá, 
total equivale a 60,5% 
da população dos dez 
municípios da região

As dez cidades do Alto Tietê che-
garam ontem à marca de mais de 
1 milhão de moradores com, ao 
menos, a primeira dose da vacina 
contra o coronavírus, segundo a 
plataforma VacinaJá do governo do 
Estado. Isto representa que 60,5% 
de todos os habitantes já receberam 
uma dose da vacina contra a doen-
ça. Vale lembrar que o último censo 
do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), em agosto 
do ano passado, informou que a 
região tem 1.670.651 habitantes.  
Cidades, página 8

Mogi das Cruzes iniciou on-
tem com a ocupação de leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) em 43,6% por pacientes 
em tratamento do coronavírus 
(Covid-19); o índice está em 
queda desde o início deste mês. 
A Secretaria Municipal de Saúde, 
por meio do portal oficial, apon-
tou ainda que os leitos de Enfer-
maria trabalhavam ontem com 
a ocupação em 23,6%, também 
abaixo da metade há três sema-
nas. Cidades, página 5

Saúde

OCUPAÇÃO DE 
LEITOS SEGUE 
EM QUEDA

Em Mogi das Cruzes, final de semana contou com mutirão de 36 horas embalado pelo som de DJ

Divulgação/PMMC

O município de Suzano libera 
hoje as restrições de público e ho-
rário de funcionamento para co-
mércios e serviços na cidade. A de-
cisão ocorre concomitantemente à 
atualização do Plano São Paulo, que 
estipula a nova fase de Retomada 
Segura, conforme anúncio do go-
verno do Estado no início do mês.  
Cidades, página 3

Flexibilização

GOVERNO 
PÕE FIM ÀS 
RESTRIÇÕES

Comércio passa a funcionar no horário completo, sem limites
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EM 72 HORAS

Mais 18 pessoas 
morreram por 
Covid-19. p5

Ciemp recebe 246 chamadas

NO FINAL DE SEMANA

Do total, Secretaria de Segurança de Mogi emitiu
71 autuações entre sexta e domingo. Cidades, página 5

Pendências

Regulariza MEI atende cerca 
de 150 microempreendedores

Plantão foi montado no saguão do prédio principal da Prefeitura

Procura foi intensa e Prefeitura de Mogi pensa em 
promover outra edição em setembro. Cidades, página 4
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MANUTENÇÃO NOTURNA
A Sabesp fará hoje uma manutenção 
preventiva e obras de adequação em 
suas cabines de energia elétrica da 
estação elevatória de água e do re-
servatório do Jardim Santa Tereza. O 
serviço está programado para come-
çar às 22 horas e seguirá durante a 
madrugada. Neste período, o sistema 
de bombeamento ficará paralisado, 
o que poderá afetar o abastecimento 
em alguns bairros. Mais informações 
pelo telefone 115 ou pelo WhatsApp 
(11) 99915-5145.

CIRURGIA CARDÍACA
O Hospital Santana, do Grupo No-
treDame Intermédica (GNDI), reto-
mou a rotina de cirurgias cardíacas 
e realizou um procedimento inédito 
em Mogi das Cruzes e região. Tra-
ta-se da Oclusão Percutânea de Co-
municação Interatrial (CIA), que é um 
defeito congênito de fechamento do 
septo interatrial, a estrutura que di-
vide parte do coração entre os lados 
direito e esquerdo. Com capacidade 
para cerca de 20 cirurgias cardíacas 
mensais, o Santana também realiza 
intervenções relacionadas à dissec-
ção de aorta, emergência em que a 
camada interna do vaso sanguíneo 

principal que se ramifica do coração 
rompe. A Comunicação Interventricu-
lar (CIV, Forame Oval Pérvio (FOV) e 
Canal Arterial Pérvio (CA) são outros 
procedimentos realizados na unidade.

EMENDAS DE DEPUTADO
O governo do Estado realizou na sex-
ta-feira o pagamento de diversas 
emendas do deputado Estevam Gal-
vão (DEM), todas na área da Saúde. No 
Alto Tietê foram contempladas as ci-
dades de Suzano e Mogi das Cruzes, 
que receberam, respectivamente,  
R$ 500 mil para o custeio da San-
ta Casa e R$ 200 mil para o Hospital 
Municipal de Braz Cubas. 

PISO DE ENFERMAGEM
O projeto de lei, que institui o piso na-
cional para profissionais de Enferma-
gem, ganhou moção de apoio da Câ-
mara de Ferraz de Vasconcelos. O texto 
de autoria do vereador David Francis-
co dos Santos Júnior (PSD), o David 
Júnior, foi aprovado em única discus-
são na sessão de ontem. Na prática, o 
documento reconhece a importância 
do trabalho da categoria, sobretudo, 
na pandemia. O vereador Alexandro 
Santos Alves Silva (PSC) também as-
sina o documento.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Etarismo

A 
inclusão da velhice na Classificação 
Internacional de Doenças (CID), 
pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) já causa protestos em todo 

o país. A medida, que entra em vigor a partir 
de janeiro do ano que vem, poderá relacio-
nar velhice à doença, impedindo o registro 
correto das causas de mortes, além de au-
mentar a discriminação contra a população 
em idade mais avançada.

O Conselho Municipal do Idoso (CMI) 
de Mogi das Cruzes prometeu engrossar o 
coro contra essa classificação da OMS, por 
meio de uma moção a ser encaminhada ao 
Conselho Estadual de São Paulo para refor-
çar a pressão contra a medida.

A decisão repercutiu no Alto Tietê. Para a 
presidente do Conselho Municipal do Idoso 
de Mogi das Cruzes, Juraci Fernandes de Al-
meida, a OMS vai na direção contrária à va-
lorização do idoso com essa estratégia. “En-
tendo como um preconceito muito grande 
que faz com que os idosos sintam vergonha 
da idade, quando deveriam se orgulhar pela 
experiência adquirida ao longo dos anos”, 
analisou Juraci, em entrevista concedida à 

jornalista Cristina Gomes, no caderno Ma-
turidade + Saúde, veiculada no domingo 
passado no Mogi News.

De acordo com o CMI mogiano, se já era 
difícil batalhar por políticas públicas e a in-
clusão de verbas no orçamento municipal 
para contemplar os idosos, a fim de terem 
os serviços públicos necessários, agora a si-
tuação ficou ainda mais complicada. Na Câ-
mara dos Deputados, em Brasília, a medida 
também repercutiu e especialistas pediram 
que a OMS reveja essa modificação, segun-
do informou a Agência Câmara de Notícias.

O etarismo – ou preconceito contra ido-
sos – não é recente, por isso, deve ser um 
dos assuntos tratados com a maior impor-
tância no campo da sociedade civil. Com 
toda vivência adquirida, esse público tem 
um papel fundamental e temos o dever de 
reconhecer. Já o governo, por sua vez, tem o 
dever de oferecer condições necessárias para 
uma boa e merecida qualidade de vida. Eis 
o cenário ideal.

Os mais velhos não podem ser vistos como 
âncoras, mas, sim, como raízes, as quais po-
dem nos ensinar a construir um futuro melhor.  

Com certa frequência tes-
temunhamos os esforços do 
parlamento brasileiro com 
o objetivo de retirar direitos 
dos trabalhadores, para aten-
der os interesses dos donos 
do capital. Usa o termo “fle-
xibilização da legislação tra-
balhista” e busca enganar a 
população dizendo que essa 
tal flexibilização seria fator de 
geração de empregos.

Em 2017, o governo Te-
mer aprovou no Congres-
so Nacional, uma Reforma 
Trabalhista que introduziu 
o chamado “trabalho inter-
mitente”. O governo defen-
dia a proposta dizendo que 
a reforma geraria mais de 6 
milhões de empregos no país. 
Obviamente que a expectativa 
não se confirmou. De acor-
do com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-

Engodo perverso

ARTIGO
Afonso Pola

gados (Caged), no período 
entre novembro de 2017 e 
setembro de 2020, foram 
gerados 286,5 mil postos de 
trabalho sendo a maior parte 
deles na modalidade trabalho 
intermitente.

Na semana passada, uma 
nova minirreforma foi apro-
vada na Câmara. A proposta 
cria programas de trabalho 
que retiram direitos trabalhis-
tas previstos na Constituição, 
flexibiliza punições dadas por 
auditores fiscais até em casos 
análogos a escravidão e, ao 
passo em que tenta incenti-
var a geração de empregos, 
precariza as condições dos 
trabalhadores do país.

Só para citar um exemplo, 
essa minirreforma estabelece 
nova forma de contratação, 
por meio do Programa Na-
cional de Prestação de Ser-

viço Social Voluntário, para 
empregar cidadãos de 18 a 
29 anos e acima dos 50 em 
uma modalidade de trabalho 
que não dá direito a FGTS, 
13° salário e férias.

E por que a promessa de ge-
ração de novos empregos com 
essas mudanças é um engodo 
perverso? Porque empresário 
não contrata trabalhador por 
ele estar barato. As empresas 
só contratam quando preci-
sam aumentar a produção 
ou fornecer mais serviços. E 
para isso é necessário que o 
consumo de produtos e ser-
viços aumente. Não se con-
segue isso reduzindo o poder 
de compra dos trabalhadores. 

Só a geração de emprego 
e renda pode movimentar a 
economia. Flexibilizar as re-
lações trabalhistas para en-
gordar o lucro dos patrões é 
tiro no pé.

 afonsopola@uol.com.br
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RODRIGO BARONE

Afonso Pola é sociólogo e professor.

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego 
e Relações do Trabalho, abre inscrições para Frente de Trabalho Municipal, a 
partir do próximo dia 23 de agosto. O “Programa de Combate ao Desemprego e 
Incentivo à Qualificação Profissional” prevê a abertura de 100 vagas com bolsa-
auxílio no valor mensal de R$ 802,85 e cesta básica no valor de até R$ 150 para 
trabalhadores desempregados, residentes no município.
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Terminam hoje restrições 
para público e horário
Fim do Plano São Paulo, que regia normas do comércio e serviços, foi decretado pelo Estado

FLEXIBILIZAÇÃO

Suzano - O município libera 
hoje as restrições de público 
e horário de funcionamento 
para comércios e serviços. 
A decisão ocorre concomi-
tantemente à atualização do 
Plano São Paulo, que estipula 
a nova fase de “Retomada 
Segura”, conforme anúncio 
do governo do Estado em 4 
de agosto. Apesar da liberação 
dos eventos, o distanciamento 
mínimo de um metro e a 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras seguem vigentes, 
assim como a proibição de 
casas noturnas, shows e 
eventos com aglomeração.

Portanto, de acordo com 
a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômi-
co, o cálculo de ocupação 
precisa ser realizado para 
eventos sociais, corporativos, 
culturais e esportivos. Porém, 
shows com público em pé, 
torcidas e pistas de dança 
vão continuar proibidos até 
1º de novembro, quando a 
expectativa é de que pelo 
menos 90% dos adultos já 

tenham concluído a segun-
da dose da vacina contra o 
coronavírus (Covid-19).

Entre as atividades libera-
das estão feiras, convenções, 
congressos, casamentos, festas 
de aniversário e formaturas. 

No caso dos eventos corpo-
rativos, os espaços devem ser 
demarcados e o distanciamento 
mínimo de um metro deve 
ser respeitado, bem como o 
devido controle de acesso. 
Já os eventos sociais devem 

respeitar a proibição de pistas 
de dança e o distanciamento 
entre as mesas e assentos. 
Além disso, o consumo de 
alimentos e bebidas só pode 
ser feito por pessoas sentadas 
à mesa.

A flexibilização está pre-
vista no artigo 1° do Decreto 
Estadual n° 65.897/2021. O 
documento estabelece que as 
medidas restritivas impostas 
no Decreto n° 64.881/2020 
vigorem apenas até 16 de 
agosto de 2021. A decisão 
também é reflexo da redu-
ção do número de casos de 
Covid-19 e do avanço da 
vacinação.

Em Suzano, atualmente o 
índice de ocupação de leitos 
voltados ao atendimento de 
pacientes com Covid-19 está 
em 5,7%. A cidade contabiliza 
23,4 mil casos da doença, 
sendo que 926 evoluíram 
para óbitos e outras 21,1 mil 
pessoas já se recuperaram.

Em relação à vacinação, 
até ontem, o município con-
tabilizava 190.761 pessoas 
imunizadas, sendo 86,5% da 
população adulta estimada 
em 220.330 habitantes. Do 
total de vacinados, 52.228 
já completaram a segunda 
etapa e 7.546 receberam a 
imunização em dose única.

Apesar da liberação, público precisa manter o distanciamento e o uso de máscara

Mogi News/Arquivo

Suzano - A Associação Co-
mercial e Empresarial (ACE) 
comemorou o avanço da 
Fase de Retomada Segura 
do Plano São Paulo, que a 
partir de hoje passa a per-
mitir a reabertura total dos 
comércios, sem limitação 
na capacidade de pessoas 
ou horário.

Com mais de 6 mil em-
preendimentos ativos, a ex-
pectativa é que o retorno total 
das atividades presenciais 
aqueça a economia local 
e dê força aos pequenos 
e microempresários, que 
têm lidado com a incerteza 
quanto à continuidade de 
seus trabalhos desde março 
de 2020.

De acordo com o presidente 
da entidade, Fernando Fer-
nandes, o avanço do Plano 
São Paulo é muito benéfico, 
pois os lojistas e prestado-
res de serviço conseguem 
atender a um público maior. 

“Já tínhamos boas expectati-
vas com a chegada do Dia 
dos Pais, o mercado está se 
aquecendo e com a volta do 
funcionamento nos horários 
comuns, será mais fácil para 
que os empresários acolham 
seus clientes”, afirmou.

ACE de Suzano 
comemora o fim 
das limitações 
do Plano SP

Economia

Saúde confirma início da 
vacinação para adolescentes
Suzano - A Secretaria Municipal 
de Saúde confirmou ontem 
o início da vacinação contra  
o coronavírus (Covid-19) 
para adolescentes de 16 e 17 
anos, com comorbidades ou 
deficiências. O atendimento 
deverá ocorrer na quinta-feira, 
de maneira descentralizada, 
nos três polos de imuniza-
ção. A nova atualização do 
cronograma ainda prevê a 
oferta da segunda dose entre 
amanhã e sexta-feira.

O atendimento se inicia 
amanhã, com foco na aplicação 
da segunda dose àqueles que 
ainda precisam completar a 
etapa até domingo. Neste dia, 
o acolhimento será exclusivo 
na Arena Suzano, das 8 às 19 
horas, com a oferta do sistema 
drive-thru até as 17 horas.

Já na quinta-feira, acontece 
a vacinação dos adolescentes 
de 16 e 17 anos com comor-
bidades ou com deficiência 
permanente grave. O atendi-
mento será descentralizado 
nos três polos, contando com 
equipes na Arena Suzano, no 

Covid-19

Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido e no Centro 
Cultural de Palmeiras.

O acolhimento será das 
8 às 17 horas, com exceção 
da Arena Suzano, que terá 
horário ampliado no ginásio 
até as 19 horas e drive-thru 
até as 17 horas. Para receber 
a aplicação, o grupo deve 
apresentar laudo médico 
ou receita médica com re-
sultados de exames recentes 
(original e cópia), além dos 
documentos de praxe para 
a primeira dose: RG, CPF, 
comprovante de endereço de 
Suzano e uma filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br), do governo do Estado, 
é necessário. Também haverá 
aplicação de segunda dose.

Por fim, na sexta-feira 
(20/08), o atendimento se 
torna exclusivo à segunda 

dose, de maneira descen-
tralizada, contemplando o 
público nos três polos de 
imunização. O horário será 
o mesmo de quinta-feira, das 
8 às 17 horas nos polos da 
região norte e em Palmeiras, 
e atendimento ampliado até 
as 19 horas na Arena Suzano, 
com drive-thru até as 17 horas. 
Para tomar a segunda dose 
basta apresentar documento 
original com foto, CPF e o 
cartão de vacinação adquirido 
na primeira etapa. 

O prefeito Rodrigo Ashiu-
chi (PL) celebrou a notícia e 
reforçou que a luta contra a 
Covid-19 continua. “Segui-
mos avançando no combate 
à pandemia, o que me alegra 
muito. Mas não podemos 
deixar de seguir as mesmas 
recomendações de sempre, 
como o uso de máscaras e 
álcool em gel e o respeito 
ao distanciamento mínimo, 
além de evitar qualquer tipo 
de aglomeração. A vida é o 
nosso bem mais precioso, pre-
cisamos nos cuidar”, afirmou.

Ferraz - A cidade quebrou 
uma barreira de mais de 45 
anos sem um processo licita-
tório no transporte público e a 
empresa Alto Tietê Transporte 
Ltda (ATT Ltda) assume os 
serviços no município.

De acordo com a prefeita 
Priscila Gambale (PSD), o 
sistema de transporte da terá 
uma significativa melhora.

“A qualidade do serviço 
prestado será renovada, a 
população será beneficiada 
e é importante frisar que 
sempre agimos com trans-
parência para proporcionar 
as melhores opções para 
a população”, comentou a 
chefe do Executivo.

Entre as exigências descritas 
no novo contrato estão a troca 
total da frota com ônibus zero 
quilômetro até o fim de 2023, 
frota com ar-condicionado, 
todos os veículos com GPS 
para que o usuário possa 
acompanhar o trajeto do 
ônibus via aplicativo, todos 
os assentos com tomada 
USB para carregamento de 
bateria de celular, 100% de 

acessibilidade e nenhum 
veículo com mais de cinco 
anos de uso em circulação.

O secretário de Transportes 
e Mobilidade Urbana, Álvaro 
Costa, ressaltou que as me-
lhorias passam também em 
outros pontos importantes.

“A nova empresa terá que 
focar na redução dos inter-
valos, na reforma dos pontos 
de ônibus e em linhas que 
atendam bairros que hoje 
não são contemplados com 
o transporte, e em relação a 
tarifa, ela permanecerá no 
valor atual de R$ 4,40”, disse 
o secretário.

A ATT terá até 180 dias 
para começar a operar na 
cidade já com 25% da frota 
de veículos zero e segundo a 
prefeita essa será a garantia de 
um transporte mais efetivo.

“Após tantos anos Ferraz 
terá um transporte moderno, 
atendendo a necessidade da 
população e para isso vamos 
fiscalizar de perto, exigindo 
que todas as ações propostas 
no processo licitatório sejam 
cumpridas”, falou Priscila.

Licitação para transporte

público é finalizada

Quebra de tabu

Itaquá - As inscrições para 
as vagas em creches de Ita-
quaquecetuba estão abertas. 
As inscrições devem ser feitas 
pelo link inscricoes.semecti.
com.br até 20 de setembro.

Será solicitado o nome 
e CPF da criança e do res-
ponsável legal, o endereço, 
Número de Identificação 
Social (NIS) ou de outro 
programa social, o local de 
trabalho do responsável e o 
nome da creche mais próxima.

“Nas creches em que há 
mais vagas e nas unidades 
novas, quase todos os alunos 
serão atendidos. Nas outras, 
pode ser que haja uma lista 
de espera, mas estamos tra-
balhando para atender todos”, 
disse Lucas Costa, secretário 
de Educação.

“Nossa gestão está reforçando 
a Educação com a entrega de 
mais creches, revitalização das 
que já existem, kit merenda, 
uniforme e material novo”, 
finalizou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Inscrições para 
creche estão 
abertas em 
Itaquaquecetuba

Educação
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Atrações estão chegando 
aos bairros do município
Itaquá - A Secretaria de Cul-
tura levará atrações culturais 
para quem passar pela área 
central da cidade. A ação vai 
ocorrer hoje, a partir das 
15 horas, na praça Padre 
João Álvares. O objetivo 
do projeto “Cultura Itine-
rante” é levar cultura para 
todos os bairros por meio de 
apresentações artísticas. O 
cronograma estará disponível 
semanalmente nas redes 
sociais da Pasta (facebook.
com/culturaitaquasp).

Devido à extensão da cidade, 
muitas famílias não conseguem 
acompanhar apresentações 
culturais por causa da dis-
tância e até pelo custo, já 
que a crise sanitária gerada 
pela pandemia da Covid-19 
trouxe uma série de problemas 
financeiros, mas de acordo 
com a secretária da Pasta, 
Maria Ana Rosa, a Nena, levar 
atrações culturais é oferecer 
conhecimento. “A cultura traz 
muitos ensinamentos, seja 
por meio da música, teatro, 
dança ou outras formas. Com 

Cultura Itinerante

a pandemia, as pessoas pas-
saram a consumir cada vez 
mais cultura. Queremos que 
todos tenham acesso”.

Dança cigana, boneco tricô, 
performance, hip hop e MPB 
são algumas das atrações que as 
crianças e adultos encontrarão. 
Toda apresentação seguirá os 
protocolos sanitários para evi-
tar contágio e propagação do 
coronavírus. As performances 
podem ser assistidas das 15 
até as 17 horas.

O prefeito Eduardo Boi-
gues (PP) explicou que, neste 
momento, é importante que 
a cultura possa chegar para 
todos os moradores. “Essa 
ação é importante para in-
serir a nossa população nos 
meios culturais e artísticos”, 
disse. Para saber dos projetos 
culturais na cidade, assim 
como o Cultura Itinerante, 
é só acompanhar as redes 
sociais da Pasta (facebook.
com/culturaitaquasp).

Ação vai ocorrer hoje na praça Padre João Álvares

Divulgação

Regulariza MEI atrai cerca de
150 microempreendedores
Mogi - Realizado ontem por 
meio de uma parceria entre 
a Prefeitura e o Sebrae, o 
Regulariza MEI atraiu cerca 
de 150 microempreendedo-
res, que foram atendidos de 
forma presencial no saguão 
da administração municipal. 
O horário inicial de atendi-
mento seria das 9 às 17 horas, 
mas, por conta do grande 
movimento, o trabalho foi 
prorrogado em mais uma hora.

De acordo com a Secretaria 
de Desenvolvimento, por causa 
do movimento intenso existe a 
possibilidade de o Regulariza 
MEI ser realizado novamente 
na semana que vem. A esti-
mativa é de que 30% a 40% 
dos microempreendedores 
estejam com pendências, o que 
ajuda a explicar o movimento 
intenso registrado ontem. A 
avaliação é do titular da Pasta, 
Gabriel Bastianelli, que foi 
acompanhado no evento do 
prefeito mogiano, Caio Cunha 
(Pode), e do vereador Vitor 
Emori (PL).

O Regulariza MEI permite 

Pendências

que os empresários tirem suas 
dúvidas sobre assuntos como 
abertura, baixa, alteração, 
parcelamento dos débitos 
em atraso, declaração anual 
e guias de pagamento.

O governo federal definiu o 
prazo até o final do mês para 
que a regularização seja feita. 
Com isso, a partir de setembro 
os inadimplentes poderão ter os 
CNPJs cancelados. As dívidas 
continuarão sendo cobradas 
e os proprietários correm o 
risco de ser negativados.

Mogi possui cerca de 12 
mil MEIs cadastrados, com 
Cadastro de Contribuinte 
Mobiliário (CCM). Para dar 
suporte a estes profissionais, 
a Prefeitura mantém a Sala 
do Empreendedor, que faz o 
atendimento a quem já atua 
no município e reúne todos 
os órgãos ligados ao processo 
de abertura de empresa, como 
Jucesp, Cadastro de Contri-
buintes Mobiliários (CCM) e 
consulta de viabilidade técnica 
do uso e ocupação do terreno.

Emori, Bastianelli e Cunha acompanharam o trabalho

Divulgação/PMMC

Festa do Divino Espírito Santo 
tem lema inspirado na paz
Apresentação foi feita na Primeira Coroa do Divino e contou com a presença de autoridades, padres e rezadeiras

2022

Mogi - “Divino Espírito Santo, 
fazei de mim um instrumento 
de vossa paz”. Este é o lema 
da Festa do Divino Espírito 
Santo de Mogi das Cruzes de 
2022, que ocorrerá de 26 de 
maio a 5 de junho, e tendo 
como festeiros Ricardo Lima 
da Costa e Denise Rezende 
da Silva e capitães de mas-
tro Eduardo Ferreira Rego e 
Milena da Costa Freire Rego.

A apresentação do tema e 
do logo foi feita no sábado 
passado, na Primeira Coroa 
do Divino, realizada na Asso-
ciação Pró-Festa do Divino e 
que contou com a presença de 
autoridades, padres, rezadeiras 
e diretores da Pró-Divino.

Após a reza da Coroa do 
Divino, conduzida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Luiz 
Stringhini e pelo padre João 
Paulo da Silva, o festeiro Ricar-
do explanou sobre a escolha 
do tema e o desenvolvimento 
do logo, criado pelo designer 
Fábio Santana, que desde a 
Festa do Divino de 2016 têm 
criado as artes que imprimem 

a identidade de cada festeiro 
e dá o tom a cada edição 
desta festividade religiosa e 
folclórica.

No logo, destaque para 
sete elementos, que juntos, 
fazem um instrumento de 
evangelização, uma catequese, 
e ajudam a identificar a Festa 
do Divino de 2022: Pomba 
da paz (símbolo do perdão 
e misericórdia de Deus), ra-
mos de Oliveira, lema 2022 
(oração “popularmente” co-
nhecida como sendo de São 
Francisco de Assis, irmão 
Sol (São Francisco é visto 
como uma figura exemplar de 
grande irradiação), saudação 
franciscana (Pax et bonum – 
paz e bem), TAU (é a última 
letra do alfabeto hebraico, em 
forma de uma cruz, como a 
que se apresentava antes de 
receber a inscrição de Pilatos) 
e significado dos três nós.-

O lema tem como inspi-
ração a oração da paz, mais 
conhecida como a oração de 
São Francisco.

O padre João Paulo da 

Silva explicou aos devotos a 
mensagem que se passa por 
meio desse tema: “O tema foi 
inspirado pelo Espírito Santo. 
Na realidade em que estamos 
vivendo, necessitamos muito 
de paz, mas que é pensada 
de maneira superficial e não 
na paz promovida pelo ser 

humano. E quando se fala 
de uma paz, que deve ser 
promovida pelo ser huma-
no, é o Espírito Santo que 
transforma esse coração. Se a 
paz não acontece é porque o 
coração do homem está fragi-
lizado, ferido e duro. E quem 
pode transformar o coração 

é somente o Espírito Santo”. 
Sobre a parte que disse, ‘fazei 
de mim’, o padre também faz 
uma observação. “Assume a 
responsabilidade daquele que 
é devoto. Ele (Senhor) faz a 
parte dele e eu, no singular, 
na primeira pessoa, que faço 
a minha parte”, sintetizou.

O festeiro Ricardo revelou 
qual é a representatividade do 
tema. “A ideia foi colocar em 
oração, nos unimos e coloca-
mos para a providência de 
Deus e sentimos, nos nossos 
corações, que esse seria um 
lema importante não apenas 
para o que desejamos para a 
festa, e sim o que queremos 
para o mundo que ainda sofre 
as consequências da pandemia 
causada pela Covid-19”, disse 
Ricardo.

A próxima Coroa do Divino, 
a segunda de uma série de 
nove, será realizada no dia 11 
de setembro.O devoto deve 
acompanhar por meio do site 
www.festadodivino.org.br e 
das redes sociais da Festa do 
Divino Facebook (/Festado-
DivinodeMogidasCruzes) e 
Instagram (@divinomogi) para 
se informar sobre o andamento 
da festividade e como serão 
realizadas as atividades, que 
começam a ser retomadas de 
maneira presencial, mas ainda 
com restrições, e que serão 
mantidas da maneira online.

Festeiros e capitães de mastro anunciaram o lema que irá nortear os trabalhos

Divulgação
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Ciemp recebeu 246 chamadas 
no último final de semana
Mogi e Suzano - A Secre-
taria de Segurança de Mogi 
das Cruzes registrou 246 
chamadas junto à Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp), entre a 
noite de sexta-feira passada 
e o último domingo. Elas 
resultaram em 71 autuações, 
dez multas por desrespeito 
à Lei do Silêncio, três pela 
realização de pancadão, 
uma por falta de alvará e 
outras duas por desrespeito 
às medidas restritivas da 
quarentena da Covid-19.

Os autos de infração pelo 
desrespeito à pandemia 
foram emitidos na região 
central da cidade e no bairro 
da Vila Joia; os pancadões 
foram interrompidos na 
Vila Oliveira, Parque São 
Martinho e Vila Aparecida. 
Já as multas por desrespeito 
à Lei do Silêncio ocorreram 
nos seguintes bairros: Parque 
Olímpico, Parque Santa-
na, Jardim Esperança, Vila 
Oliveira, Conjunto Santo 
Ângelo, Jundiapeba, Vila 

Fiscalização

Cintra e centro.
Por fim, o Departamento 

de Fiscalização de Posturas 
registrou uma multa a um 
estabelecimento que funcio-
nava sem alvará no distrito 
de Jundiapeba. A população 
pode auxiliar neste trabalho 
com denúncias pelo telefone 
153, da Ciemp, que atende 
24 horas por dia.

Por outro lado, de acordo 
com a Vigilância Sanitária 

de Suzano, foram realizadas 
inspeções na região central 
da cidade na noite da úl-
tima sexta-feira. Ao todo, 
os fiscais notificaram oito 
restaurantes, lanchonetes e 
pizzarias que descumpriam 
o limite do horário de fun-
cionamento, mas nenhuma 
autuação. Além disso, ou-
tros dois bares receberam 
orientações técnicas dos 
agentes municipais. (T.M.)

Guarda Municipal mantém alerta contra aglomerações

Divulgação/PMMC

Ocupação de leitos de UTI Covid 
continua em queda no Alto Tietê
Tendência de redução é mantida há três semanas; em Mogi, vagas de emergência estão com ocupação de 43,6% 

SAÚDE

Região - O município de 
Mogi das Cruzes iniciou 
ontem com a ocupação de 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) em 43,6% 
por pacientes em tratamento 
do coronavírus (Covid-19), 
o índice está em queda desde 
o início deste mês. A Secre-
taria Municipal de Saúde, 
por meio do portal oficial, 
apontou ainda que os leitos 
de Enfermaria trabalhavam 
ontem com a ocupação em 
23,6%, também abaixo da 
metade há três semanas.

Os números se referem às 
seguintes unidades médicas: 
Hospital Municipal, Hospital 
de Campanha, Santa Casa de 
Misericórdia, Hospital Luzia 
de Pinho Melo, Hospital 
Ipiranga, Hospital Santana, 
Biocor e Mogi Mater. Do 
total de 94 leitos de UTI 
disponíveis para o tratamento 
de pacientes em estado mais 
grave de saúde, 41 estavam 
ocupados ontem. Ao todo, 

existem 123 camas de En-
fermaria na cidade.

Já as taxas de ocupação de 
leitos de UTI e de Enfermaria/
semi-intensiva para o trata-
mento contra o coronavírus 
ofertados pela Secretaria de 

Saúde de Suzano, na sexta-
-feira passada, eram de 20% 
(2 de 10) e 2,38% (1 de 42), 
respectivamente. Embora 
questionada, a Prefeitura 
não informou os números 
relacionados ao dia de ontem.

Em Itaquaquecetuba a 
situação é semelhante. A 
cidade encerrou a tarde de 
ontem com uma ocupação de 
9% nos leitos de Emergência 
e de 25% nos de Enfermaria, 
reservados aos pacientes 

acamados por consequência 
da Covid-19. Ao todo, são 
35 leitos de Enfermaria e 11 
de Emergência, segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde.

Por fim, a Prefeitura de 
Poá informou ontem que 
as ocupações no Hospital 
Municipal Doutor Guido 

Guida eram 50% e 4% na 
Emergência e Enfermaria, 
respectivamente. A cidade 
possui 22 leitos de Enfermaria 
e outros dois de Emergência.

Remessa de vacinas
Os municípios da região 

receberam ontem um novo 
lote de imunizantes con-
tra a Covid-19, contendo 
doses para vacinação de 
adolescentes de 16 e 17 anos 
com comorbidades, segundo 
informação do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat).

No total são 21.618 doses, 
sendo 7.698 de Pfizer para 
iniciar a vacinação deste 
público, e o restante, 13.920 
doses de CoronaVac, para 
completar a grade dos jovens 
de 18 a 24 anos. Para ambos 
os grupos, as vacinas serão 
aplicadas como primeira 
dose. Este é o 47º lote de 
imunizantes recebido na 
região, totalizando 2.963.930 
doses.

Thamires Marcelino

Secretaria de Saúde de Suzano informou que ocupação de UTI era de 20% na sexta

Paulo Pavione/Secop Suzano

Veja a quantidade 
recebida por cidade
Município

Arujá

Biritiba Mirim

Ferraz

Guararema

Itaquá

Mogi

Poá

Salesópolis

Santa Isabel

Suzano

Total

Pfizer

420

156

918

132

1.908

1.986

510

78

246

1.344

7.698

CoronaVav

800

280

1.710

260

3.630

3.500

820

140

420

2.360

13.920

Doses enviadas
são destinadas para 
iniciar imunização 
de jovens com
16 e 17 anos

Alto Tietê confirma mais 18 
óbitos nos últimos três dias
Região - O Alto Tietê, nas 
últimas 72 horas, registrou 
18 mortes por coronavírus 
(Covid-19) informou na 
tarde de ontem o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Os óbitos foram 
confirmados em Guararema, 
com duas vítimas fatais; 
Itaquaquecetuba, com uma; 
Mogi das Cruzes, com duas 
e Suzano, com 13 vítimas 
fatais.

Com a atualização de 
ontem, a região chega a 
5.221 falecimentos em de-
corrência da doença. Desde 
março do ano passado, Mogi 
acumula 1.608 mortes, ao 
passo que Itaquá revelou que 
970 moradores morreram 
em decorrência da doença. 
Suzano, que divulgou on-
tem a maior quantidade de 
mortes da região, possui 939 
pessoas que não resistiram à 
doença. Juntas, as três cida-
des respondem por 67,3% 
dos óbitos por coronavírus.

Em todo o Estado de São 

Por Covid

Paulo, foram registradas 
4.170.541 casos de Covid-19 
durante toda a pandemia 
e 142.609 óbitos. Entre o 
total de casos, 3.895.766 
tiveram a doença e já estão 
recuperados, sendo que 
435.381 foram internados 
e receberam alta hospitalar.

Havia, ontem, 8.270 

pacientes internados em 
todo o território paulista, 
sendo 4.237 em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e 4.033 em Enfermaria. A 
taxa de ocupação dos leitos 
de UTI no Estado até esta 
segunda-feira era de 43% 
e, na Grande São Paulo, 
de 41,4%.

Óbitos chegam a 5.221 desde março de 2020

Mariana Acioli
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SBT, 21H00

Chiquititas
Não haverá exibição do capítulo da novela. Transmissão da Copa Libertadores 

da América.

GLOBO, 17H55

Malhação
Com a volta de Sol à banda, Pedro teme que Vicki revele seu segredo para 

Karina. Jade provoca Bianca, que destrata João. Jade fi ca sabendo que 

Bianca pagou Pedro para namorar Karina. Henrique comemora o fi m do 

namoro de Bianca e Duca. Karina convence Duca a lutar com ela.

GLOBO, 18H15

Nos tempos do imperador
Pedro disfarça sua presença na casa de Luísa, e Thereza desconfi a. Zayla 

provoca Pilar. Dolores e Eudoro sofrem com a ausência de Pilar. Cândida 

consulta os búzios para Pilar. Pilar defende Samuel de Borges. Zayla afi rma 

a Cândida que se casará com Samuel. 

GLOBO, 19H15

Pega pega
Malagueta diz a Maria Pia que nao imaginava que Eric gostasse tanto de Luiza 

a ponto de nao se interessar por Ulla. Timoteo chantageia Malagueta. Antônia 

desconfi a da relação de Expedito e Siqueira. Maria Pia fl agra Athaide com Ulla. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta sonha com José Alfredo. Danielle comemora o fi m de seu 

casamento. Orville não consegue encontrar Salvador. Maria Ísis passa mal 

durante o trabalho. José Alfredo desmaia dentro do caixão. Helena acompanha 

Salvador no hospital.

RECORD, 21H

Gênesis
Sete anos depois, Jacó tem uma próspera surpresa. O ódio de Labão é 

infl amado por Lúcifer. A caravana de Jacó segue pelo deserto. Labão é 

enganado por Raquel

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 45

Localização
da praia
de Jeri-

coacoara

(?) mal:
não pro-
duzir boa
impressão

Figuras da
bandeira
olímpica

Princípio
de funcio-
namento
do sonar

Levantar
exemplos 
hipotéticos

Sobreme-
sa típica
de ban-
dejões

Cancro
(?), tipo 
de DST

Diz-se de
quem fica
"na aba" 

dos colegas
Boca

de (?),
modelo 
de calça

Árvore cuja
florada

anuncia a
primavera

Afecção
cutânea

comum na 
puberdade

De (?) e
salteado:
sem esque-
cer nada

O homena-
geado do
Centro de
Tradições 
Nordesti-
nas, em

São Cristó-
vão (Rio)

(?) de pele,
serviço de 
esteticistas

Cuidado;
desvelo

Público-alvo de campa-
nhas antitabagismoRedução

de (?), medida que
incentiva o consumo

Prática na bovino-
cultura de corte

Ministério chefiado por
Blairo Maggi (2017)

Nota
(abrev.)
Erro, em

inglês

Bolo
alemão

Embeveci-
do (fig.)

Belas-(?),
curso de 

graduação

Cauda,
em inglês

(?) de
cavalo,

penteado
Prejudicado

Enxerga
Fruta

ácida de
compotas

O número
como o 2
O "vc", no
WhatsApp

Flúor
(símbolo)
Tumulto,
em inglês

Diminuir

(?) Supply,
duo aus-
traliano

100 m2

(?) criativo,
conceito 

sociológico

Estatuto do
(?), lei que
proíbe o
porte de
armas

por civis

Cercar
(Mil.)

"(?)
Neném",
cantiga
de ninar

Deus, em
italiano

Tão
numerosa

Rente ao
chão

Seres de
recifes

Envoltórios
de larvas

Acordos en-
tre países

Antonio
Calloni,

ator

Partícula
de carga
elétrica
positiva
(Quím.)

FSM
LUIZGONZAGA

LIMPEZAERR
TAILREIC
ONOACUCA

ARTESRABOUÇ
CASULOSFLÃ

LPESOMORTO
PACTOSRLUP

ERASTEIRO
ACDIOPAR

PROTONVEF
ERAOCIORE
NANADECAIR
SITIARCOR

DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

Este é o momento 
para você se superar. 
Nada mais importa 
além das suas 
conquistas pessoais e 
das vitórias interiores. 
São essas glórias 
que aumentam sua 
autoconfiança e 
consequentemente 
trazem paz e 
serenidade ao seu 
jeito de viver.

Enxergue os dias 
e a vida de uma 
forma positiva. Não 
se intimide com 

MOMENTO
especial

Ganhar auto confiança

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: MARCIA REGINA GRISARO FRANCO

Que este dia de festa e comemoração seja repleto de 

diversão e alegria, assim como os dias que virão.  Feliz 

aniversário!

Aprenda coisas novas! Nem o seu 
celular vive sem se atualizar.”

 cultura@jornaldat.com.br

comentários ou 
opiniões de pessoas 
alheias e que só 
querem falar mal 
ou falar por falar. 
A sua voz é a mais 
importante que você 
pode e deve escutar.



Terça-feira, 17 de agosto de 2021 7portalnews.com.brMOGI NEWS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PUBLICADO 
EM 25 DE JULHO DE 2.020, PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL.

À vista dos elementos constantes dos autos do Processo nº 4364/2021, respaldado com as 
manifestações e Parecer Jurídico da Procuradoria-Geral do Município, o Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais, DECIDE pela realização de novo sorteio 
público referente ao Edital de Chamamento Público nº 03/2020 (concessão administrativa 
para uso de imóvel municipal). 

Neste ato, CONVOCA as entidades classificadas e que se consagraram empatadas, “Instituto 
Educacional Criança Feliz”, representada por sua Presidente, Srª Antonieta Manussi de 
Oliveira Ciotti, e “Instituto Beneficente de Educação Gessi P. R. Neri”, representada por 
sua Presidente, Srª. Marcelina da Rocha Tartáglia, a participarem do sorteio presencial que 
será realizado no próximo dia 18/08/2021, às 9h00, no 4º andar da Sede da Secretaria 
Municipal de Educação, sito à Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 2, Centro 
Cívico, neste Município.
Publique-se a presente para que se produza todos os efeitos legais.

Mogi das Cruzes, 13 de agosto de 2021.
André Duarte Stábile

Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. 
artigo 37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição dos 
seguintes atos administrativos:

LEI Nº 7.691, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 - Disciplina a dação em pagamento de bens 
imóveis como forma de extinção da obrigação tributária no Município de Mogi das Cruzes, 
prevista no inciso XI do artigo 156 do Código Tributário Nacional, acrescido pela Lei 
Complementar Federal nº 104, de 10 de janeiro de 2001, e dá outras providências.

LEI Nº 7.692, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio 
com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, tendo 
por objeto a execução das obras e serviços de recuperação funcional da Estrada Vicinal 
conhecida como Taboão do Parateí, que promove a ligação da SP-088 à BR-116 (Via Dutra), 
com 20.000 km de extensão, sendo 18.400 km no Município de Mogi das Cruzes, e dá outras 
providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicadas no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 13 de agosto de 2021. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: Os atos acima se encontram publicados, em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.
sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZESMUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE

EDITAL Nº 01 DE 2021
PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO

 DE EDUCADORES AMBIENTAIS LOCAIS – APRM/ATC
(Área de Proteção e Recuperação de Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras)

A Secretária do Verde e Meio Ambiente, Michele de Sá Vieira, no uso da competência delegada 
pelo Decreto Municipal nº 18.987, de 27 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as atribuições 
específicas da Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de Mogi das Cruzes, torna 
pública a abertura de inscrições para provimento de vagas no curso livre de “Formação de 
Educadores Ambientais Locais” (TURMAS 1, 2 e 3).

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Curso de Formação de Agentes Ambientais Locais ofertado pela Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente, está embasado nos princípios estabelecidos pela legislação vigente:
- Lei Municipal nº 7.582, de 19 de junho de 2020, que instituiu a Política Municipal de Educação 
e define diretrizes para sua implementação.
- Lei Estadual nº 12.780, de 30 de novembro de 2007, que regulamenta a Política Estadual de 
Educação Ambiental.
- Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental e institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental.
- Lei Estadual nº 15.913, de 02 de outubro de 2015, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 
62.061, de 27 de junho de 2016, que institui a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais 
do Alto Tietê Cabeceiras (APRM-ATC).
1.2. A formação é gratuita e não possui taxa de inscrição.
1.3. Requisitos para ingresso.
1.3.1. São requisitos para ingresso na TURMA 1:
a) Residir nos bairros: Jundiapeba, Chácara Santo Ângelo, Conjunto Santo Ângelo, Santo 
Ângelo, Parque das Varinhas, Jardim Nove de Julho e Parque São Martinho.
b) No ato da inscrição, possuir idade mínima de 16 anos.
1.3.2 1.3.2. São requisitos para ingresso na TURMA 2:
a) Residir nos bairros: Barroso, Pedra Branca, Pindorama, Quatinga, Taiaçupeba, Taquarussu, 
Vargem Grande.
b) No ato da inscrição, possuir idade mínima de 16 anos.
1.3.3 São requisitos para ingresso na TURMA 3:
a) Residir nos bairros: Biritiba Ussu, Boa Vista, Capela, Capixinga, Cocuera, Manoel Ferreira, 
Porteira Preta e Vila Moraes.
b) No ato da inscrição, possuir idade mínima de 16 anos.
2. DO PERÍODO DO CURSO, DO NÚMERO DE VAGAS, DOS PRÉ-REQUISITOS

Turma Período 
Nº 

VAGAS
Pré-requisito

1

02/09 a 14/10

(das 14h00 

às 17h00)

25

- Residir nos bairros: Jundiapeba, 
Chácara Santo Ângelo, Conjunto Santo 
Ângelo, Santo Ângelo, Parque das 
Varinhas, Jardim Nove de Julho e Parque 
São Martinho.
- No ato da inscrição, possuir idade 
mínima de 16 anos.

2

27/10 a 08/12

(das 14h00 

às 17h00)

75

- Residir nos bairros: Barroso, Pedra 
Branca, Pindorama, Quatinga, 
Taiaçupeba, Taquarussu, Vargem Grande.

- No ato da inscrição, possuir idade 
mínima de 16 anos.

3

12/01 a 23/02

(das 14h00 

às 17h00)

75

- Residir nos bairros: Biritiba Ussu, Boa 
Vista, Capela, Capixinga, Cocuera, 
Manoel Ferreira,  Porteira Preta e Vila 
Moraes.
- No ato da inscrição, possuir idade 
mínima de 16 anos.

2.1 DOS OBJETIVOS DA FORMAÇÃO OFERTADA
Objetivo geral
Promover, junto à população da APRM-ATC, espaços-tempos para a construção participativa 
de solução à problemática socioambiental local mediante: i) sensibilização frente à temática; 
ii) re-conhecimento do território e; iii) planejamento de ações orientadas pelo paradigma da 
sustentabilidade.
Objetivos específicos
a) Revelar em diálogo com a comunidade os problemas socioambientais locais, como por 
exemplo o descarte irregular de resíduos domésticos; o parcelamento do solo; a poluição dos 
corpos hídricos devido lançamento de esgoto em natura; a supressão da vegetação nativa e etc., 
bem como a relação destes com a escala regional e global.
b) Tornar a legislação ambiental acessível à população mediante a decodificação das normas 
ambientais acerca da conservação dos mananciais.
c) Elaborar, coletivamente, planos de ação por localidade com vistas à sustentabilidade 
socioambiental.   

3. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3.1 A impugnação a este edital pode ser interposta com até um dia útil de antecedência da data 
de abertura das inscrições, por meio do preenchimento do formulário (ANEXO 1), que deve ser 
enviado para o e-mail: svma@pmmc.com.br
3.2 O pedido de impugnação de que trata o subitem anterior será analisado pela coordenação 
da Formação de Educadores Ambientais Locais, que se pronunciará no prazo de dois dias úteis 
sobre a procedência ou não da alegação.
3.3 Do pedido de impugnação poderá resultar a retificação deste Edital.

4. DA INSCRIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS
4.1 A inscrição é gratuita.
4.2 A inscrição implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o 
candidato não poderá alegar desconhecimento.
4.3 A inscrição poderá ser realizada: 
a)  Pessoalmente na Rua Brás Cubas, nº 470, Centro, Mogi das Cruzes.
b) Pelo telefone 4798-5962 ou 4798-5959.
c) Pelo e-mail da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes: svma@pmmc.com.br
4.4 No ato da inscrição, o candidato deverá fornecer as informações solicitadas no formulário 
de inscrição (ANEXO 2) e deverá apresentar os seguintes documentos no primeiro dia de aula:
a) Fotocópia da Carteira de Identidade (ou documento de identificação com foto que contenha 
número de RG e CPF);
b) Fotocópia do comprovante de endereço.
4.5 Uma vez preenchidas as vagas disponíveis para cada turma não serão aceitas novas inscrições.
4.6 Serão aceitas inscrições retardatárias, fora do período estipulado no cronograma, as quais irão 
compor a fila de espera, desde que enviadas até um dia antes do início da formação de cada turma 
(Turma 1: até 1º de setembro; Turma 2: até 26 de outubro; Turma 3: até 11 de janeiro).
4.7 O número mínimo de inscritos para formar turma será de 20% das vagas abertas.
4.8 Os participantes com frequência igual ou superior a 80% terão direito a certificado emitido 
pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. 
4.9 Os participantes receberão Kit Educador Ambiental Local, composto por camiseta, mochila, 
caderno e caneta.

5. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO

EVENTOS DATA

Publicação do edital 17 de agosto

Impugnação do edital Até 18 de agosto

EVENTOS DATA

Inscrições 19 a 30/08: 1ª turma

19/08 a 25/10: 2ª turma

19/08 a 10/01/2022: 3ª turma

Publicação dos candidatos 31/08/21: 1ª turma

26/10/21: 2ª turma

11/01/22: 3ª turma

Início da Formação TURMA 1 02 de setembro de 2021

Início da Formação TURMA 2 27 de outubro de 2021

Início da Formação TURMA 3 12 de janeiro de 2022

6. DOS MÓDULOS PRESENCIAIS E ENTRE MÓDULOS
Os módulos presenciais serão realizados nas datas indicadas, no horário das 14h00 às 17h00. 
Nos períodos entre os módulos presenciais, denominado período entre módulos, os participantes 
realizarão atividade junto à sua comunidade no sentido de divulgar a formação e a importância da 
participação de todos na construção da sustentabilidade socioambiental.

6.1. TURMA 1

MÓDULOS DATAS

1º 02 de setembro

2º 16 de setembro

3º 30 de setembro

Visita ao Parque Municipal 07 de outubro

4º 14 de outubro

6.2. TURMA 2

MÓDULOS DATAS

1º 27 de outubro

2º 10 de novembro

3º 24 de novembro

Visita ao Parque Municipal 01 de dezembro

4º 08 de dezembro

6.3. TURMA 3

MÓDULOS DATAS

1º 12/01

2º 26/01

3º 09/02

Visita ao Parque Municipal 16/02

4º 23/02

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A prestação de informação falsa pelo candidato, apurada posteriormente à inscrição, em 
procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de 
sua inscrição na Formação dos Educadores Ambientais Locais.
7.2. Dúvidas sobre a inscrição e o processo seletivo deverão ser encaminhadas para o e-mail: 
svma@pmmc.com.br.
7.3. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do curso de Formação dos 
Educadores Ambientais Locais.____________________________________________________________________________

ANEXO 1 - FICHA DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
EDITAL Nº 01 DE 16 DE AGOSTO DE 2021

FORMULÁRIO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
Eu,____________________________________________________________, portador(a) do 
documento de identidade nº._______________, apresento recurso contra o Edital de Nº 01 
de 16 de agosto de 2021, junto a esta Coordenação do Curso de Formação dos Educadores 
Ambientais Locais.

1. O objetivo de contestação refere-se ao item _______________________________________.
2. Justificativa fundamentada
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________, _______/________/________.
Local e Data

___________________________________
Assinatura____________________________________________________________________________

ANEXO 2 - FICHA DE INSCRIÇÃO
FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS LOCAIS

 (   ) TURMA 1  (   ) TURMA 2  (   ) TURMA 3

Nome completo:

CPF: RG:

Data de nascimento

Endereço:

Telefone fixo: Celular:

E-mail:

Informações complementares

Tem acesso à internet pelo celular? (   ) sim           (   ) não

Utiliza WhatsApp? (   ) sim           (   ) não

Autoriza a inserção do número de celular 
em grupo de WhatsApp da formação? (   ) sim           (   ) não

75

75

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL PARA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA 

DIRETORIA DA APAR

Pelo presente edital de acordo com o Estatuto Social da 

entidade, faço saber que está aberto o período de ins-

crição de chapas para concorrer a eleição da APAR  - 

Associação dos Papeleiros Aposentados e Pensionistas 

nas Indústrias do Papel, Papelão e Artefatos de Papel de 

Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, o 

prazo são 3 (três) dias à partir da publicação deste edital. 

A secretaria da entidade funcionará no período destinado 

ao registro de chapas, no horário das 09:00 às 13:00 e 

das 14:00 às 18 horas, com uma pessoa habilitada para 

o devido atendimento. Conforme prevê o estatuto da enti-

dade havendo uma única chapa inscrita, a eleição se dará 

por aclamação em Assembleia que será realizada na 

mesma data prevista para eleição. Que ocorrerá no dia 15 

de setembro de 2021 na sede da entidade na Rua Fran-

cisco Franco, 375, Centro, Mogi das Cruzes, em primeira 

chamada às 10:00 e segunda chamada às 10:30, e para 

que chegue ao conhecimento de todos mandei publicar 

o presente edital em jornal da imprensa local que será 

afixado em nossa sede. 

Mogi das Cruzes, 16 de agosto de 2021.

NILSON DONOZETE DE OLIVEIRA

Presidente
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Saúde inicia agendamento online para vacinação de adolescentes

Seguindo o calendário estadual de imunização, Mogi das Cruzes começa a vacinar 

os adolescentes nesta semana. O atendimento será iniciado pelos jovens com 

comorbidades, deficiências graves, gestantes e puérperas mas, na sequência, 

todos serão imunizados. A previsão do governo do Estado é concluir a vacinação 

na faixa etária de 12 a 17 anos na primeira quinzena de setembro.

Mais de 60% dos moradores do
Alto Tietê já foram vacinados
Percentual leva em conta o total de pessoas que tomaram, pelo menos, um dose do imunizante contra a Covid-19

UM MILHÃO DE PESSOAS

Região - As dez cidades do 
Alto Tietê chegaram na tarde 
de ontem à marca de mais de 
1 milhão de moradores com 
pelo menos a primeira dose 
da vacina contra o corona-
vírus (Covid-19), segundo 
a plataforma “Vacina Já” do 
governo do Estado. Isto 
representa que 60,5%, de 
todos os habitantes já rece-
beram, ao menos, uma dose 
da vacina contra a doença. 
Vale lembrar que o último 
censo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), em agosto do ano 
passado, informou que a 
região possui 1.670.651.

Em números exatos, 971.126 
pessoas receberam a primeira 
dose e 40.674 receberam a 
vacina da Janssen em dose 
única, totalizando 1.011.800 
pessoas. Deste total de pes-
soas, 311.059 já receberam 
as duas doses da vacina e 
estão protegidas de forma 
integral. A data de ontem 
marcou o “Dia da Esperança”, 
data em que seria encerrada 
a vacinação de adultos no 
Estado. Em números oficiais, 
92% das pessoas com mais 
de 18 anos em São Paulo 
foram imunizadas. 

A Prefeitura de Mogi das 

Busca ativa está sendo realizada para localizar aqueles que ainda não se vacinaram

Cruzes, por meio de sua Pasta 
municipal de Saúde, informou 
que inicia o agendamento 
online para adolescentes a 
partir de hoje. O agendamento 
pode ser feito por meio da 
página da Prefeitura de Mogi 
na internet (https://vacina.
mogidascruzes.sp.gov.br/). 
Até ontem ,foram registradas 
cerca de 280 mil pessoas com 
a primeira dose ou a dose 
única contra a Covid-19, 
o que equivale a 86% da 
população adulta da cidade.

A administração municipal 
esclareceu que há dez dias 
foi feito um levantamento 
que apontou 3 mil mogianos 
que não receberam a segun-
da dose. “No entanto, este 
número está sendo revisto 
por conta da força-tarefa para 
busca ativa deste público”, 
explicou em nota.

Na cidade de Suzano, a 
Secretaria de Saúde informou 
que na sexta-feira realizou a 
vacinação do público com 
mais de 18 anos, e que até o 
final desta semana 185.718 
moradores receberam a pri-
meira dose, o que equivale 
a 84,29% da população 
adulta na cidade, e que 2 mil 
pessoas ainda podem rece-
ber a segunda dose mesmo 
estando fora da data.

A Prefeitura de Poá informou 

que desde sexta-feira iniciou 
a imunização de jovens com 
comorbidades com idade 
acima de 12 anos, além de 
gestantes e puérperas com 
mais de 15 anos. O muni-
cípio, até a semana passada, 
havia imunizado 73,8 mil 
pessoas com a primeira dose 
e 2,9 mil com a dose única. 
Perguntados sobre o número 
de pessoas que ainda não 
haviam recebido a segunda 
dose mesmo estando aptas, 

a Secretaria de Saúde infor-
mou que o Departamento de 
Vigilância em Saúde estava 
realizando o levantamento 
de dados.

Guararema comunicou 
por nota que já abriu o pré-

-cadastro para vacinação de 
homens e mulheres a partir 
dos 18 anos em sua página 
na internet, e que 70% da 
população, ou 20,2 mil com 
a primeira dose e 853 com 
dose única, haviam sido 

imunizados até semana pas-
sada. “O número de pessoas 
com a segunda dose a receber 
está em torno de 80 pessoas. 
A Central faz contato com 
os faltosos, incentivando o 
comparecimento para apli-
cação”, explicou.

Menos de 18
Por sua vez, o poder Execu-

tivo de Ferraz de Vasconcelos 
respondeu que desde ontem 
estão liberadas as faixas de 12 

a 17 anos com comorbidades, 
e que receberam a primeira 
dose e dose única 106 mil 
pessoas, o equivalente a 
64,66% da população adulta 
até semana passada, e que 
cerca de 58 mil munícipes 
receberam a primeira dose 
e ainda não receberam a 
segunda, mesmo estando 
aptos.

A Prefeitura de Biritiba 
Mirim disse à reportagem 
que jovens de 16 e 17 anos 
com comorbidades já podem 
se vacinar contra a Covid-19. 
Na última semana, a cidade 
18,6 mil pessoas receberam 
a primeira dose e 857 a dose 
única, o equivalente a 57% 
da população da cidade.

Procurada pela reportagem, 
a prefeitura de Itaquaquece-
tuba informou que no sábado 
teve início à vacinação para 
pessoas com mais de 18 
anos. Segundo sua página 
na internet, até sexta-feira 
haviam sido vacinadas 183,8 
mil pessoas com a primeira 
dose, além de 9,3 mil pessoas 
com a dose única da vacina 
Janssen, o que representa 
mais de 61% da população 
adulta da cidade. “Até o mo-
mento, 8.985 pessoa ainda 
não receberam a segunda 
dose, mesmo estando aptas”, 
explicou.

André Diniz
Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Mogi - O Gabinete de Arti-
culação para Enfrentamento 
da Pandemia na Educação 
(Gaepe Mogi) definiu na 
manhã de ontem em sua 
reunião mensal a formação 
de quatro grupos de trabalho 
intersetoriais, que tratarão 
sobre os temas apontados 
na primeira reunião: eva-
são escolar, acolhimento 
socioemocional, recupe-
ração da aprendizagem e 
conectividade. O gabinete 
mogiano, primeiro na esfera 
municipal, foi retratado na 
Comissão de Educação da 

Gaepe organiza grupos de trabalho intersetoriais
Educação

de um gabinete municipal 
fez parte da apresentação 
sobre os Gaepes, realizada 
no último dia 6 de agosto. 

“Mogi foi mencionado na 
Comissão de Educação 
da Câmara dos Deputados 
como a primeira experiência 

retomaram de forma gradual 
as atividades presenciais.

Para cada tema apontado 
na primeira reunião em 
julho foi criado um grupo 
de trabalho para elaboração 
de ações emergenciais e de 
curto e médio prazo. Os 
grupos serão compostos 
pelos diferentes setores da 
sociedade, que formam o 
Gaepe Mogi, promovendo 
um diálogo intersetorial e 
interinstitucional sobre os 
principais desafios trazidos 
pela pandemia na educação. 

Este trabalho inédito 

Câmara dos Deputados.
“O Gaepe é uma evolução 

do trabalho realizado pela 
Brigada da Pandemia no 
início deste ano. Vamos 
sistematizar nossas ações 
para que todos os municípios 
possam desenvolver este 
trabalho de articulação de 
parcerias intersetoriais para 
enfrentar a complexidade 
dos desafios trazidos pela 
pandemia da Covid-19”, 
disse o secretário de Edu-
cação, André Stábile. Na 
rede municipal de ensino, 
cerca de 90% das escolas 

no âmbito municipal. Va-
mos certamente deixar um 
legado e inspiração para 
outros municípios. A união 
de esforços é importante 
para avançarmos mais ra-
pidamente nas questões da 
educação. Todos estão em 
busca do mesmo objeti-
vo”, disse Alessandra Gotti, 
presidente-executiva do 
Instituto Articule, que atua 
em parceria com a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes.

Outro ponto abordado na 
reunião foi a realização de 
uma consulta pública junto 

aos pais e responsáveis por 
alunos da rede municipal 
de ensino sobre os prin-
cipais motivos que geram 
insegurança na retomada 
das aulas presenciais. A 
consulta será feita pelo 
aplicativo Educa+Mogi e 
também poderá ser res-
pondida por meio do site 
e com apoio das escolas. 
O grupo também aprovou 
uma nota técnica com a 
recomendação para a an-
tecipação da segunda dose 
da vacina para profissionais 
da educação.

Os grupos serão 
compostos pelos 
diferentes setores 
da sociedade, que 
formam o Gaepe


