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Vacinação de jovens contra 
Covid começa no Alto Tietê

Depois de imunizar os adultos com a primeira dose, região dá início a nova fase de imunização contra o coronavírus

CAMPEONATO

  Mogi Basquete derrota Osasco e anota a 
segunda vitória no Paulista. Cidades, página 4

Em Mogi das Cruzes, a Secretaria 
de Saúde informou que está seguindo 
o calendário vacinal proposto pelo 
governo do Estado, e está imuni-
zando desde ontem jovens de 16 e 
17 anos que apresentam comorbi-
dades (obesidade mórbida, hiper-
tensão, doenças cardiovasculares, 
quadro oncológico, entre outros). 
O agendamento para a vacinação 
está sendo feita pelo “Clique Vaci-
na”, e é necessário autorização dos 
pais ou responsáveis para aplicação.  
Cidades, página 8

Comércio

ACMC celebra 
fins das 
restrições 
Cidades, página 5

Próxima etapa é para a faixa de 12 a 17 anos sem comorbidades, que tem início previsto para o dia 30

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Saúde libera novos agendamentos 

MOGI

A Prefeitura abre agendamento para pessoas de 
18 anos ou mais hoje, às 11 horas. Mogi, página 8

CÂMARA CONFIRMA ENCONTRO 
COM CS BRASIL E PERALTA 

Coleta de lixo em Mogi

Os representantes comparecerão hoje para responder 
a questionamentos de vereadores. Cidades, página 4

prefeitura de guararema

A Secretaria de Emprego e De-
senvolvimento Econômico de Gua-
rarema, por meio do Serviço de 
Atendimento ao Trabalhador (SAT), 
atualizou a lista de vagas de traba-
lho na cidade. Cidades, página 3

Emprego

GUARAREMA 

DIVULGA 26 

NOVAS VAGAS
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Vereadores de Mogi vêm discutindo 
a questão do contrato emergencial 
firmado entre a Prefeitura de Mogi 
e a Peralta Ambiental para a cole-
ta e destinação do lixo residencial 
na cidade. Entre defesas, críticas 
e apelos ao Poder Executivo, uma 
coisa ficou bem clara: a presença 
dos representantes da CS Brasil e 
da Peralta para a reunião com a Câ-
mara de Vereadores, prevista para 
acontecer hoje, é aguardada por 
todos os campos políticos. 

À ESPERA
A Agência de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp), que teve seu 
edital de concessão do “Pacote Li-
toral Paulista” suspenso pelo Tri-
bunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP), ainda não estipu-
lou uma data para a publicação do 
novo edital, com as supostas corre-
ções que fizeram com que o certa-
me fosse interrompido. No momen-
to, a vantagem segue com a cidade 
de Mogi das Cruzes, que brecou a 
vinda da infame praça de pedágio 
na rodovia Mogi-Dutra (SP-088). To-
dos aguardam o novo movimento do 
Palácio dos Bandeirantes.

BASQUETE BASE
O Mogi das Cruzes Basquete en-
cerrou as inscrições para as seleti-
vas dos nascidos entre 2005, 2006, 
2007, 2008 e 2009, que serão reali-
zadas nos dias 21 e 22 deste mês, 
no Ginásio Hugo Ra-mos. Ao todo, 
foram mais de 400 inscritos dos 12 
aos 16 anos. O clube também rece-
beu inscri-ções de outros estados, 
como Rio de Janeiro, Mato Gros-
so do Sul e Paraná, além da capi-
tal pau-lista e cidades do interior. 
O local da seletiva será no Ginásio 
Hugo Ramos, na rua Ismael Alves 
dos Santos, 560 - Vila Mogilar, Mogi 
das Cruzes.

EMENDAS 
O Governo do Estado realizou na se-
mana passada o pagamento de di-
versas emendas do depu-tado Este-
vam Galvão, todas na área da saúde. 
No Alto Tietê foram contempladas 
as cidades de Suzano e Mogi das 
Cruzes, que receberam res-pecti-
vamente R$ 500 mil para o custeio 
da Santa Casa e R$ 200 mil para o 
Hospital Municipal de Brás Cubas, 
que atua no enfrentamento da pan-
demia - esta demanda foi solicitada 
pelo vereador Bi Gêmeos.  

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPA

No dia 16 de agosto de 2021 
nos deixou Jose Luiz Alves. 
Natural de Santa Isabel, aos 
26 de agosto de 1945 chegou 
ainda criança em Mogi, onde 
cresceu, estudou, jogou fute-
bol, foi arbitro, contabilista, 
professor, marido, pai, avô e 
bisavô. Trabalhou na Aços, El-
gin, Cobral e prestou serviços 
contábeis. Conhecido como 
Zé, Zezinho ou Zé Luiz, foi 
casado com a professora So-
nia Aparecida Andrade Alves, 
com quem teve quatro filhos 
Cedric Darwin Andrade de 
Paula Alves, Melissa Andrade, 
Milas Aldrin e Manila, que lhe 
deram as netas Ana Beatriz, 
Rebecca e Laura Althmann, 
Maria Fernanda, Heloisa e 
um bisneto Marlon. Peque-
no em estatura foi gigante no 
coração com quem durante 
anos lutou. Seu legado foi o 

Jose Luiz Alvez

ARTIGO
Cedric Darwin

exemplo de trabalhador, de 
alguém sempre envolto com 
os papéis, disposto a ajudar e 
encontrar soluções contábeis 
e fiscais. De pai austero, se 
transformou num avô amo-
roso que não economizou na 
demonstração de afeto pelas 
netas. Não acumulou rique-
zas, sempre derramou tudo o 
que amealhou para os filhos 
e netas. Incansável, mesmo 
aposentado continuou traba-
lhando até partir. Tive o pri-
vilégio de viver meu pai por 
quarenta e oito anos e muito 
mais intensamente os últimos 
vinte, após o primeiro grande 
susto de um enfarte que qua-
se nos separou. Desde então 
não perdi uma única opor-
tunidade de dizer o quanto 
amava, quão importante ele 
é para mim, de o abraçar e 
manifestar meus sentimen-

tos. Não pude retribuir tudo 
o que ele me proporcionou, 
mas acredito que lhe tenha 
dado algumas alegrias. Ficam 
as lembranças e uma lição que 
a morte nos traz. Não deixe 
de dizer eu te amo, não dei-
xe de honrar quem você ama, 
não deixe de fazer o bem, 
não deixe de ver, não deixe 
de perdoar e reserve tempo 
para viver quem você ama. 
A vida é muito curta para 
ser desperdiçada com coisas 
pequenas e passageiras. Ame, 
perdoe e viva. Agradeço a 
Deus pelo privilégio de viver 
48 anos ao seu lado. Ele fez o 
seu melhor para estabelecer 
meus alicerces. Palavras não 
expressam minha gratidão e 
alegria. Eis aqui essa singela 
homenagem e um com ela 
um conselho, diga sempre: 
Eu te amo pai! 

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

  cdadv@uol.com.br
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CHARGE

ANDRÉ DINIZ

EDITORIAL
Governo disputado

A 
disputa para o governo de São 
Paulo promete ser acirrada no 
ano que vem. Nomes como o ex-
-governador Marcio França (PSB); 

o lendário Geraldo Alckmin (PSDB) – que 
tenta se reerguer depois da surra levada 
nas urnas, quando se candidatou à Pre-
sidência –; Guilherme Boulos (PSL), que 
sofre pressão para deixar a candidatura; 
o atual vice-governador, Rodrigo Garcia 
(DEM); além de Fernando Haddad (PT); 
Paulo Skaf (MDB) e Arthur do Val (Patrio-
ta) prometem disputar a tapas os votos da 
população paulistana.

A posição dos candidatos em relação às 
ações tomadas durante a pandemia promete 
ser um dos fatores decisivos. O que pensam 
em relação às atuais decisões do governo fe-
deral e estadual? Como pretendem elaborar 
a retomada econômica, após os efeitos que 
a pandemia causou nos trabalhadores? E a 
necessária reestruturação do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) para o tratamento pós-
-Covid? A pandemia vai acabar, mas suas 
consequências ficarão.

Os municípios possuem problemas crô-

nicos que dependem de auxílio do Estado. 
Celeridade para o desassoreamento dos rios 
e córregos que cortam o Alto Tietê é uma 
necessidade urgente para minimizar os de-
correntes problemas de enchentes, princi-
palmente em cidades impermeáveis, como 
Poá. Outro ponto: como pretendem con-
duzir a questão do pedágio que a Agência 
de Transporte de São Paulo pretende im-
plantar na rodovia Mogi-Dutra? Pelo atual 
governador, Doria, a cidade, por enquanto, 
não conta com apoio aberto à causa. Há se-
manas, prefeitos da região que compõem o 
Consórcio de Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) tentam uma 
audiência com Doria, sem sucesso até agora. 

Moradia, invasões de terra, melhorias no 
transporte público, Segurança e Educação 
são outros pontos importantes que devem 
ser analisados. Salvador da Pátria não há, 
por isso, é fundamental um estudo antes de 
votar. Qual candidato promete atender me-
lhor as demandas da região? O que é possível 
e o que é utópico? A escolha criteriosa de 
um candidato é sempre fundamental. Em 
momento de recessão, errar pode ser fatal.
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Guararema divulga vagas 
de emprego na semana

A Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
de Guararema, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de traba-
lho na cidade. Atualmente, 
o SAT está mediando 26 
oportunidades profissionais 
com diferentes graus de 
escolaridade.

As vagas que exigem ape-
nas o Ensino Fundamental 
completo são para casal 
de caseiros, empregada 
doméstica, pintor, lavador 
de veículos ou maquinarias, 
auxiliar de produção, por-
teiro, auxiliar de limpeza, 
operador de máquina de 
bordado, costureira, ser-
vente de obras e freelancer 
de cozinheira.

Já as vagas com exigência 
de Ensino Médio completo 
são para auxiliar comercial, 
vendedor (a), auxiliar de 
produção, ajudante geral, 
motorista entregador, au-
xiliar mecânico, atendente 
de restaurante e motorista.

26 oportunidades

 Para quem possui Ensino 
Superior completo existem 
três vagas, para professor de 
inglês, assistente adminis-
trativo e também uma vaga 
para auxiliar administrativo. 
Aos que estão cursando o 
ensino superior existem 
outras quatro vagas, uma 
para desenhista mecânico, 
assistente administrativo, 
estágio de produção ope-
racional de modas e estágio 
em engenharia.

Em razão da pandemia, 
os candidatos podem se 
candidatar às vagas pelos 
telefones 4693-1717 e 4693-
1432 e para quem ainda 
não possui cadastro ou está 
desatualizado basta acessar 
o link disponível no site da 
Prefeitura de Guararema ou 
comparecer na Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico de segunda a 
sexta das 8 horas às 11h30 
e das 13 às 16h30.

Candidatura deve ser realizada por meio do telefone

Felipe Antonelli/Guararema

Suzano inicia a vacinação de 
adolescentes contra Covid-19

Pessoal que começará a ser vacinado é o primeiro abaixo dos 18 anos que receberá a primeira dose na cidade

PANDEMIA

Os adolescentes de 16 e 
17 anos, com comorbidades 
e/ou deficiências, serão va-
cinados contra a Covid-19 
hoje em Suzano. O grupo 
é o primeiro formado por 
munícipes menores de idade 
e será atendido mediante a 
autorização do responsável 
legal, que deverá acompa-
nhar o jovem no polo de 
imunização ou assinar o 
Termo de Assentimento Livre 
e Esclarecido. O documento, 
disponível para acesso em 
www.suzano.sp.gov.br, será 
obrigatório para os adoles-
centes desacompanhados.

A exigência faz parte da 20ª 
atualização do Documento 
Técnico da Campanha de 
Vacinação contra a Covid-19 
do governo do Estado, sendo 
um item indispensável para 
o atendimento do público 
menor de 18 anos. Além 
do Termo de Assentimento, 
o adolescente com comor-
bidades e/ou deficiências 
deverá apresentar laudo 
médico e/ou receita médica 

com resultados de exames 
recentes (original e cópia).

Todos os demais docu-
mentos de praxe para a 
primeira dose em Suzano 
também serão exigidos. São 
eles: RG, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano e a 
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, também 
é necessário. 

O atendimento  ocorre de 
maneira descentralizada no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 
Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul), na região 
norte, e no Centro Cultural 
de Palmeiras (Tv. Crispim 
Adelino Cardoso, 42 - Vila 
Júlia), no distrito de Pal-
meiras, ambos no horário 
convencional, das 8 às 17 
horas. 

Na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), o 
atendimento será estendido 
até as 19 horas. Também 
haverá sistema drive-thru 
até as 17 horas no Parque 

Municipal Max Feffer, com 
entrada pela avenida Brasil.

Ainda na quinta-feira, o 
acolhimento ao público da 
segunda dose também estará 
disponível, conforme apra-
zamento da data estimada 

no cartão de vacinação ad-
quirido na primeira etapa. 
A operação segue amanhã 
com este mesmo grupo, 
com atendimento disponível 
para quem precisa tomar 
a segunda dose até dia 22 

de agosto.
O quadro com datas e 

orientações sobre a vaci-
nação na cidade pode ser 
acessado pelo link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano, 
disponível na página inicial 
do site www.suzano.sp.gov.
br. Vale reforçar que cada 
grupo tem especificidades, 
sendo exigidos diferentes 
itens comprobatórios para 
cada situação, além da docu-
mentação de praxe estipulada 
para ambas as etapas.

Todas as informações 
também são diariamente 
atualizadas nas redes sociais, 
no Facebook (www.facebook.
com/prefsuzano) e no Insta-
gram (www.instagram.com/
prefeituradesuzano). Em caso 
de dúvidas, o telefone da 
Vigilância Epidemiológica 
é 4745-2035.

Balanço
A operação de ontem, 

exclusivamente voltada à 
aplicação da 2ª dose, garantiu 
atendimento a 2.122 pessoas.

Ação vai ocorrer de forma descentralizada, entre os pontos está a Arena Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

Quem quer parar de fumar 
sabe da dificuldade de pôr um 
fim a esse vício. Para ajudar 
essas pessoas, a Secretaria 
de Saúde de Ferraz de Vas-
concelos oferece tratamento 
completo, sem necessidade 
de encaminhamento médico, 
para homens e mulheres 
maiores de 18 anos moradores 
ou trabalhadores da cidade. 
O atendimento é feito por 
meio do Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas 
(Caps AD), do Centro de Es-
pecialidades Médicas (CEM) e 
das seguintes Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs): CDHU, Má-
rio Squizato (Nações), Santo 
Antônio e Mário Margarida 
(CSII). Nesta quarta-feira (18), 
mais um grupo composto 
por 20 pessoas iniciou o 
programa que tem duração 
de 15 meses.

O tratamento oferecido na 
cidade é uma parceria entre o 
governo do Estado e o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca). 
A coordenadora do projeto, 
Marcia Eleodório, explica que 
já existe um entendimento 

Caps e UBS oferecem 
tratamento a fumantes

Ferraz

científico sobre a incidência 
de doenças decorrentes do 
uso do tabaco. “Isso é um 
problema de saúde pública 
e é uma doença evitável”, 
destacou.

Qualquer pessoa que te-
nha o desejo de parar de 
fumar pode procurar uma 
das unidades para iniciar o 
programa. O protocolo de 
tratamento prevê cuidar do 
indivíduo abordando os três 
pilares: biológico, psicológico e 
social. “Nós abordamos todos 
esses aspectos. Sabemos que 
existe uma relação cultural 
nesse hábito, além de estar 
atrelado outras situações 
como medo e ansiedade”, 
explicou Márcia.

O grupo é acompanhado 
por uma equipe multidisci-
plinar que é composta por 
uma médica, uma assistente 
social e uma enfermeira. 
Quando o paciente já ma-
nifesta algum sintoma em 
consequência do uso do 
cigarro, ele já recebe os enca-
minhamentos para realização  
de exames.

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba definiu dois lugares 
que farão o atendimento 
presencial do Programa 
de Regularização Fiscal 
(Refis) a partir da próxima 
segunda-feira (23). Será no 
Departamento de Dívida 
Ativa (avenida Vereador 
José Barbosa de Araújo, 
260 - Vila Virgínia) e na 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico (rua Dom 
Thomás Frei, 89 - Centro).

Um sistema online tam-
bém será disponibilizado 
pelo portal oficial da pre-
feitura (itaquaquecetuba.
sp.gov.br) seguido de um 
passo a passo de como 
realizar todo o processo. 
Tudo isso para facilitar para 
que munícipe que tenha 
dívidas municipais consiga 
negociar o pagamento de 
impostos como IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano), ISS (Imposto Sobre 
Serviços), taxas ou multas 
administrativas.

Itaquá define 
dois pontos de 
atendimento do 
Refis

Débitos
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Mogi Basquete derrota 
o Osasco fora de casa

O Mogi das Cruzes Basquete 
derrotou o Basket Osasco por 
90 a 78, na noite de terça-feira 
passada, no Ginásio Geodesico, 
em Osasco, pelo Campeonato 
Paulista. É a segunda vitória do 
Mogi Basquete na competição. 
O jogo começou acirrado e 
o Basket Osasco levou a me-
lhor no primeiro quarto, foi 
21 a 18 para o time da casa. 
Mas na metade do segundo 
quarto houve recuperação e 
o intervalo finalizou em 43 a 
36 para o time de Mogi.

No segundo tempo, o basquete 
mogiano dominou os últimos 
dois quartos ficando a frente 
do placar até o final da partida 
(67 a 54 no terceiro quarto 
e 90 a 78 no último quarto). 
Os titulares em quadra foram: 
Douglas Santos 0 (23 pontos, 
11 rebotes e 33 de eficiência), 
Thiago Mathias 12 (7 pontos, 
3 rebotes), Wesley Mogi 19 
(21 pontos, 5 rebotes e 25 de 
eficiência), Wesley Castro 21 
(18 pontos, 5 rebotes e 24 de 
eficiência), Guilherme Lessa 
32 (6 pontos, 7 assistências).

Campeonato Paulista

Comissão técnica: Danilo 
Padovani (técnico), Alexandre 
Rios e Guilherme Filipin (as-
sistentes técnicos), Eric Ruiz 
(preparador físico), Gustavo 
Resek (fisioterapeuta) e Aroldo 
(mordomo)

No total dos 90 pontos, 40 
foram no garrafão, 11 pontos 
de segunda chance, 17 pontos 
de contra-ataque e 15 pontos 
do banco. A equipe mogiana 
ainda marcou 34 rebotes e 
acertou 10 de 11 lances livres.

O próximo desafio da equipe 

será amanhã contra o Rio 
Claro, às 19h30, fora de casa.

Pelo sistema de disputa, as 
dez equipes se enfrentarão 
na fase classificatória, em 
turno e returno. No primeiro 
turno, jogam todos contra 
todos. Já no segundo turno, 
serão dois grupos com cinco 
times. Os quatro melhores de 
cada grupo avançam para os 
playoffs decisivos, que serão 
disputados em melhor de 
três jogos nas quartas de final, 
semifinal e final.

Divulgação

Câmara confirma encontros 

com a CS Brasil e a Peralta

As duas empresas informaram que irão visitar os vereadores em horários alternados durante o dia de hoje

LEGISLATIVO

 A Câmara de Vereadores 
de Mogi das Cruzes confir-
mou na sessão de ontem 
que os representantes das 
empresas CS Brasil e Peralta 
Ambiental comparecerão hoje, 
em horários separados, para 
responder a questionamen-
tos dos membros do poder 
Legislativo sobre o contra-
to emergencial para o lixo 
assinado no início do mês.

O convite foi feito após 
aprovação de requerimento 
verbal de autoria do vereador 
José Luiz Furtado, o Zé Luiz 
(PSDB). O vereador faz parte 
de um grupo de parlamen-
tares que está questionando 
os detalhes, circunstâncias 
e valores assinados entre a 
Municipalidade e a empresa 
de coleta de lixo.

Os trabalhos serão divi-
didos em duas etapas: na 
primeira etapa, marcada para 
11 horas, o representante da 
CS Brasil, última empresa 
a realizar os serviços de 

coleta e destinação do lixo 
residencial em Mogi, irá ex-
plicar detalhes do processo. 
Na parte da tarde, por volta 
das 15 horas, será a vez do 
representante da Peralta 
Ambiental.

Desde a assinatura, o Poder 
Executivo vem sendo alvo 
de críticas pelos vereadores, 
principalmente pelos inte-
grantes da Comissão Especial 
de Vereadores (CEV) dos 
Resíduos Urbanos, dedicada 
a analisar a situação dos 
contratos e propor melhorias 
e soluções para a questão na 
cidade. Segundo os integran-
tes da comissão, não houve 
qualquer tipo de consulta 
junto aos vereadores para a 
assinatura do contrato.

A expectativa para as reu-
niões é de que os vereadores 
irão questionar, dentre os 
assuntos sobre a infraes-
trutura e as condições, o 
valor do contrato assinado 
pela Municipalidade com a 
Peralta Ambiental, que está 
na casa de R$6,7 milhões por 

mês. Segundo os vereadores, 
o valor supera a casa dos 
R$10 milhões em relação 
ao último contrato com a 
CS Brasil.

Na última quinzena, a 
questão também gerou atritos 

entre grupos na Casa de Leis 
devido à condução do assunto. 
Um grupo de seis vereadores, 
que contou com membros da 
CEV dos Resíduos Sólidos, 
chegou a fazer no final da 
semana retrasada uma visita 

à sede da Peralta Ambiental, 
localizada no bairro do Rodeio, 
para averiguar as condições 
de trabalho oferecidas aos 
trabalhadores. Segundo os 
visitantes, o local estava 
fora das especificações para 

segurança e salubridade dos 
colaboradores.

Além da confirmação 
do encontro, um grupo de 
membros da Câmara de Ve-
readores de Mogi das Cruzes 
encaminhou na sessão de 
ontem um projeto de Lei 
para análise que pleiteia a 
instauração, no calendário 
oficial da cidade, o Dia da 
Consciência Negra, celebrado 
no dia 20 de novembro.

A Proposta de Lei 119/2021 
é assinada pelos vereadores 
Iduigues Martins (PT), José 
Luiz Furtado, o Zé Luiz (PSDB) 
Fernanda Moreno (MDB), 
Vitor Emori (PL), Juliano 
Botelho (PSB), Maurino José 
da Silva, o Policial Maurino 
(Pode) e Ines Paz (PSOL).

Durante o período de 
justificativas, os membros da 
Câmara Municipal lembraram 
que a cidade de Mogi das 
Cruzes é uma das poucas 
na região do Alto Tietê e na 
região leste do Estado que 
não adotaram oficialmente 
a data.

André Diniz

Peralta foi contratada para realizar o serviço que era promovido pela CS Brasil

Mogi News/Arquivo

Segunda vitória do Mogi Basquete na competição
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ACMC celebra fins das 
restrições de funcionamento

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
comemora o fim das restrições 
do Plano São Paulo. Para a 
entidade, as medidas ajudarão 
na recuperação do setor que 
foi um dos mais afetados pela 
pandemia da Covid-19. No 
entanto, a ACMC alerta que os 
comerciantes e os mogianos 
precisam continuar seguindo 
os protocolos sanitários para 
garantir a segurança de todos e 
evitar o retorno das restrições.

Desde terça-feira passada, 
pelo decreto estadual, seguido 
pela Prefeitura de Mogi, os 
estabelecimentos comerciais 
ficam livres para operar sem 
restrição de horário e limite de 
ocupação. Mas é necessário 
obedecer os protocolos sani-
tários e evitar aglomerações. 
Pelo decreto municipal, os 
locais têm que obedecer o 
distanciamento de pelo menos 
um metro entre clientes e 
colaboradores. Para restau-
rantes e similares, o consumo 
no local será somente para 
clientes sentados. A decisão 

Comércio

do governo estadual foi ado-
tada por causa da redução do 
índice de internação e pelo 
avanço da vacinação.

Em Mogi, de acordo com 
informações da Prefeitura, 
na tarde desta terça-feira, 
280.227 mogianos tinham 
recebido a primeira dose 
da vacina, outros 98.004 
contavam com a segunda 
dose e 9.975 receberam a 
dose única. Ainda segundo 
a administração municipal, 
84% da população adulta 
da cidade recebeu a vacina.

Para a presidente da As-
sociação Comercial de Mogi, 
Fádua Sleiman, o fim das 
restrições é essencial para a 
retomada gradativa da economia. 

“Tivemos um ano desafiador, 
desde abril, quando houve a 
ampliação da flexibilização do 
Plano São Paulo notamos um 
movimento maior no comércio. 
No Dia das Mães, as vendas 
foram 20% maiores que as 
de 2020, mas 21% menores 
que em 2019. O Dia dos 
Namorados teve uma alta de 

29,4% em relação ao 12 de 
junho do ano passado, mas 
um recuo de 4% se levar em 
consideração o ano anterior. 
Já no Dia dos Pais, tivemos 
uma alta de cerca de 30% 
nas vendas se comparado 
com 2020”, analisou.

Fádua avaliou ainda, que 
além do aumento das vendas o 
nível de emprego também teve 
um crescimento. Segundo o 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), o 
comércio mogiano gerou em 
maio, 683 empregos contra 
649 demissões, um saldo po-
sitivo de 34 empregos. Já no 
ano passado, no mesmo mês, 
255 pessoas foram contratadas, 
mas 580 perderam o emprego, 
o que é um saldo negativo 
de 325 vagas. “Sabemos que 
esse é o início da recuperação, 
mas esperamos que com a 
chegada das festas de fim de 
ano, quando tradicionalmente 
aumentam as vagas temporá-
rias, consigamos aumentar o 
índice de emprego”, afirmou 
a presidente.

Comitê e comerciantes 
firmam diálogo permanente

Com o fim das restrições 
no comércio, autorizada pelo 
governo do Estado na terça-

-feira passada, estabelecimentos 
comerciais e de serviços de 
todos os setores econômi-
cos não terão mais limite de 
horário e nem de capacidade 
de ocupação de público. Há 
apenas a recomendação para 
que aglomerações sejam evitadas 
e o uso da máscara continua 
obrigatório. 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio do Comitê 
de Retomada Econômica, 
acompanha o processo para 
garantir que o retorno às ati-
vidades normais seja seguro 
e ao mesmo tempo consiga 
impulsionar as vendas.

“A Prefeitura manteve um 
diálogo permanente com 
os comerciantes, ouvindo 
sugestões e buscando sem-
pre equilibrar a segurança 
sanitária e a necessidade de 
manutenção dos negócios. Foi 
uma caminhada difícil, mas 
que teve excelentes resultados 
e iniciativas pioneiras como o 

Fim das restrições

Auxílio Emergencial Mogia-
no, que injetou recursos na 
economia da cidade de forma 
inédita. Vamos manter esse 
canal de participação aberto 
e faremos reuniões com os 
setores econômicos, para 
avaliar cada passo dessa nova 
fase de retomada”, afirmou a 
vice-prefeita Priscila Yamagami 
Kähler, que também coorde-
na o Comitê de Retomada 
Econômica.

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli, manteve 

contato durante toda a pan-
demia com representantes 
da Prefeitura, da Associação 
Comercial de Mogi das Cru-
zes (ACMC), do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomércio), da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) e do 
Mogi Shopping. Nos encontros, 
a administração municipal 
apresentou seus projetos e os 
comerciantes encaminharam 
suas demandas. Com base 
nestas informações, foram 
definidas ações conjuntas.

Prefeitura quer garantir retorno seguro das atividades

Divulgação/PMMC

Audiências públicas que vão 
discutir orçamento começam

Moradores de Mogi não precisam comparecer às reunião, uma vez que elas podem ser feitas de forma online

PLANO PLURIANUAL

A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes deu início na 
segunda-feira às audiências 
públicas para a criação do 
Plano Plurianual 2022-2025 
(PPA) no Centro Municipal 
de Formação Pedagógica 
(Cemforpe), localizado no 
centro da cidade. A novidade 
para este ano é a viabilidade 
do formato híbrido para 
reunião, com o uso da pla-
taforma “Participa Mogi”.

As audiências permitem 
que a população possa en-
caminhar suas demandas e 
prioridades, além de auxiliar 
a Administração Municipal 
na escolha das prioridades 
para os 138 bairros e seis 
distritos que compõem 
o território de Mogi das 
Cruzes. O planejamento do 
PPA é a base para que seja 
elaborado, anualmente a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO).

A primeira audiência 
pública teve como tema 

Primeira reunião sobre o tema ocorreu na segunda-feira passada, no Cemforpe

“O que estamos planejando 
para os próximos quatro 
anos?”, que apresentou à 
população as diretrizes e 
as propostas apresentadas 
pela atual gestão, escolhida 
pelo voto direto nas eleições 
do ano passado.

A novidade deste ano é a 
utilização do sistema “Parti-
cipa Mogi”, inaugurado pela 
Municipalidade na última 
semana em apresentação 
promovida pelo prefeito 
Caio Cunha e a vice-prefeita 
Priscila Yamagami Kehler 
(Pode). O novo sistema 
permite que os moradores, 
pela internet, possam enviar 
para a Prefeitura demandas 
e propor novas ações ou 
mudanças em ações já em 
andamento. A vice-prefeita, 
na ocasião, reforçou que a 
plataforma permitirá não 
apenas que o mogiano assista 
às audiências públicas, mas 
também poderá interagir 
enviando perguntas, críticas 
ou sugestões.

Segundo a Prefeitura de 

Mogi das Cruzes, desde o 
lançamento da “Participa 
Mogi” o sistema já passou 
a contar com contribui-
ções da comunidade, que 
serão apresentadas durante 
as audiências públicas, e 
que será de fundamental 

importância para a criação 
do PPA. “Atualmente a plata-
forma está sendo usada para 
o PPA pelo espaço livre de 
contribuição do munícipe 
para ideias de projetos, e 
também para a inscrição 
no encontro”, esclareceu a 

Administração Municipal.
Para o poder Executivo 

municipal, a ferramenta veio 
para ficar, representando o 
início do estabelecimento de 
uma nova política pública 
de participação social. “A 
Prefeitura está desenvolvendo 

uma nova forma de construir 
uma cidade, que é com e 
par aas pessoas. Para isso 
acontecer, há um processo 
de formação cidadã e criação 
destes espaços, para que a 
sociedade civil esteja cada 
vez mais próxima da cons-
trução e acompanhamento 
das políticas públicas de-
senvolvidas pela Prefeitura”, 
concluiu.

Além das audiências pú-
blicas desta semana, estão 
previstas para os quatro 
sábados do mês de setembro: 
04, 11, 18 e 25, com ofici-
nas temáticas. As inscrições 
serão abertas em breve.

Para se inscrever na plata-
forma e participar das reu-
niões online, os interessados 
poderão entrar na página do 
programa [http://participa.
mogidascruzes.sp.gov.br], na 
opção “Encontros” no topo 
da tela. O cadastro pode ser 
feito na hora e é dedicado 
a moradores do município 
de Mogi das Cruzes que 
desejam participar.

André Diniz
Emanuel Aquilera
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PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

CONFIRA O PASSO A PASSO
DO DESCARTE CORRETO DA 

SUA MÁSCARA
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
PUBLICADO EM 25 DE JULHO DE 2.020.

PARA SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL
ATA DE REUNIÃO PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIO OBJETIVANDO A CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL – CEIM PROFESSOR JOÃO GUALBERTO 
MAFRA MACHADO
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 9h00 (nove horas), 
nas dependências do 4º andar, do Prédio Sede da Secretaria de Educação, sito à Avenida 
Vereador Narciso Yague Guimarães, 2 – Centro Cívico – neste Município, reuniram-se 
Secretário Adjunto  de Educação, Sr. Caio de Oliveira Callegari, representantes da comissão 
técnica, Resolução SME, nº 03, de 20 de janeiro de 2021 e representantes da entidade 
inscrita e classificada para a realização de novo sorteio (Processo nº 4364/2021) para fins 
de habilitação para a concessão administrativa de imóvel municipal CEIM PROFº  JOÃO 
GUALBERTO MAFRA MACHADO, localizado na Rua José Antônio de Melo com a Rua 
Manoel de Freitas Garcia, s/nº, Jundiapeba, Mogi das Cruzes/SP.
Abertos oficialmente os trabalhos com a presença dos interessados, e, respeitando-se ao 
predisposto no Edital de Chamamento Público e em Decisão Administrativa, Processo nº 
4.364/2021, apresentou-se aos presentes Manifestação encaminhada por e-mail, no dia 
17/08/2021, pela Srª Antonieta Manussi de Oliveira Ciotti, Presidente do Instituto Educacional 
Criança Feliz, CNPJ nº 54.787.650/0001-58, a qual não compareceu ou se fez representar 
na presente reunião, mas manifesta por escrito sua decisão de não participação do referido 
sorteio declarando sua concordância com o resultado final. Realizada a leitura do documento 
apresentado, o Sr. Secretário Adjunto, declarou vencedor o “Instituto Beneficente de 
Educação Gessi Paiva Rios Neri”, CNPJ. 05.105.449/0001-38, representado por sua 
Presidente Srª Marcelina da Rocha Tartáglia.
A seguir, foi encerrada a presente reunião e providenciado o registro em ata devidamente as-
sinada pelos presentes. E, para que seja dada a necessária publicidade para todos os efeitos 
legais, publica-se o presente. 

Mogi das Cruzes, 18 de agosto de 2021.
Caio de Oliveira Callegari

Secretário Adjunto de Educação
 Leandro Campos Lima Yamasaki Edimara Ap. de O. Batalha
 Membro - Comissão Técnica Membro - Comissão Técnica
 Claudete Maria de Jesus Vivian Maria Lopes Rosa
 Membro - Comissão Técnica Membro - Comissão Técnica

Marcelina Da Rocha Tartáglia
Instituto Beneficente de Educação Gessi P.R. Neri

CNPJ.05.105.449/0001-38

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Vila Suíssa recebe obras de reforço na rede de distribuição de água

A Vila Suíssa começou a receber um reforço no sistema de distribuição de água com a 

extensão de redes a partir do reservatório do bairro. As novas tubulações estão sendo 

implantadas nas ruas Euclides da Cunha, Maria do Nascimento Boz Vidal e João Ribeiro, 

totalizando 860 metros. As obras são executadas por meio de uma contrapartida da 

iniciativa privada para a implantação de novas unidades habitacionais na região.

Alto Tietê começa a vacinar 
adolescentes contra a Covid

Após terminar a vacinação de adultos, jovens vão receber a primeira dose da vacina que protege do coronavírus

IMUNIZAÇÃO

A nova etapa de vacinação 
de adolescentes contra o novo 
coronavírus (Covid-19) conta 
com estratégias diferenciadas 
nas cidades do Alto Tietê.

Em Mogi das Cruzes, a 
Secretaria de Saúde informou 
que está seguindo o calendário 
vacinal proposto pelo governo 
do Estado, e está imunizando 
desde ontem jovens de 16 
e 17 anos que apresentam 
comorbidades (obesidade 
mórbida, hipertensão, doen-
ças cardiovasculares, quadro 
oncológico, entre outros). O 
agendamento para a vaci-
nação está sendo feita pela 
plataforma “Clique Vacina” 
[www.cliquevacina.com.br], 
e é necessário autorização 
dos pais ou responsáveis 
caso não estejam presentes 
na aplicação.

Antes de seguir a um posto de vacinação é preciso fazer agendamento via internet

A próxima etapa aguar-
dada é para a faixa de 12 a 
17 anos sem comorbidades, 
que tem início previsto para 
o dia 30 de agosto. No últi-
mo levantamento do IBGE, 
Mogi das Cruzes contava 
com 32.371 jovens na faixa 
entre 15 e 19 anos.

Itaquaquecetuba é outra 
cidade que, questionada 
pela reportagem, informou 
que seguirá com o planeja-
mento estadual, iniciando 
hoje a vacinação para as 
faixas de 16 e 17 anos com 
comorbidades. Segundo 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, a vacinação será feita 
nos postos de Saúde e no 
Centro de Especialidades. No 
último levantamento federal, 
a cidade tinha 31.135 jovens 
na faixa entre 15 e 19 anos.

Dentre as cidades que 
enviaram à reportagem 

estimativas do número de 
jovens que poderão receber 
a vacina está a cidade de 
Suzano, com 30.345 de 
12 a 17 anos. A vacinação 

para a faixa de 16 e 17 anos 
começa nesta quinta-feira 
nos três pontos de vacina-
ção: na Arena Suzano (av. 
Senador Roberto Simonsen, 

90 - Jardim Imperador), no 
Centro de artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 
Nishikawa, 570 - Jardim 

Gardênia Azul) e no Centro 
Cultural de Palmeiras (tv. 
Crispim Adelino Cardoso, 
42 - Vila Júlia).

Ferraz de Vasconcelos, por 
sua vez, informou no final 
da tarde de ontem que irá 
expandir a cobertura vacinal 
para jovens com 17 anos 
sem comorbidades a partir 
de hoje, e para a faixa dos 
16 anos sem comorbidades a 
partir de amanhã. Na última 
contagem do IBGE, 15.988 
jovens moravam na cidade 
com idade entre 15 e 19 anos.

A cidade de Poá, por sua 
vez, informou que vem vaci-
nando o público adolescente 
desde o final da semana, e 
que já iniciou a etapa de 
imunização com maiores de 
12 anos com comorbidades. 
No levantamento da Admi-
nistração Municipal, 9.349 
podem ser vacinar.

André Diniz
Maurício Sordilli/Secop Suzano

Saúde libera agendamentos 
para pessoas com 18 anos+

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abre novo agenda-
mento online para pessoas 
de 18 anos ou mais hoje, às 
11 horas, por meio do site 
www.cliquevacina.com.br . 
Serão ofertadas cerca de 400 
doses do imunizante contra 
a Covid-19 da Pfizer para 
complementar vagas nas 
agendas já programadas para 
os próximos dias.  

O município iniciou a 
imunização de jovens e adoles-
centes ontem. O atendimento 
começou pelos mogianos de 
16 e 17 anos com comorbi-
dades, deficiências graves, 
gestantes e puérperas. Nas 
próximas semanas, toda 
população de 12 a 17 anos 
será imunizada.

Os agendamentos online 
disponibilizam vagas para 
aplicação das doses até o 
próximo sábado em horário 
estendido. Para receber a 
dose, o adolescente precisa 

Vacinação

ter efetuado o agendamento 
online e comparecer no local 
e horário escolhidos por-
tando documento pessoal, 
comprovante de endereço e 
comprovante de agendamento, 
além do CPF ou cartão SUS.

Caso vá ao local de va-
cinação sozinho, o menor 
de 18 anos precisa levar o 
termo de consentimento 
preenchido e assinado pelos 
pais ou responsáveis.

Novo lote
Os municípios do Con-

sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) receberam ontem 

um novo lote com 141.265 
doses de imunizantes para 
aplicação de segunda dose 
da vacina contra a Covid-19.

Serão contempladas com o 
lote, pessoas com comorbidades, 
e/ou que recebem Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
que têm entre 40 e 44 anos, 
jovens que possuem entre 
30 e 36 anos, e aeroviários. 
Com o novo lote, a região 
chega a marca de 3.012.970 
doses recebidas.

Região registra 6 óbitos 
por Covid-19 em 24 horas

As cidades do Alto Tietê 
registraram ontem 6 mortes 
causadas por coronavírus 
(Covid-19), informou o 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). Com 
essa atualização, a região 
chegou ontem à marca de 
5.232 óbitos.

As 6 vítimas eram resi-
dentes nos municípios de 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Suzano.

A atualização dos da-
dos traz ainda um total 
e 124.033 pessoas que já 
foram infectadas pelo vírus, 
sendo que destas, 104.551 

estão recuperadas.

Estado
O Estado de São Paulo 

registra nesta quarta-feira 
4.187.465 casos de Covid-19 
durante toda a pandemia 
e 143.471 óbitos.

Entre o total de casos, 
3.914.397 tiveram a doen-
ça e já estão recuperados, 
sendo que 43.360 foram 
internados e receberam 
alta hospitalar.

Pandemia

Com essa 
atualização, o Alto 
Tietê chegou ontem 
à marca de 5.232 
mortes

Serão ofertadas 
cerca de 400 doses 
do imunizante da 
Pfizer contra o 
coronavírus


