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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Ato contra pedágio repercute 
e entidades prometem seguir

lutando contra a proposta
Grupos ouvidos pela reportagem gostaram do evento no Theatro Vasques que mobilizou população contra a tarifa

Iniciativa que ocorreu no Theatro 
Vasques, na terça-feira, conseguiu 
mobilizar ainda mais as entidades 
de Mogi, como o Sincormécio, para 
tentar reverter a proposta de pedágio.  
Cidades, página 7

Itaquá

Câmara aprova 
projeto para 
multar quem 
abandona carro
Cidades, página 3

RADARES MULTAM 
15 MIL MOTORISTAS

Infrações

Quantidade de autuações por excesso de 
velocidade ocorreu durante os meses de junho e 
julho deste ano, nas ruas e avenidas de Mogi das 
Cruzes. Cidades, página 6

Emanuel Aquilera
Poá

Obras de drenagem em via da 
região central são finalizadas

Rua Herculano Duarte Ribas recebeu estrutura para 
escoar água da chuva e recapeamento. Cidades, página 4
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  Projeto oferece 71 vagas de emprego no 
município e na região. Suzano, página 5
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INCENTIVO AO COMÉRCIO
A Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC) lança a penúl-
tima etapa da campanha Compre 
no Comércio Local. Nesta edição, 
o 461° Aniversário de Mogi será o 
tema da ação, que até outubro vai 
sortear R$ 18 mil em vales-com-
pras. A iniciativa da ACMC é uma 
maneira de estimular o setor va-
rejista do município. A nova etapa 
segue até o dia 16 de setembro.

PREMIAÇÃO
Iniciada no Dia das Mães, a cam-
panha realiza um sorteio mensal 
que contempla dois ganhadores. O 
primeiro recebe R$ 2 mil em vales-
-compras e o segundo, R$ 1 mil em 
vales-compras. Os prêmios podem 
ser usados em qualquer uma das 
lojas participantes. A lista comple-
ta pode ser consultada no site da 
ACMC (www.acmc.com.br).

DISK-LIXO
Em sessão de Câmara, na semana 
passada, os vereadores Juliano Bo-
telho (PSB) e Francimário Vieira, o 
Farofa (PL) fizeram uma indicação 
ao prefeito para que seja disponi-
bilizado um número de telefone à 

população para reclamações e pe-
didos para a coleta do lixo no mu-
nicípio. O serviço pretende buscar 
correções no programa de cole-
ta da Peralta Ambiental, que está 
atuando em Mogi há pouco mais 
de 15 dias.

KITS DE ALIMENTAÇÃO
a Secretaria Municipal de Educa-
ção, Ciência, Tecnologia e Inovação 
de Itaquaquecetuba começou a en-
trega dos kits de alimentação aos 
alunos da rede pública municipal 
do mês de agosto. Os responsá-
veis pelos estudantes devem com-
parecer às unidades para efetuar 
a retirada seguindo o cronograma 
abaixo. O horário para retirada foi 
definido por cada escola e divulgado 
via WhatsApp, Facebook e também 
por meio de cartazes nas unidades.

REFIS DE FERRAZ
O Programa de Incentivo à Regula-
rização Fiscal (Refis) 2021 da Pre-
feitura de Ferraz de Vasconcelos já 
conta com mais de dois mil acor-
dos. Até a tarde da última terça-
-feira (24), segundo a Secretaria da 
Fazenda, 2.075 acordos foram rea-
lizados, sendo 143 de forma online.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Fiscalização deve seguir

C
om a importância de um efeti-
vo trabalho de fiscalização para 
inibir festas clandestinas e de-
mais aglomerações, a criação de 

um Comitê de Blitze, pelo governo do 
Estado, ainda precisa se mostrar eficaz, 
embora o trabalho seja árduo e difícil. As 
fiscalizações não podem cessar, apesar da 
redução de internações mortes causadas 
pelo coronavírus. Mesmo com a vacina-
ção mais avançada no país, são mais de 
800 pessoas que ainda morrem por dia 
no Brasil. As forças policiais devem ser 
aliadas à Guarda Municipal, Fiscalização 
de Posturas e Vigilância Sanitária, pois 
o controle do abuso às regras sanitárias 
acabam salvando vidas.

A ação se faz necessária porque já está 
provado que parte da população nunca 
se importou com fase amarela, laranja, 
vermelha, emergencial, toque de reco-
lher ou lockdown. Para muitos, os nú-
meros não assustam e chegar a quase 3 
mil mortes em um dia, como ocorreu 
mais de uma vez, parece não ter tan-
ta importância. O cenário atual mostra 

uma redução considerável no número de 
óbitos pela Covid-19, mas ainda é mui-
to alto, principalmente a descoberta de 
novas variantes. 

Para relembrar, apenas no primeiro dia 
da Fase Emergencial do Plano São Paulo, 
em março deste ano, foram registradas 74 
notificações e dez autuações a estabeleci-
mentos que descumpriram as regras das 
novas restrições nas cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê - Mogi, Suzano 
Itaquá, Ferraz e Poá. E esses números 
se multiplicaram nos meses seguintes e 
continua se multiplicando. Apesar das 
brandas restrições atuais, ainda há regras 
sanitárias importantes a serem seguidas.

Durante alguns momentos da pande-
mia, prefeitos da região e chefes de po-
liciamento do Comando de Policiamen-
to de Área Metropolitano 7 (CPA/M-7) e 
CPA/M-12 discutiram o reforço do apoio 
da PM na fiscalização. Agora, espera-se 
que essa união de forças consiga efetivar 
medidas rígidas de fiscalização, sem vista 
grossa, muitas vezes observada durante 
esta pandemia. 

Estamos colhendo e viven-
do a escolha eleitoral que fize-
mos em 2018. Gasolina que 
já ultrapassa os R$ 7 por litro, 
a moeda americana valoriza-
da, inflação, desemprego em 
alta, recessão econômica, crise 
fiscal, política, instabilidade 
e ausência de reformas com 
impactos reais no dia a dia.  

Há quem esteja satisfeito 
e defenda o atual estado das 
coisas, mas o mais vulnerá-
vel não deve estar satisfeito. 
São os mais pobres que mais 
sentem o impacto do atual 
estado do Brasil, os índices 
de pobreza já atingem 30% 
da população. Pobre, na ver-
dade é o miserável que vive 
com até R$ 450 por mês. O 
que é considerado pobre no 
Brasil, na verdade é um mi-
serável que sobrevive com 
menos de US$ 100 por mês. 

Colheita

ARTIGO
Cedric Darwin

Não é preciso ser nenhum 
gênio para entender que com 
R$ 450 não há consumo e 
sim, sobrevivência. Em uma 
pequena casa servida por água, 
energia e um botijão de gás 
esse valor não cobre a despe-
sa mensal. Os alimentos da 
cesta básica, essencialmente 
carboidratos como arroz e 
feijão estão inacessíveis, as-
sim como a carne e não só 
bovina, mas qualquer tipo 
de carne. Além da tragédia 
sanitária da qual estamos 
lentamente saindo, o Bra-
sil real, da pobreza extrema, 
continua na tragédia social. 

O governo fracassou em 
sua única missão: gerar bem 
estar social. E a culpa não é 
da pandemia, que apenas 
tornou mais explícita nossa 
realidade. Fica a lição, para 
que nas próximas eleições 
nossas escolhas tem um pre-
ço alto, não dá para escolher 
na emoção, tem que ter razão. 

Como não é possível prever 
o futuro devemos atentar ao 
passado de cada candidato 
em 2022. No próximo dia 
7 de setembro temos pouco 
a comemorar, senão a pró-
pria vida, uma dádiva de 
Deus. Sair as ruas para apoiar 
quem nos mantém na atual 
situação e afundando é si-
nal de que não entendemos 
a função de um governo. O 
Brasil precisa entender que 
governantes são servidores e 
não divindades. Embora to-
das as autoridades devam ser 
respeitadas isso não impõe 
idolatra-las. 

Devemos avalia-las e no 
momento oportuno que são 
as eleições, aprova-las ou re-
prova-las. Tudo que excede 
isso é fanatismo, idolatria, 
cegueira e cobra um preço 
alto, a nossa condição de vida.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Por ser uma doença complexa e 
imprevisível, em alguns casos a Covid-19 
pode deixar sequelas em curto ou médio 
prazo que precisam ser acompanhadas e 
tratadas por uma equipe multiprofissional. 
Por essa razão, a Prefeitura, de forma 
pioneira, criou o Centro de Tratamento 

Pós-Covid para que os pacientes tenham 
à disposição uma equipe multiprofissional 
para a sua total recuperação. 

• Primeiro serviço municipal pós-Covid da 
   região que já é referência para outras cidades.
• Diversos pacientes atendidos.

• Especialidades: Endocrinologia, Vascular, 
   Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, 
   Dermatologia, Nutrição, Fonoaudiologia,  
   Fisioterapia e Psicologia.
• Atendimento agendado e sem fila de espera.

• É necessário encaminhamento médico. 
• Atendimento na Unica Jundiapeba.

Informações: 4798-7383.

Centro de Tratamento Pós-Covid.

Todo mundo só fala nisso.
Confira mais sobre o Centro de Tratamento Pós-Covid no jornal.

A POPULAÇÃO 
PODE RESPIRAR 
MAIS ALIVIADA. 
MOGI TEM UM 
SERVIÇO PIONEIRO 
DE TRATAMENTO 
DAS SEQUELAS 
PÓS-COVID.
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Obras de drenagem são 
concluídas no centro
Rua Herculano Duarte Ribas teve as intervenções finalizadas na última sexta-feira na cidade

PEDIDO DE MORADORES

Poá - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Obras 
Públicas, Planejamento, 
Orçamento e Habitação de 
Interesse Social, concluiu 
na última sexta-feira, os 
serviços de drenagem na 
rua Herculano Duarte Ribas, 
na região central da cidade. 
A obra foi realizada após a 
prefeita Marcia Bin (PSDB) 
conversar com moradores 
que solicitaram a inter-
venção da administração 
municipal, em virtude dos 
buracos existentes na via.

De acordo com o respon-
sável pela Pasta, Ricardo 
Leão, o trecho da referida 
via apresentava inúmeras 
deformidades e buracos, 
em virtude da passagem 
constante de água sobre 
o asfalto que, somado ao 
fluxo intenso de veículos, 
resultou na deterioração da 
via. “A prefeita recebeu as 
solicitações e, de imediato, 
ordenou a realização de 
uma intervenção no local 
que apresentava riscos a 

motoristas e pedestres”, afir-
mou. Os serviços realizados 
pela Secretaria de Obras 
abrangeram a implantação 
de caixas para captação das 

águas pluviais, rede com 
tubulação de concreto e, 
posteriormente, recapea-
mento asfáltico do local. 

“Desde janeiro, estamos 

trabalhando para reorganizar 
o município na questão 
financeira e, aos poucos, 
estamos iniciando as ações 
de melhorias na cidade. 

Realizamos esta obra na 
rua Herculano Duarte Ribas, 
finalizamos os serviços de 
drenagem na Vila Lúcia para 
combater os alagamentos 
que ocorrem no bairro em 
períodos de fortes chuvas 
e estamos com as obras de 
drenagem na avenida João 
Pekny (Jardim Itamarati) 
e de revitalização da ave-
nida Três Pontes, entre os 
bairros Jardim Picosse e 
Jardim Ivonete, em pleno 
andamento”, finalizou a 
chefe do Poder Executivo.

Foram implantados sistema para captar água da chuva, além de recapeamento

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Guararema - A Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Obras, Meio 
Ambiente, Planejamento 
Urbano e Serviços Públicos, 
ampliou o projeto Espaço 
Árvore e realizou o plantio 
de novas espécies em frente 
a prédios públicos.

O Espaço Árvore visa a 
delimitação e padronização de 
um local com área permeável 
de tamanho compatível com 
o desenvolvimento de raízes 
e tronco, sem prejudicar o 
calçamento da cidade, ga-
rantindo um crescimento 
adequado e saudável às es-
pécies arbóreas, permitindo 
a infiltração de água e a 
aeração do solo.Além disso, 
este espaço conta com um 
QRCode com informações 
sobre a espécie da árvore, 
fundamental para consciência 
ecológica.

Em agosto, nove árvores 
foram plantadas, com as placas 
de identificação. Foram cinco 
em frente à Escola Municipal 
de Educação Complementar 
(Emec) Adibe Sayar Daher, 
três em frente ao galpão da 
oficina Cidade Natal e uma 
outra em frente ao Canil 
Municipal de Guararema.

Árvores são 
plantadas em 
frente a prédios 
públicos

Projeto

Câmara aprova multa para 
quem abandonar veículo

Itaquá - A Câmara aprovou 
anteontem, durante a 26ª 
sessão, um projeto de lei 
do vereador Edson Moura 
(PL) que prevê multa de 50 
Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo (UFESPs), ou 
seja, R$ 1.454 mil para 
quem abandonar veícu-
los nas vias públicas da 
cidade. Se o proprietário, 
após notificação, retirar o 
veículo e deixar novamente 
abandonado em outro lo-
cal, a multa sobe para 100 
UFESPs, que seria R$ 2.909 
mil. A medida segue agora 
para o poder Executivo.

O projeto acrescenta in-
formações à lei municipal 
3022/2013, que trata so-
bre a remoção de veículos 
abandonados, mas ainda 
não previa valores para as 
multas. De acordo com a lei, 
caracteriza-se o abandono 
quando o automóvel ficar 
mais de 30 dias estacionado 
em via pública ou ainda 
estiver visível a situação 
de abandono, com mau 

R$ 1.454

estado de conservação, sinais 
de colisão ou vandalismo. 
Nesses casos, a Prefeitura 
notificará o proprietário, que 
terá 10 dias para retirar o 
automóvel, caso contrário 
ele será levado ao pátio.

O objetivo é melhorar a lei 

anterior e forçar ainda mais 
as pessoas a não deixarem 
os carros abandonados nas 
ruas de Itaquaquecetuba, 
o que causa prejuízo aos 
moradores dos bairros e 
motoristas que trafegam 
pelas ruas da cidade.

Proposta aprovada segue para sanção da Prefeitura

Divulgação

Itaquá - Um usuário de 
drogas, de 17 anos, procurou 
a Guarda Civil Municipal 
(GCM), ontem, no Jardim 
Luciana.

O jovem estava com drogas 
e dinheiro adquirido por meio 
do tráfico do Jardim Pedreira 
e decidiu se entregar, após 
consumir os entorpecentes e 
ser informado que morreria, 
de acordo com informações 
passadas pelos guardas.

Foram contabilizadas 19 
embalagens contendo maconha 
e K9, uma espécie de maconha 
sintética, 15 pinos de crack, 
14 de cocaína e R$ 58.

De acordo com o secretário 
de Segurança Urbana, Anderson 
Caldeira, muitos jovens são 
viciados em drogas para que, 
no futuro, sejam aliciados. 

“As drogas devastam famílias, 
bairros e vidas. Muitos são 
inseridos no mundo da cri-
minalidade a partir do tráfico 
e essa situação traz uma série 
de problemas para a família 
desses indivíduos”.

Adolescente se 
entrega após 
usas drogas no 
Jardim Luciana

GCM

Ferraz - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) recebeu 
ontem, um novo conjunto 
de coletes balísticos para ser 
usado pela corporação. O 
investimento é de R$ 112 
mil para a aquisição de 71 
unidades.

A prefeita Priscila Gam-
bale (PSD) recebeu em seu 
gabinete o secretário de 
Segurança, Renato Gomes, 
o comandante da GCM, 
Cléverson Ramos e mem-
bros da guarda para fazer 

a entrega simbólica dos 
equipamentos e comentou 
que mais investimentos 
em segurança serão feitos 
na cidade.

“Estamos trabalhando 
para que a cidade tenha o 
quanto antes uma central de 
monitoramento, com câme-
ras em pontos estratégicos, 
com mais guardas nas ruas, 
iluminação de led, viaturas 
e muito mais para garantir 
a segurança da população”, 
comentou a prefeita.

Guarda Civil recebe 
colete à prova de balas

Segurança

Ontem a Prefeitura fez a entrega simbólica à GCM

Jonathan Andrade/Secom

O trecho da 
referida via 
apresentava 
inúmeras 
deformidades
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Adolescentes com mais de 12 
anos começam a ser vacinados
Atendimento será descentralizado nos três polos de atendimento da campanha de imunização contra a Covid-19

PANDEMIA

Os adolescentes maiores 
de 12 anos que apresentam 
algum quadro de comorbidade 
e/ou deficiências já poderão 
ser vacinados contra  o co-
ronavírus (Covid-19) hoje, 
em Suzano. O atendimento 
será descentralizado nos três 
polos de imunização, das 8 
às 17 horas, com horário 
ampliado até as 19 horas 
na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador). O 
grupo será atendido mediante 
a autorização do responsável 
legal, que deverá acompa-
nhar o jovem ou assinar o 
Termo de Assentimento Livre 
e Esclarecido.

O documento, disponível 
para acesso em www.suzano.
sp.gov.br, será obrigatório para 
os adolescentes desacompanha-
dos. 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 
jovem com comorbidades e/ou 
deficiências deverá apresentar 
laudo médico e/ou receita 
médica com resultados de 
exames recentes (original 
e cópia). 

Todos os demais documentos 
de praxe para a primeira dose 
em Suzano também serão 
exigidos. Entre eles estão 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.

Para participar da campa-
nha, o munícipe deve estar 
dentro da faixa etária prevista 
e apresentar algum quadro de 
comorbidade. Neste grupo 
estão incluídas as pessoas com 
diabetes mellitus, hipertensão 
arterial, pneumopatias crônicas 
graves, doenças cardiovasculares, 

próteses valvares e disposi-
tivos cardíacos implantados, 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), doença Falciforme e 
talassemia, obesidade mórbida 
(IMC > 40), cirrose hepática 

e outras comorbidades.
Já entre as deficiências 

permanentes graves estão 
incluídas aquelas que apre-
sentam limitação motora que 
cause grande dificuldade ou 

incapacidade para andar ou 
subir escadas, indivíduos 
com grande dificuldade ou 
incapacidade de ouvir ou 
enxergar, além de pessoas que 
tenham alguma deficiência 
intelectual permanente que 
limite as suas atividades ha-
bituais, como trabalhar ou 
ir à escola.

A operação será descentra-
lizada, das 8 às 17 horas, no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 

Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul) e no Centro 
Cultural de Palmeiras (Tv. 
Crispim Adelino Cardoso, 
42 - Vila Júlia). A Arena Su-
zano terá horário estendido 
até as 19 horas no ginásio e 
sistema drive-thru vigente 
até as 17 horas.

Além da oportunidade 
para os adolescentes, os po-
los também estarão aptos a 
receber o público da segunda 
dose, com aprazamento até 
29 de agosto.

É preciso fazer o cadastro antes de se vacinar

Wanderley Costa/Secop Suzano

O Suzano Mais Emprego 
anunciou nesta semana mais 
71 vagas para candidatos com 
escolaridade de nível médio 
ou técnico. São oportunidades 
em diversas áreas profissio-
nais para atuar na região, de 
acordo com cada oferta. Para 
mais informações sobre cada 
uma delas, basta acessar o site 
oficial da prefeitura (bit.ly/
suzano-emprego). Além destas, 
o projeto ainda dispõe de 24 
vagas exclusivas para Pessoas 
com Deficiência (PCDs).

Para quem tem escolaridade 
em nível médio, existem 58 
ofertas à disposição no mo-
mento, entre elas costureira 
(8), agente de relacionamento 

– retenção (7), soldador III (3), 
revisor de tecidos (3), frentista 
(2), operador de caixa (2), 
auxiliar de conferente (2), 
vendedor para loja de materiais 
de construção e elétricos (2), 
técnico instalador de TV por 
assinatura e entregador (1). 
Para os últimos dois cargos, é 
preciso ter Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) na 
categoria B.

Existem ainda mais quatro 
vagas para motorista carreteiro 

e duas para motorista de 
rodotrem. Os contratantes 
de ambas as opções exigem 
CNH em categoria E, além de 
certificado de conclusão de 
curso de Movimentação de 
Produtos Perigosos (MOPP), 
dada a natureza dos trabalhos 
que serão desempenhados no 
cotidiano da empresa.

Já para quem tem forma-
ção técnica, existem mais 13 
oportunidades em diversas 
áreas profissionais. Os desta-
ques são para as funções de 
montador elétrico, técnico 
de enfermagem, técnico de 
Recursos Humanos, auxiliar 
de planejamento de manuten-
ção e técnico de manutenção, 
para aqueles com formação 
completa em eletroeletrônica 
ou eletromecânica. Cada um 
dos cargos conta com uma 
vaga disponível.

O projeto ainda contem-
pla nesta semana 24 opções 
exclusivas para PCDs. En-
tre elas estão soldador (8), 
manutenção mecânica (4), 
auxiliar de produção (3), 
ajudante geral (2), auxiliar 
de Recursos Humanos (1) e 
auxiliar fiscal (1). Os níveis 

Projeto oferece 71 vagas

Emprego

Interessados devem consultar o site do projeto

Paulo Pavione/Secop Suzano

A EDP acaba de incorporar 
mais uma tecnologia às suas 
subestações de energia: a 
gestão da manutenção e 
operação de ativos com uso 
de realidade aumentada. A 
primeira unidade a receber 
os novos equipamentos é a 
Estação de Distribuição de 
Energia Casa Branca, no mu-
nicípio de Suzano. Ontem foi 
realizada uma visita à estação 
com a presença do prefeito, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), e da 
diretora da EDP, Cristiane 
Fernandes, para apresentação 
da nova tecnologia. 

Os óculos de realidade 
aumentada são dispositivos 
de câmera e vídeo integrados, 
que não requerem uso das 
mãos, são telecomandados por 
voz e possuem conexão via 
wi-fi e bluetooth. Com uma 
tela que projeta imagens de 
7 polegadas ao colaborador 
que os utiliza, os óculos 
têm memória até 256Gb e 
possuem bateria com 8 horas 
de autonomia. São à prova 
d’água e compatíveis com 
o capacete, equipamento 

essencial à segurança nas 
estações, pesando apenas 
380g.

Esses equipamentos 
permitirão a filmagem das 
instalações da EDP para 
transmissão em tempo real 
ou gravação, podendo ser 
utilizados para inspeções de 
segurança, fiscalização de obras, 
manutenções preventivas, 
além de suporte emergencial 
com vídeo chamada. 

“Estamos sempre atentos 
ao surgimento de novas 
soluções que possam elevar 
a segurança e a excelência 
dos nossos serviços, e este 
projeto é um ótimo exemplo 
de aplicação prática com 
sucesso”, afirmou Cristiane 
Fernandes.

“Esta unidade beneficia 
diretamente mais de 40 mil 
pessoas dos arredores do 
Jardim. A nova tecnologia é 
uma novidade extremamente 
bem-vinda e deverá reduzir 
o tempo dos atendimentos 
emergenciais, beneficiando 
toda a população”, concluiu 
o prefeito de Suzano.

EDP vai utilizar realidade 

aumentada em Suzano

Manutenção

de escolaridade variam entre 
médio completo e superior, 
seja cursando ou completo. 
Todas as oportunidades têm 
a exigência de ao menos seis 
meses de experiência com 
comprovação em carteira 
de trabalho.

Os interessados que se 

enquadram nos requisitos 
devem consultar o site com 
atenção e enviar currículo em 
arquivo “PDF” ou “Word” por 
e-mail, no endereço eletrônico 
suzano.vagas@gmail.com, 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego.

• MOGI É A PIONEIRA NA REGIÃO 
   EM TER UM CENTRO MUNICIPAL 
   QUE TRATA AS SEQUELAS DA COVID.

CENTRO DE TRATAMENTO PÓS-COVID. 
TODO MUNDO SÓ FALA NISSO.



Quinta-feira, 26 de agosto de 20216 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Radares multam mais de 15 
mil motoristas em dois meses
Fiscalização visual foi retomada depois de ter ficado desativada entre agosto do ano passado e maio deste ano

MOBILIDADE URBANA

Mogi - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Transportes, informou 
ontem que realizou, entre 
junho e julho deste ano, 
cerca de 15,6 mil autuações 
por meio do sistema de 
monitoramento de veloci-
dade por câmeras em ruas 
e avenidas da cidade.

O sistema de fiscalização 
contra excesso de velocidade, 
segundo a administração 
municipal, chegou a ficar 
desativado no período entre 
agosto de 2020 e maio de 
2021, sendo reativado em 
26 de maio. “O consórcio 
responsável pela fiscaliza-
ção eletrônica na cidade 
é o Consórcio Caminhos 
Seguros Mogi, vencedor 
do processo realizado em 
2020”.

Sobre o processo de afe-
rição, a poder Executivo 
informou que o procedi-
mento segue a legislação 
federal sobre fiscalização 
eletrônica e é feito pelo Mogi conta com 15 radares e 18 em implantação

Instituto Nacional de Me-
trologia (Inmetro), como 
parte da responsabilidade 
do consórcio vencedor da 
licitação.

A pasta de Transportes 
informou, por meio de 
nota, que foi aplicado um 
período de transição aos 
motoristas que trafegam no 
município para adequação, 
na primeira semana de re-
tomada dos trabalhos. “O 
funcionamento foi orien-
tativo, sem a emissão de 
autuações aos motoristas”, 
explicou.

Questionada sobre a pos-
sibilidade de instalação de 
novos radares, a Prefeitura 
informou que o novo edital 
será divulgado em breve, 
com um novo modelo de 
fiscalização que terá abran-
gência de toda a cidade. 

“A fiscalização eletrônica 
faz parte de uma série de 
ações que estão sendo de-
senvolvidas pela Prefeitura 
de Mogi das Cruzes para 
melhorar a segurança viária 
do município. Os trabalhos 

compreendem ações in-
tegradas de sinalização, 
fiscalização, engenharia de 
tráfego e educação para o 
trânsito”, concluiu em nota.

Atualmente, Mogi con-
ta com 15 radares ativos 

entre semáforos, fixos, de 
restrição de caminhões e 
barreiras eletrônicas do 
tipo 2 (educativa). Outros 
18 radares estão em fase 
de implantação. Sobre os 
sistemas de radar estático, 
conhecido como “Móvel”, a 
Pasta informou que ele será 
voltado, quando necessá-
rio, apenas para ações de 
engenharia de tráfego com 
a contagem de veículos, e 
não para multar motoristas.

Na SP-88 
Questionado pela 

reportagem do MogiNews/
DAT, o Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Estado de São Paulo (DER-

-SP) informou que está 
elaborando um processo 
licitatório para a contratação 
de novos radares fixos na 
SP-088, rodovia que inclui 
a Mogi-Dutra em seu tre-
cho. “Vale lembrar que a 
fiscalização de velocidade 
continua sendo realizada 
pela Polícia Militar Rodo-
viária por meio de radares 
portáteis, operados por 
agentes”, informou. 

Andre Diniz

Emanuel Aquilera

Mogi - A cidade foi con-
templada com 100 vagas do 
Programa Bolsa Trabalho, 
do governo do Estado de 
São Paulo, que oferece a 
oportunidade de trabalho e 
qualificação profissional. A 
iniciativa garante ocupação 
profissional por cinco meses, 
com bolsa auxilio de R$ 
535,00 por mês, além de 
80 horas de qualificação 

Mogi é contemplada com

100 vagas do Bolsa Trabalho

Qualifi cação profi ssional

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Transportes, atendendo 
a uma deliberação do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), informa o novo 
prazo para apresentação de 
defesa e de recursos con-
tra multas de trânsito. De 
acordo com a Deliberação 
nº 234, expedida em 11 
de agosto, os prazos de 
notificação de autuação 
(defesa prévia e indicação 
de condutor infrator) e a 

notificação de penalidade 
(multa), expedidas até 16 de 
agosto de 2021, ficam pror-
rogadas até 15 de setembro. 
As emissões de notificação 
de multa expedidas após 17 
de agosto terão seus prazos 
normais, conforme descrito 
na notificação encaminha-
da. A relação dos autos de 
infração com novos prazos 
está disponível no site da 
Prefeitura https://www.mo-
gidascruzes.sp.gov.br/ 

Prazo para apresentação 
de defesa é prorrogado

Recursos contra multas

Multa expedido após o dia 17 terão seus prazos normais

(Divulgação/PMMC)

virtual aos cidadãos desem-
pregados e em situação de 
vulnerabilidade.

O secretário municipal de 
Desenvolvimento, Gabriel 
Bastianelli, informou que 
os interessados devem fazer 
a inscrição até a próxima 
segunda-feira, por meio do 
site do Programa Bolsa do 
Povo. “É uma oportunidade 
para as pessoas que precisam 

trabalhar e, ao mesmo tempo, 
assegura aos contemplados 
a realização cursos de capa-
citação”, explicou. 

Para o cidadão que precisar 
de apoio no acesso ao site, a 
Secretaria de Assistência Social 
está colocando as unidades 
do Centro de Referência em 
Assistência Social (Cras) à 
disposição da população 
a partir de hoje. São elas: 
Jundiapeba 1 e 2, Vila Nova 
União, Centro, Cezar de Souza, 
Vila Brasileira e Jardim Layr.

O programa foi lançado 
pelo governo do Estado no 
dia 18 de agosto, por meio 
das Secretarias de Desen-
volvimento Econômico e de 
governo, em parceria com 
municípios cadastrados – 
entre eles Mogi das Cruzes. 
Em todo o Estado, são ofe-
recidas 30 mil vagas para a 

população desempregada, 
com prioridade para mulhe-
res. O objetivo é promover 
a retomada de emprego e 
renda e vai impactar, direta 
e indiretamente, cerca de 
120 mil pessoas apenas no 
ano de 2021.

O investimento total do 
Estado no programa é de R$ 
80 milhões e os cidadãos 
contemplados cumprirão 
atividades de trabalho em 
órgãos públicos municipais 
e estaduais. A carga horária 
será de 4 horas diárias, cinco 
dias por semana, e o benefício 
poderá ser pago por cinco 
meses consecutivos. Além disso, 
os participantes realizarão 
um curso de qualificação 
profissional e receberão apoio 
à empregabilidade, por meio 
dos Postos de Atendimento 
ao Trabalhador (PATs).O Cras de Jundiapeba é uma das unidades de inscrição

(Divulgação/PMMC)

Foi aplicado um 
período de transição 
aos motoristas 
que trafegam no 
município

• VÁRIOS PACIENTES ATENDIDOS.
• MAIS DE 800 ENCAMINHAMENTOS 
   PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS.
• MAIS DE 370 ENCAMINHAMENTOS 
   PARA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.
• 950 EXAMES SOLICITADOS.

CENTRO DE TRATAMENTO PÓS-COVID. 
TODO MUNDO SÓ FALA NISSO.
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Lideranças prometem seguir na 
luta contra o pedágio na SP-88
Ouvidas pela reportagem ontem, entidades repercutiram o ato contra a instalação de cobrança na rodovia

O PEDÁGIO EM MOGI

Mogi - Lideranças da 
sociedade civil comentaram 
ontem a repercussão do ato 

“Mogi Não Vai Ter Pedágio”, 
organizado pela Prefeitura 
contra o projeto da Agência 
Reguladora de Transportes 
do Estado de São Paulo 
(Artesp) de conceder uma 
praça de pedágio à iniciativa 
privada na rodovia Mogi-

-Dutra (SP-88).
O evento, realizado an-

teontem no Theatro Vasques, 
na região central, reuniu 
atores políticos, lideranças 
comunitárias e coordenadores 
dos movimentos contra a 
praça de cobrança. O evento 
fez uma prestação de conta 
das ações da administração 
municipal e apresentou uma 
pesquisa de opinião sobre 
o posicionamento amostral 
da população.

Paulo Bocuzzi, coordena-
dor do movimento “Pedágio 
Não”, afirmou ter ficado 
surpreso com o alcance da Expectativa do Estado é criar um pedágio na rodovia

adesão da comunidade ao ato 
promovido na região central 
de Mogi. “Foi animador ver 
a coesão da comunidade em 
torno deste ato”, afirmou.

Questionado sobre arti-
culações para novas ações, 
Bocuzzi informou que novos 
atos estão sendo pensados 
pela coordenação do mo-
vimento, e que tomarão 
como ponto de partida as 
novas movimentações da 
Artesp e do governo do 
Estado, principalmente a 
reapresentação do edital que 
deverá remover os chamados 

“trechos urbanos”, alegando 
uma atuação mais estratégica 
do movimento.

O presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomércio), Valterli Mar-
tinez, também mostrou-se 
otimista com a adesão da 
população, somando-se aos 
esforços também realizados 
pela entidade, e que foi en-
viada uma carta ao governo 
do Estado alertando dos 

perigos a consumidores e 
empreendedores de Mogi das 
Cruzes e região. “A história 
vai marcar os responsáveis 
pelo pedágio na Mogi Dutra. 
O legado será catastrófico 
com os responsáveis, e a 
história marcará para sempre 

aqueles que comprometeram 
esta via essencial para o de-
senvolvimento econômico”, 
informa a nota.

Martinez também informou 
que o Sincomércio come-
çará uma nova campanha 
de conscientização com 

comerciantes do município, 
com a distribuição de ma-
teriais visuais alertando dos 
perigos do pedágio. “Diga 
sim ao comércio de Mogi, e 
diga não ao pedágio”, dirá 
a mensagem.

A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC), 
por nota, reiterou que tem 
se posicionado contra o 
projeto, reforçando os re-
sultados da pesquisa de 
opinião apresentada pela 

Prefeitura na terça-feira. 
“A ACMC tem participado 
ativamente de reuniões, 
ações e articulações com a 
Administração Municipal e 
outras entidades”, apontou.

A Associação Gestora do 
Distrito do Taboão (Agestab) 
informou que a entidade 
já participa ativamente da 
mobilização contra o pedá-
gio, e que o tema foi tratado 
ontem na reunião mensal 
da entidade.

Andre Diniz

Mariana Acioli

Mogi - O Instituto Pró+Vida 
São Sebastião, localizado no 
município, tem urgência em 
arrecadar certos tipos de 
alimentos que são oferecidos 
aos idosos. Entre eles está 
o leite, sendo este o insu-
mo de maior necessidade 
neste momento, já que a 
quantidade em estoque 
deve durar apenas mais 
um mês.

De acordo com as in-
formações do Instituto, 
semanalmente são utilizados 
216 litros de leite para o 
complemento da alimen-
tação dos idosos, como o 
preparo do café com leite 
e do mingau. Além disso, 
a entidade necessita ur-
gentemente de azeite, grão 
de bico, farinha de arroz, 
aveia e láctea.

“Caso a gente não consiga 
essas doações, precisaremos 
utilizar nossa própria verba 
para custear esses gastos. 
Dentre todos os alimentos 
citados, o leite é o que mais 

necessitamos pois temos 
poucas quantidades no es-
toque”, reforçou o Instituto 
Pró+Vida São Sebastião. 

Os interessados em doar 
precisam se deslocar até a 
unidade localizada no bairro 
Vila São Sebastião, na rua 
Pedro Paulo de Carlo. O 
horário em que as equipes 
vão receber os alimentos é 
das 8 horas às 16h30 nos 
dias úteis e até às 15h30 
aos finais de semana. Os 
interessados também podem 
doar roupas, calçados ou 
brinquedos ao Instituto. 
Não há data limite para 
as doações.

Pró+Vida necessita de 
doação de alimentos

Repor estoque

Thamires Marcelino

Avenida Japão 
começa a receber 
recapeamento 
asfáltico

Mogi- As equipes da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos iniciaram 
nesta semana trabalhos de 
recapeamento asfáltico na 
avenida Japão, que é um 
dos principais eixos viá-
rios da cidade. A via será 
contemplada pela troca da 
capa asfáltica em um trecho 
de 1.100 metros lineares, 
entre a avenida Austrália 
e a ponte sobre o Rio Jun-
diaí. A previsão é que as 
obras lá se estendam por 
aproximadamente 15 dias.

Os trabalhos fazem parte 
do pacote de recapeamento, 
que está sendo executado 
desde o mês de fevereiro. 
Assim como nos outros 
pontos atendidos, as equipes 
cuidam primeiramente de 
trabalhos de manutenção 
civil em guias, sarjetas e 

Obras

sarjetões, depois fazem a 
remoção da antiga capa 
asfáltica e, por fim, cuidam 
da implantação do asfalto 
novo. A última etapa até que 
a via possa ser dada como 
concluída é a demarcação 

da via com a sinalização 
horizontal, executada pe-
las equipes da Secretaria 
Municipal de Transportes.

Os trabalhos são realiza-
dos com apoio de outras 

Via será contemplada em um trecho de 1.100 metros

Divulgação/PMMC

Secretarias e autarquias. 
O objetivo é criar sinergia 
entre a atuação de todos, 
otimizando e também ga-
rantindo maior qualidade 
e durabilidade aos servi-
ços, além de minimizar 
transtornos à comunidade 
atendida.

O programa como um 
todo atende a um total de 
41 ruas e avenidas da cidade, 
o que contempla aproxi-
madamente 30 diferentes 
bairros. São quase 35 mil 
metros lineares atendidos, 
o que abrange uma área 
total de 313,5 mil metros 
quadrados. O investimento 
da Prefeitura nos trabalhos 
é de aproximadamente R$ 
24,5 milhões e os recursos 
provêm de um financiamento 
junto ao Banco do Brasil. 

De acordo com 
as informações 
do Instituto, 
semanalmente 
são utilizados 216 
litros de leite

• ESPECIALIDADES:  
   ENDOCRINOLOGIA, VASCULAR, 
   CARDIOLOGIA, PNEUMOLOGIA, 
   NEUROLOGIA, DERMATOLOGIA, 
   NUTRIÇÃO, FONOAUDIOLOGIA, 
   FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA.

CENTRO DE TRATAMENTO 
PÓS-COVID . 
TODO MUNDO SÓ FALA NISSO.
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Câmara cria CEV para definir 
regulamentação de bairro
Comissão Especial foi votada ontem, durante sessão da Câmara, e foi apresentada por três parlamentares

CÂMARA DE MOGI

Mogi - A Câmara de Ve-
readores aprovou na sessão 
de ontem a criação de uma 
Comissão Especial de Ve-
readores (CEV) que terá 
como objetivo auxiliar no 
processo de regulamentação 
fundiária da área da Chácara 
Santo Angelo.

O projeto de Resolução, 
de autoria da vereadora Inês 
Paz (Psol) e dos vereadores 
Marcelo Porfírio da Silva 
(PSDB), o Marcelo Bras e 
Francimário Vieira (PL), o 
Farofa, teve aprovação unâ-
nime dos vereadores.

Segundo a vereadora Inês 
Paz, uma das autoras da 
propositura, a iniciativa ori-
ginária do vereador tucano 

visa proporcionar tranquili-
dade jurídica para as várias 
famílias que moram na região. 

“Queremos esclarecer quem 
tem a responsabilidade pela 
área. Não queremos que pro-
jetos voltados à especulação 
imobiliária venha a prejudicar 
quem mora há décadas no 
local”, afirmou a vereadora.

O vereador Farofa refor-
çou que o trabalho será de-
senvolvido também com as 
Associações de Moradores 
locais e com o Ministério 
Público. “Esta CEV vem 
para ajudar as pessoas no 
processo de regularização 
junto com a Prefeitura e ao 
Incra”, apontou o parlamentar.

A comissão será composta 
por três vereadores e terá 
180 dias, ou seis meses, para 

promover debates, estudos 
técnicos e especializados e 
buscar soluções com os órgãos 
competentes para viabilizar 
a regularização da área.

Os vereadores também 
aprovaram na Ordem do 
Dia da sessão de ontem o 
projeto de Lei do vereador 
José Luiz Furtado (PSDB), 
o Zé Luiz, que regulamenta 
a instalação de brinquedos 
adaptados para crianças com 
deficiência em parques e 
áreas públicas do município.

O autor do projeto refor-
çou, em sua explicação aos 
vereadores, da importância 
de promover a integração 
de crianças com deficiência 
nas atividades físicas. “Isto 
é fundamental para seu de-
senvolvimento intelectual e 

social, rompe preconceitos e, 
acima de tudo, está dentro das 
determinações do Estatuto 
da Criança e do Adolescente”, 
informou.

Remanejamento 
Os vereadores também 

aprovaram ontem o projeto 
de Lei 114/2021, de autoria 
da Mesa Diretiva, que es-
tabelece o remanejamento 
de verbas para a realização 
de obras e aquisições para 
a Casa de Leis. O projeto 
autoriza a suplementação de 

R$ 1,4 milhão para obras e 
instalações, além de R$ 1,6 
milhão para equipamentos e 
materiais permanentes.

Dentre as aquisições pre-
vistas, está a renovação da 
frota de veículos a serviço 
dos gabinetes do Legislativo. 
Segundo os vereadores, os 
atuais custos com manutenção 
da atual frota já superam o 
valor da compra de novos 
carros, como explicou o 
presidente da Casa, verea-
dor Otto Rezende (PSD). 

“Nada do que foi votado hoje 
implica em fazer, é apenas 
um redirecionamento. São 
indicações de obras e serviços 
feitas por comissões internas 
do Legislativo, festas desde 
administrações anteriores”, 
explicou.

Andre Diniz

CEV ocorrerá junto com processo da Prefeitura

Mariana Acioli/Arquivo

Mogi abre agendamento para 
adolescentes de 16 e 17 anos
Mogi- A Secretaria Mu-

nicipal de Saúde abre hoje, 
às 16 horas, agendamen-
to online para vacinação 
contra a Covid-19 dos 
adolescentes de 16 e 17 
anos sem comorbidades. 
As vagas serão disponibi-
lizadas www.cliquevacina.
com.br para aplicação das 
doses no próximo sábado 
em unidades de saúde da 
cidade. 

Novos agendamentos 
para adolescentes de 12 a 
17 anos com comorbida-
des, deficiências graves, 
gestantes e puérperas fo-
ram liberados ontem. Há, 
ainda, vagas remanescentes 
para segundas doses dos 
imunizantes CoronaVac/
Butantan/Sinovac e Astra-
Zeneca/Fiocruz conforme 
datas de aprazamento. Os 
interessados devem con-
sultar o sistema a qualquer 
momento porque é possível 
conseguir horários no site 
oficial da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes

Covid-19

Para receber a dose, o 
interessado precisa ter 
efetuado o agendamento 
online e comparecer no 
local e horário escolhi-
dos portando documento 
pessoal, comprovante de 
endereço e comprovante 
de agendamento, além do 
CPF ou cartão SUS. 

Caso vá para a vacinação 
sozinho, os menores de 
18 anos precisam levar o 
termo de consentimento 
preenchido e assinado pelos 

pais ou responsáveis. O do-
cumento está disponível no 
https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/pagina/secretaria-

-de-saude/vacinacao-de-
-jovens-de-12-a-17-anos 
. A mesma página também 
mostra a lista completa das 
comorbidades. 

As equipes do SIS cola-
boraram com os agenda-
mentos das pessoas que 
tem dificuldade e ainda 
prestam orientações pelo 
telefone 160.

Mogi oferece horário estendido para ampliar a vacinação

Divulgação/PMMC

Região registra 12 óbitos por 
coronavírus em 24 horas

Região- Os municípios da 
região do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
registraram 12 óbitos por 
coronavírus (Covid-19) nas 
últimas 24 horas. Com a 
atualização de ontem o total 

Pandemia

de óbitos é de 5.293.
Os óbitos foram registrados 

nos municípios de Itaquaque-
cetuba, Mogi das Cruzes, Poá, 
Santa Isabel e Suzano.

Desde o início da pandemia, 
a região contabiliza 435.413 
notificações suspeitas para a 

doença, sendo que 125.242 
casos foram confirmados.

Estado
O Estado registrou ontem 

4.229.600 casos de Covid-19 
durante toda a pandemia e 
144.767 óbitos.

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 5.293

Arujá

1005

322

248

110

56

106

953

492

Biritiba Mirim

Salesópolis

Mogi das Cruzes

Itaquaquecetuba

Poá

Guararema

Santa Isabel

Suzano

Ferraz

383

Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

1.618

Troca de ingressos para sessão solidária de cinema começa hoje

O Fundo Social de Mogi das Cruzes, em parceria com o Cinemark, preparou uma 
ação especial para o dia 1º de setembro, aniversário da cidade. Será feita uma 
sessão solidária de cinema, intitulada Sessão Redescubra de Cinema, com a exibição 
do documentário Serráqueos. Os ingressos poderão ser trocados a partir de hoje 
por doações, que serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade.
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Taxa extra da conta de luz pode até dobrar

Novos cálculos internos do governo apontam para a necessidade de um aumento da bandeira vermelha nível 2 das contas de luz, dos atuais 
R$ 9,49 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, para algo entre R$ 15 e R$ 20, segundo apurou o Estadão/Broadcast. Há ainda um 
cenário-limite de até R$ 25, mas é improvável que ele seja adotado. Na sexta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve definir 
qual bandeira vai vigorar nas contas do mês de setembro. Como não há sinal de melhora nas condições de abastecimento e diante da situação 
crítica dos reservatórios das usinas hidrelétricas, a expectativa é que a bandeira vermelha nível 2 seja mantida até o fim do ano. (E.C.)

Queiroga anuncia 3ª dose para 
imunossuprimidos e idosos
A partir do dia 15, serão enviadas aos Estados as doses de reforço para os que tenham tomado a segunda dose 
há pelo menos 28 dias e de idosos com mais de 70 anos que tenham tomado a 2ª há pelo menos seis meses

COVID-19

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou a 
aplicação da terceira dose da 
vacina contra a Covid-19 a 
partir do dia 15 de setembro 
em idosos com mais de 70 
anos e imunossuprimidos. O 
secretário executivo da Pasta, 
Rodrigo Cruz, antecipou, em 
entrevista ao Papo do Editor, 
do Broadcast Político, sistema 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado, que a aplicação 
da dose de reforço começaria 
em meados de setembro.

Também a partir de 15 
de setembro, o ministério 
vai reduzir o intervalo da 
aplicação da segunda dose 
dos imunizantes da Pfizer 
e AstraZeneca das atuais 12 
semanas para oito semanas.

A decisão foi tomada em 
reunião do ministério na noite 
desta terça-feira, e anunciada 
pelo ministro logo depois do 
encontro em conversa com 
jornalistas. De acordo com 
o ministro, no dia 10 de 
setembro, a Pasta finalizará a 
distribuição de imunizantes 
para a aplicação da primeira 
dose em toda a população 
brasileira com mais de 18 
anos, o que abre espaço para 
a antecipação e o reforço 
vacinal anunciado.

A partir do dia 15 de se-
tembro, serão enviadas aos 
Estados as doses de reforço 
para os imunossuprimidos Aplicação seguirá ordem do mais velho para o novo

Wanderley Costa/Secop Suzano

- pessoas com câncer ou trans-
plantados, por exemplo - que 
tenham tomado a segunda 
dose há pelo menos 28 dias 
e de idosos com mais de 70 
anos que tenham tomado 
a segunda há pelo menos 
seis meses.

A aplicação nos idosos 
seguirá ordem cronológica, 
do mais velho para o novo. A 
Saúde aguarda a conclusão de 
um estudo para decidir como 
será a aplicação da terceira 
dose em profissionais de 
saúde e pessoas com menos 
de 70 anos.

O Ministério da Saúde 
estudará ainda a possibilidade 
de imunização cruzada entre 
as vacinas da AstraZeneca e 
Pfizer, mas isso será feito so-
mente em caso de necessidade.

Doses
Na entrevista ao Broadcast 

Político, o secretário executivo 
disse que há doses suficientes 
para imunizar todos os idosos 
e profissionais de saúde com 
a terceira dose até o fim do 
ano, população que soma 12 
milhões de pessoas.

Cruz disse que toda a po-
pulação brasileira poderá 
ser revacinada em 2022 se 
os estudos concluírem que 
isso será necessário. Até o 
fim do ano, o Brasil receberá 
600 milhões de doses, que 
poderão inclusive ser man-
tidas congeladas para uso 
numa eventual campanha 

de reforço no próximo ano.
Há ainda 180 milhões de 

doses da AstraZeneca produzida 
no Brasil já contratadas para 

2022, o que seria suficiente 
para uma dose de reforço em 
toda a população vacinável 
no ano que vem.

“A mensagem que a gente 
passa para a população é de 
tranquilidade, de que não 
vai faltar orçamento, quer 
seja por uma antecipação de 
aquisição, quer seja para o 
orçamento de 2022 Mas não 
faltará imunizantes para que 
a gente consiga imunizar a 
população brasileira de acordo 
com o que está cientificamente 
determinado”, afirmou.

São Paulo
O governador de São Paulo, 

João Doria (PSDB), anunciou 
ontem que a aplicação da 
terceira dose da vacina contra 
Covid-19 para pessoas acima 
de 60 anos começará a ser 
aplicada a partir do próxi-
mo dia 6 de setembro. De 

acordo com o governador, 
as discussões sobre o tema 
foram finalizadas na manhã 
de ontem.

Doria já havia adiantado o 
anúncio sobre a decisão do 
governo a respeito do tema. 
O tucano tinha afirmado, 
durante entrega de vacinas 
ao Ministério da Saúde, que 
a decisão seria anunciada 
apenas na peóxima sexta-feira. 

De acordo com o coordena-
dor do centro de contingência 
da Covid, Paulo Menezes, a 
aplicação da terceira dose 
da vacina ocorre como a 
adoção de “um passo a mais 
na segurança” da população 
mais vulnerável em meio 
ao avanço da variante Delta 
no país.

Estadão Conteúdo

• ATENDIMENTO AGENDADO 

   E SEM FILA DE ESPERA.

• É NECESSÁRIO 

   ENCAMINHAMENTO MÉDICO. 

CENTRO DE TRATAMENTO 

PÓS-COVID.

TODO MUNDO SÓ FALA NISSO.
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SBT, 21H00

Chiquititas

Matilde vai até o orfanato. Na cozinha, Carol pergunta se foi ela que fez a 

armação da transferência do dinheiro do orfanato para conta dela. 

GLOBO, 17H55

Malhação

Karina afi rma que ama Pedro. Bianca se entende com João. Gilda volta para 

Joaçaba. Pedro e Karina acabam destruindo o cenário da peça de Edgard. 

Gael descobre a armação de Pedro e Karina. 

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Os resumos de Resumos de ‘Nos Tempos do Imperador’, como os demais, 

estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Prazeres desconfi a de que Elza saiba a origem dos depó sitos misteriosos 

na conta bancá ria delas. Douglas informa a Sandra Helena que ela tem uma 

heranç a para receber de Dona Marieta. Pedrinho volta para a casa de Nelito..

GLOBO, 21H00

Império
Maria Ísis enfrenta Marta e afi rma que José Alfredo está morto. Cristina 

convoca uma nova reunião na joalheria Império. José Alfredo avisa a Cristina 

que Josué irá à sua casa para recuperar o anel que Cora roubou. 

RECORD, 21H

Gênesis

Simeão e Levi cometem uma atrocidade.

Vale a pena a 
tentativa e não o 
receio

Vale a pena confiar 
e nunca ter medo

Vale a pena encarar 
e não fugir da 
realidade

Ainda que eu 
fracasse, vale a pena 
lutar

Vale a pena 
discordar do melhor 
amigo

e não apoiá-lo em 
suas atitudes erradas

Vale a pena corrigi-lo

MOMENTO
especial

VALE A PENA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ALICE DE SOUZA CAMARGO

Que este dia de festa e comemoração seja repleto de di-

versão e alegria, assim como todos os dias que virão. Feliz 

aniversário!

“ Faça valer a pena, as 
oportunidades não voltam.”

 cultura@jornaldat.com.br

Vale a pena encarar-
me no espelho e ver

se estou certo ou 
errado

Enfim
Vale a pena viver a 

vida, já que a vida
não é tudo que ela 

pode nos dar
Mas sim tudo o que 

podemos dar por ela.
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HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 - PROCESSO Nº 6.717/2021 E APENSOS 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
(COMPRIMIDOS, CÁPSULAS, DRÁGEAS, INJETÁVEIS, POMADAS, ETC).
EMPRESA VENCEDORA: BH FARMA COMÉRCIO LTDA; R&C DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI; AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; 
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA; AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI; CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA; CIMED INDÚSTRIA 
DE MEDICAMENTOS LTDA; CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI; CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA; 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA; CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA; CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA; ECOMED COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA; EMS S/A; ENDOSOLUTIONS IMPORTACAO E COM. 
DE MEDICAMENTOS INSTR. E MAT. CIRÚRGICOS LTDA; FUTURA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES; GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S A; 
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA; LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A; MULTIFARMA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; PORTAL LTDA; PRATI DONADUZZI & CIA LTDA; 
SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI; TECHPHARMA HOSPITALAR 
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI; UNICHEM FARMACÊUTICA DO 
BRASIL LTDA; VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI; VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 12.489.914,64 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, 
novecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).

Mogi das Cruzes, em 17 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS DO COMÉRCIO E 
EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS 
E DE EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE SANTO ANDRÉ E REGIÃO. Inscrita 
no CNPJ sob N° 50.187.756/0001-60, convoca todos os associados com direito a voto, 
a comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 31/08/2021, 
em primeira convocação às 15:00 horas em segunda às 16:00, com qualquer número 
de presentes, na Rua Francisco Franco, 346, Centro, Mogi das Cruzes-SP, para dis-
cutirem, aprovarem ou não a seguinte ordem do dia: 1- Transferência da sub sede no 
Município de Mogi das Cruzes para a Rua Dr. Deodato Wertheimer, 1.352, 2° andar, 
conjunto 24, Centro, no Município de Mogi das Cruzes-SP; 2-Autorização a diretoria 
do Sindicato para tratar de toda a documentação necessária à transferência de endereço 

da referida Sub Sede. Mogi das Cruzes. 25/08/2021. 
Vagney Borges de Castro. Presidente.  

       INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA
MIRIM/SP - BIRITIBA PREV

AVISO DE LICITAÇÃO

A Diretora Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Biritiba Mirim, no uso
de suas atribuições torna público, que encontra-se aberto a licitação na modalidade Carta Convite n.º 01/2021, cujo
objeto, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Fornecimento de Softwares Profissionais
para  as  seguintes  aplicações:  Software  para  Gerenciamento  e  Execução  da  Contabilidade,  Software  para
Gerenciamento  e  Execução  de  Folha  de  Pagamento,  Software  para  Gerenciamento  e  Individualização  das
contribuições  previdenciárias,  Sistema  de  Divulgação  de  Informações  conforme  a  lei  Complementar  131/2009  e
demais legislações pertinentes – Transparência Pública.
A abertura dos envelopes será dia 10/09/2021 ás 10h00min, entrega do edital e anexo até as 09h45min, endereço: 
Rua Henrique Peres, n.º 116, Centro, Biritiba Mirim, mais informações Contato: (11) 4692-1736.

Clara Margarida Nazário Pedroso
Diretora Superintendente

• O ATENDIMENTO É FEITO 
   NA UNICA JUNDIAPEBA.
• INFORMAÇÕES: 4798-7383.

CENTRO DE TRATAMENTO 
PÓS-COVID.
TODO MUNDO SÓ FALA NISSO.
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