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

Índices criminais aumentam 
em Itaquá entre junho e julho

Somente nos casos de homicídio, a cidade passou o mês de junho sem registrar um caso; em julho foram cinco crimes

LEITOS COVID

  Ocupação de vagas de UTI em Mogi das 
Cruzes chega a 15,3%. Cidades, página 8

Itaquaquecetuba, que não ha-
via registrado homicídios no 
mês de junho, teve cinco casos 
de assassinato no mês seguin-
te. Enquanto que em junho fo-
ram registrados apenas dois ca-
sos de estupro, foram nove no 
mês seguinte - um aumento de 
350%. O número de roubos na 
cidade manteve-se ligeiramen-
te estável, de 240 casos para 
266, ou um aumento de 10,8%..  
Cidades, página 4

A Secretaria de Saúde realizou ontem 
a primeira etapa da vacinação contra 
Covid-19 para adolescentes de 16 e 
17 anos, contemplando 3.681 pessoas. 
Ao todo, o município já contabiliza 
pelo menos 4.170 jovens imuniza-
dos. Cidades, página 3

Suzano

MAIS DE 3,6 
MIL PESSOAS 
RECEBEM 
VACINA

Itaquá

Pagamento de 
impostos pode 
ser feito via PIX
Cidades, página 3

MOGI

Gaepe 
apresenta 
trabalho. p8

Além de Itaquá, outras cidades, como Suzano, também apresentaram aumento nos indicadores

Divulgação
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Imunização

Adolescentes entre 16 e 17 anos 
serão vacinados hoje em Mogi

Aplicação irá ocorrer nas unidades de saúde no 
horário agendado anteriormente. Cidades, página 8
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APLAUSO À POLÍCIA
Aplausos ao Trabalho da Polícia 
O vereador Policial Maurino (Pode) 
apresentou e teve aprovada uma mo-
ção de aplausos para uma equipe 
da Polícia Militar que, recentemen-
te, frustrou o roubo de uma van dos 
Correios nas proximidades do Par-
que Municipal Leon Feffer. Mesmo 
nesses dias de dúvidas sobre como 
ficará o serviço postal no país com 
uma possível privatização a ECT, pa-
rabéns aos membros da Força Pública. 

REPÚDIO I
A vereadora Fernanda Moreno (MDB) 
apresentou uma moção de repú-
dio contra um deputado estadual de 
Goiás que, ao usar a tribuna, difamou 
e ameaçou uma vereadora da cida-
de de Goiânia-GO que atendeu uma 
denúncia de maus-tratos contra ani-
mais. Tal deputado chegou a dizer que 
esta vereadora merecia ser baleada 
por entrar na residência.

REPÚDIO II
Na mesma sessão, na semana pas-
sada, a vereadora Inês Paz (PSOL) 
apresentou uma moção de repúdio 
ao governo do Estado e sua nova pro-
posta de reforma administrativa, que 

estaria atacando mais direitos dos 
servidores públicos estaduais. Esta 
proposta, embora aprovada, contou 
com a resistência de dois vereadores 
e a abstenção de outros seis.

ALDIR BLANC
A Secretaria de Cultura e Turismo 
de Ferraz de Vasconcelos abre Edi-
tal de Chamamento público para a 
apresentação de projetos culturais 
da Lei Aldir Blanc. Os candidatos ao 
repasse de recursos da Lei de Emer-
gência Cultural 14.017/2020 podem 
se inscrever por meio do formulário 
online no site da Prefeitura até o dia 
27 de setembro.

AGLOMERAÇÃO
A secretária de Segurança Urbana de 
Poá, Marlene Sant’Anna, realizou uma 
reunião com o presidente da Asso-
ciação Comercial e Industrial de Poá 
(Acip), Rodolfo Zaharansky, para dis-
cutir as ações que estão sendo ado-
tadas pela administração poaense 
em relação aos bares e restauran-
tes localizados na avenida Nove de 
Julho, na Vila Açoreana, em razão 
de problemas como aglomerações 
e perturbação de sossego que têm 
causado transtornos aos moradores. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

A véspera do presente

A 
percepção do aniversário como 
um intervalo de tempo cíclico e 
sua celebração, sob uma medi-
tação mais aprofundada, é uma 

das pedras fundamentais de nossa civiliza-
ção. Medir o tempo, registrá-lo e celebrá-lo 
nos coloca no patamar de convívio que nos 
possibilitou a criação de tudo o que necessi-
tamos para viver: regras para a convivência, 
a empatia e o desejo de cooperação,

Às portas de seus 461 anos, a cidade de 
Mogi das Cruzes chega com suas expecta-
tivas não apenas nas grandes coisas e gran-
des obras, mas também pela esperança em 
detalhes que parecem tão pequenos, mas 
que tornam a cidade ainda uma expressão 
da humanidade, compaixão e esperança de 
seus moradores.

Como desejamos para quem queremos 
bem, desejamos saúde física e mental. A 
população espera não apenas que este eter-
no pesadelo da pandemia da Covid-19 nos 
deixe, mas espera que a nova Maternidade 
Municipal seja em breve um lugar de vida, 
com leitos dedicados a trazer novas vidas e 
novas histórias.

No eterno desejo de prosperidade, espera-
mos que o poder público, aliado à sociedade 
civil e as entidades empresariais que estão 
representadas no município, viabilizem a 
retomada dos empregos afetados pela longa 
crise econômica que nos afeta há mais de 
dois anos, causada pela pandemia.

Desejamos alegria para viver a vida, mas 
também esperamos maiores investimentos no 
setor cultural, na educação de nossas crian-
ças e no fomento ao esporte - aspectos que 
reforçam nossos laços enquanto comunida-
de, alimentam nosso intelecto e nossa alma, 
e que nos dão as ferramentas para aprimo-
rarmos como sociedade.

Sabemos que o primeiro aniversário de 
Mogi das Cruzes com a nova administração 
municipal traz os desafios para atender aos 
desejos de nós, crianças com pouca idade 
diante dos séculos de história desta cidade. 
Sabemos também que a cidade, a região, o 
Estado e o país pouco dispõem de recursos 
para presentes, quando outras demandas nos 
cobram diariamente. Ainda assim, continua-
mos na ponta dos pés, contando os dias no 
calendário, sonhando com o que nos aguarda.

Todo brasileiro é livre para 
expor ideias, pensamentos 
e agir. No Brasil, vem acon-
tecendo imposição drástica 
impedindo que cidadãos pa-
triotas façam críticas, suges-
tões e defendam a cidadania. 

A democracia é de extre-
ma importância. Há frases de 
filósofos que deveriam ser 
acatadas, como por exem-
plo: “Não concordo com 
uma palavra do que dizeis, 
mas defenderei até a mor-
te o teu direito de dizê-las” 
(Voltaire). 

Quem não deseja receber 
critica é medroso ou está 
comprometido com inver-
dades. Receber uma critica é 
humildade. O Artigo 5º. da 
Constituição expressa: “to-
dos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos 

Liberdade de expressão x alienação

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a invio-
labilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”. 
Logicamente a constituição 
fala de igualdade jurídica (so-
mente perante a lei) e não 
se trata de igualdade real. 

Quando autoridades co-
meçam a agir acima da lei, 
surge alienação das massas 
(população). Esquecem algu-
mas autoridades do símbolo 
da Justiça. Ora, a Deusa The-
mis da Justiça está pisando 
com o pé esquerdo sobre 
a Lex (lei), o que signifi-
ca quando houver choque 
entre a lei e a justiça deve 
prevalecer a justiça, pois a 
justiça está acima das leis. 

As promessas falsas, fa-
lácias, e os sonhos menti-
rosos que são projetados, 

leva a maioria inculta se-
guir os líderes hipócritas, 
como se fosse um rebanho 
de carneiros. 

Enquanto existirem lí-
deres autonomeados, com 
comportamentos imorais e 
sem ética, estarão condu-
zindo e guiando as massas 
para direções opostas do que 
prometeram. As lideranças 
sérias são raras. As fraquezas 
humanas contagiam uns aos 
outros e o mundo perde o 
controle. É como se a todo 
instante houvesse conspi-
rações para os oportunistas 
destruírem todos por domí-
nios materiais. É o egoísmo 
e as vaidades.  Deus salve 
o Brasil dos hipócritas. Que 
haja justiça plena!

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sore, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Ashiuchi vistoria obras da 
UBS Jardim Dona Benta

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi participou, ontem, 
de uma vistoria na constru-
ção da nova Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Jardim 
Dona Benta. A obra, que está 
sob a responsabilidade da 
empresa MRV Engenharia, 
tem custo zero para o muni-
cípio. A previsão é de que os 
trabalhos, que tiveram início 
em junho deste ano, sejam 
concluídos já nos primeiros 
meses de 2022.

Ao lado do secretário mu-
nicipal de Planejamento 
Urbano e Habitação, Elvis 
Vieira, o chefe do Executivo 
acompanhou de perto o 
andamento dos trabalhos 
no local, que fica na esquina 
entre a rua Presbítero Bene-
dito de Oliveira e a Estrada 
Takashi Kobata. 

A obra é resultado de uma 
parceria da prefeitura com a 
MRV Engenharia, empresa 
responsável pela construção 
de apartamentos na cidade, a 
custo zero para o município. 
Quando estiver pronta, contará 

Saúde

com estrutura completa em 
conformidade com o padrão 
das instalações de Saúde da 
cidade, com consultórios, salas 
de exames e procedimentos 
médicos, inalação, odonto-
logia, medicação, recepção, 
administração, entre outros 
cômodos.

Ashiuchi agradeceu o tra-
balho da construtor. “Em 
breve os moradores do Jardim 
Dona Benta e das redondezas 
poderão contar com uma 

unidade de Saúde moderna 
e adequada, com serviços 
em diversas especialidades, 
incluindo atendimento odon-
tológico. Desde o último ano 
já abrimos outras unidades 
de Saúde espalhadas pela 
cidade, como a da Vila Amo-
rim, e temos investido na 
ampliação e reforma de toda 
a nossa rede, com o objetivo 
de continuar garantindo o 
melhor acolhimento possível 
à toda a população”, concluiu.

Expectativa é que espaço seja concluído ano que vem

Wanderley Costa/Secop Suzano

Vacinação é aplicada em 3.681 
pessoas durante a sexta-feira
Maior parte do grupo que recebeu a vacinação ontem tinha entre 16 e 17 anos; já são 4.170 jovens vacinados

CAMPANHA

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde realizou 
ontem a primeira etapa da 
vacinação contra o coronavírus 
(Covid-19) para adolescentes 
de 16 e 17 anos sem comor-
bidades, contemplando 3.681 
pessoas deste grupo. Ao todo, 
o município já contabiliza 
pelo menos 4.170 jovens 
menores de idade imunizados, 
sendo que 369 buscaram 
atendimento na quinta-feira, 
durante a operação destinada 
aos adolescentes maiores de 
12 anos com comorbidades, 
e outros 120 já haviam sido 
contemplados na semana an-
terior. Em relação à segunda 
dose, a semana se encerrou 
com 5.635 pessoas comple-
tando o ciclo de imunização.

De acordo com balanço 
da pasta, a maior demanda 
de atendimento ontem foi 
registrada no polo central da 
cidade, localizado na Arena 
Suzano (Avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90 – Jar-
dim Imperador), que recebeu 
3.842 pessoas no ginásio e 

no sistema drive-thru, entre 
jovens e adultos, sendo 2.777 
na primeira dose e 1.065 na 
segunda.

O Centro Cultural de Pal-
meiras (travessa Crispim 
Adélino Cardoso, nº 42, na 
Vila Júlia), que é referência 
para o distrito, acolheu 650 
munícipes para a primeira 
aplicação e 159 para a se-
gunda. Já o Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido 
(rua Teruo Nishikawa, 570 
– Jardim Gardênia Azul), na 
região norte, garantiu 714 
aplicações na primeira dose 
e 168 na segunda.

Ao todo, a campanha de 
imunização contra a Covid-19 
em Suzano já contabiliza 
205.035 pessoas vacinadas 
com pelo menos a primeira 
dose. O índice representa 
83,19% do público maior 
de 12 anos, que é estimado 
em 246.463 munícipes. Do 
total de vacinados, 75.186 
já completaram a segunda 
etapa e 7.546 receberam a 

imunização em dose única.
O secretário municipal de 

Saúde, Pedro Ishi, destacou 
que a ação em Suzano con-
tinua, conforme o envio de 
mais doses para o município. 

“Seguimos com a atualização 

do cronograma na próxima 
semana, sempre trabalhando 
com os repasses encami-
nhados pelo governo do 
Estado e alcançando o maior 
número possível de pessoas 
na cidade. Todos devem 

ficar atentos aos anúncios 
de datas, locais e horários 
de atendimento, bem como 
aos públicos contemplados 
com a primeira e a segunda 
dose”, alertou.

Ainda nesta sexta-feira, o 

município também recebeu 
a confirmação do envio de 
mais doses para o público 
adolescente. Trata-se do 52º 
lote encaminhado às cidades 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), que 
deve chegar até a próxima 
segunda-feira (30/08) com 
9.972 doses destinadas a 
Suzano. 

Itaquá e Poá
Hoje haverá vacinação 

contra Covid-19 em Ita-
quaquecetuba, das 8 às 16 
horas. O município abrirá 
os 17 postos de saúde e dois 
drive-thrus. Poderão receber 
a primeira dose pessoas sem 
comorbidades acima dos 16 
anos, adolescentes com co-
morbidades acima de 12 anos, 
além de gestantes, puérperas 
e pessoas com deficiência.

Em Poá, os jovens com 
idade a partir de 15 anos e 
sem comorbidades, começam 
a ser imunizados contra a 
Covid-19, nesta segunda-feira.

Em relação à segunda dose, a semana terminou com 5,6 mil pessoas vacinadas

Irineu Junior/Secop Suzano

Guararema - Para incen-
tivar práticas sustentáveis e 
de preservação ambiental, 
a Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Secretaria Municipal de 
Obras, Meio Ambiente, 
Planejamento Urbano e 
Serviços Públicos, lançou o 
programa “Obra Ecológica”.

O programa concede 
benefícios tributários, como 
a redução do Imposto So-
bre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) inci-
dente sobre a mão de obra 
aplicada nos serviços de 
construção civil no mu-
nicípio para proprietários 
de imóveis que utilizem 
outras fontes de energia 
elétrica renováveis e de 
baixo impacto ambiental, 
visando menor consumo 
dos recursos naturais.

O Programa Municipal 
Obra Ecológica – Eco-Obra, 
é criado como alternativa 
de incentivar a adoção de 
práticas mais eficientes na 
construção civil. Poupan-
do recursos naturais, as 

‘Obra Ecológica’ busca 
poupar recursos naturais

Sustentável

alternativas sustentáveis 
podem ser aplicadas a qual-
quer tipo de estrutura ou 
uso das edificações, desde 
pequenas construções até 
as de grande porte, em 
qualquer área do município.

Os interessados, devem 
comunicar no procedimento 
de Alvará de Habitação ou 
Utilização (Habite-se), que 
deseja o desconto tributá-
rio, identificando qual das 
medidas previstas utilizou 
em suas edificações, como: 
sistema de captação de 
água da chuva; sistema de 
reúso de água; sistema de 
aquecimento hidráulico 
solar; e sistema de energia 
solar fotovoltaicos.

“Esperamos que, com o 
incentivo, as práticas volta-
das para a sustentabilidade 
nas edificações tornem-se 
cada vez mais frequen-
tes, visando a eficiência 
energética e a garantia dos 
recursos naturais”, explicou 
o diretor de Meio Ambiente 
de Guararema, Leandro 
de Leon.

Itaquá - A Prefeitura por 
meio das secretarias de 
Receita e Finanças, passará 
a receber o pagamento 
de todos os impostos por 
meio de PIX. A cidade é 
pioneira nesta modalidade 
no Alto Tietê, e uma das 
primeiras do estado de 
São Paulo. O sistema para 
este tipo de pagamento 
já está pronto, apenas 
com os ajustes finais. O 
prazo é de 15 dias e vai 
atingir cerca de 40% dos 
contribuintes.

 Os testes para que os 
pagamentos fossem efe-
tuados por meio de PIX 
começaram em maio deste 
ano, e finalizados em apenas 
três meses. O tempo de 
baixa é de três dias, mas 
está em estudo a redução 
para apenas um.  Para os 
contribuintes mais idosos 
ou os mais conservadores, 
há a opção para pagamento 
com código de barras ou 
débito automático.

Pagamento de 
impostos pode 
ser realizado por 
meio de PIX

Novidade
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Biblioteca passará a atender 
de segunda-feira a sábado

Mogi- A partir da próxima 
segunda-feira, a Biblioteca 
Municipal Benedicto Sérvulo 
de Sant´Anna ampliará seu 
expediente e passará a funcionar 
também às segundas-feiras. 
Até então, o funcionamento 
era de terça a sábado. O 
horário, portanto, passará 
a ser de segunda a sábado, 
das 9 às 16h45.    

Em função dos protocolos 
sanitários, o atendimento 
continua acontecendo no piso 
térreo do Centro Cultural. O 
usuário pode utilizar uma das 
quatro mesas disponíveis para 
estudo ou leitura no local. 
As mesas estão distanciadas 
umas das outras e são sempre 
higienizadas após uso.

O empréstimo de livros 
deve ser agendado por meio 
dos telefones 4798-6986 ou 
4798-6987, nos mesmos 
dias e horários de funciona-
mento do equipamento ou 
a qualquer momento,  pelo 
e-mail biblioteca.cultura@
pmmc.com.br.

As obras passam por 

Cultura

higienização antes de serem 
entregues aos mogianos e 
também após a devolução. 
Além da higienização, sem-
pre que um livro retorna à 
Biblioteca, ele permanece 
alguns dias reservado, antes 
de ser disponibilizado para 
outras pessoas.

A Biblioteca Municipal 
existe oficialmente desde 
1948. O acervo é composto 
por mais de 35 mil títulos 
dos mais diversos segmentos, 

dentre eles literatura brasileira, 
estrangeira, infantil, biogra-
fias, almanaques, dicionários, 
história e contos de Mogi 
das Cruzes. O equipamento 
possui ainda em seu acervo 
diversos títulos em Braille, 
sistema de leitura por meio 
do tato, direcionado a pessoas 
com deficiência visual.

A consulta de títulos pode 
ser feita por meio do site da 
Biblioteca http://biblioteca.
pmmc.com.br/. 

Atendimento continua no piso térreo do Centro Cultural

Divulgação/PMMC

Feira de adoção de cães e 
gatos ocorre hoje no CCZ

Mogi- A Prefeitura realiza 
hoje uma nova edição da 
Feira de Adoção do Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ) e do Centro de Bem 
Estar Animal (CBEA). Das 
9 às 13 horas, o público 
poderá conhecer e adotar 
cães e gatos com entrada 
controlada e supervisionada 
para evitar aglomerações. 

Para levar um animalzinho 
para a casa, é necessário 
comparecer ao local por-
tando documento oficial 
com foto e comprovante de 
endereço. Não é permitida 
a presença de menores de 
18 anos desacompanhados.

A adoção é um ato de 
responsabilidade e, assim 
como ocorreu na primeira 
edição, a equipe do CCZ e 
os voluntários do Passeio 
Animal estarão no local 
para orientar os interes-
sados sobre as principais 
dúvidas e cuidados. Outras 
edições do evento já foram 
realizadas neste ano com 
sucesso.

Ato de responsabilidade

Todos os animais adotados 
estarão devidamente chipados, 
vacinados e castrados. Para 
aqueles que eventualmente 
ainda não tenham recebido 
todas as doses da vacina ou 
não tenham sido castrados, 
os responsáveis serão orien-
tados sobre como fazer.

Entre os pets para adoção 
estão machos e fêmeas de 
várias idades e portes, cães 
e gatos. Há também opções 
de filhotes. Em caso de 

adoção de gatos, sendo 
possível, a pessoa interessada 
deve levar uma caixa para 
transporte, o que garante 
mais segurança no trajeto 
com o animal. 

Quem quiser pode com-
parecer no CCZ, que fica na 
estrada de Santa Catarina, 
2540, em Cezar de Souza. 
Informações por meio do 
telefone 4792-8585 ou e-

-mail zoonoses.sms@pmmc.
com.br

Todos os animais adotados estarão devidamente chipados

Daniel Carvalho

Criminalidade em Itaquá tem 
aumento durante mês de julho 
Estupros aumentaram 350% entre junho e julho, segundo SSP; também foram registrados cinco assassinatos

SEGURANÇA PÚBLICA

Região - Itaquaquecetuba 
foi a cidade do Alto Tietê 
que teve o mês de julho 
violento, segundo dados 
divulgados pela Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública (SSP).

Levantamento feito pela 
reportagem com base nos 
dados da Pasta leva em 
consideração a variação 
de dois crimes hediondos: 
homicídio e estupro (que 
inclui também o estupro de 
vulnerável, quando a vítima 
tem menos de 13 anos), 
além do total de roubos 
praticados no município 
(somando roubo de carga 
e roubo à pessoa). 

Itaquá, que não havia 
registrado homicídios no 
mês de junho, teve cinco 
casos de assassinato no mês 
seguinte. Enquanto que em 
junho foram registrados 
apenas dois casos de es-
tupro, foram nove no mês 
seguinte - um aumento de 

350%. O número de rou-
bos na cidade manteve-se 
ligeiramente estável, de 
240 casos para 266, ou um 
aumento de 10,8%.

Na média da criminalidade 
no território do município, 
a cidade de Suzano também 
apresentou um aumento 
repentino nos indicadores: 
os homicídios aumentaram 
66,6% (de três para cinco 
em um mês), 80% no nú-
mero de casos de violência 
sexual (de cinco para nove) 
e 7,09% nos casos de roubo 
(de 141 para 150).

A cidade de Mogi das 
Cruzes, que conta com a 
maior população no Alto 
Tietê, manteve em zero o 
número de homicídios entre 
junho e julho, e foi a que 
teve a maior queda absoluta 
no número de casos de es-
tupro de adultos e crianças 
(de 12 em junho para cinco 
em julho, uma redução 
de 58,3%). No entanto, 
os roubos aumentaram de 
99 para 111, um aumento 

de 12,1%.
A cidade de Poá foi a que 

apresentou a maior queda 
nos índices de crimes sexuais, 
de quatro casos de estupro 
para apenas um em julho 
(queda de 75%), mas foi a 

que na porcentagem teve 
o maior aumento entre as 
cinco cidades com maior 
população no Alto Tietê: 
de 73 roubos para 86 em 
um mês, um aumento de 
17,8%.

Entre as cidades com maior 
população no Alto Tietê, 
Ferraz de Vasconcelos é a 
que apresentou os melho-
res índices: embora tenha 
ocorrido um homicídio cada 
nos meses de junho e julho, 

a cidade não teve casos de 
estupro e apresentou uma 
queda no número de roubos: 
de 118 para 113 na última 
contagem, o que representou 
uma queda de 4,23%.

Produtividade
A SSP também revelou 

ontem os números das ações 
da Polícia Militar e da Polícia 
Civil no Alto Tietê.

No mês de julho, a cida-
de de Mogi das Cruzes foi 
a que teve maior número 
de ocorrências de tráfico 
de drogas (22), de pessoas 
presas em flagrante delito 
(88) e com abertura de 
inquéritos policiais (247). 
Suzano surge em segundo 
lugar com 21 ocorrências por 
narcotráfico, 57 prisões em 
flagrante e 192 inquéritos 
abertos.

No total, o Alto Tietê teve 
86 ocorrências ligadas à 
venda de entorpecentes, 57 
pessoas detidas durante atos 
criminosos e 836 inquéritos 
policiais iniciados.

Andre Diniz

Outras cidades da região também apresentaram aumento durante o período

Mogi News/Arquivo
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Protocolos sanitários são 
assegurados pela brigada

Para as crianças do CEIM 
Prof. Reynaldo Batalha, no 
Jardim São Pedro, a aferição 
da temperatura na entrada da 
creche e a higienização das 
mãos e das mochilas já faz 
parte da rotina. Esta adaptação 
aos protocolos sanitários nas 
creches municipais e subven-
cionadas na retomada gradual 
das atividades presenciais se 
deve ao trabalho da Brigada 
da Pandemia na Escola, grupo 
de profissionais das unidades 
escolares da rede municipal 
de ensino de Mogi das Cruzes, 
que tem feito a diferença para 
um retorno seguro de alunos 
e profissionais.

A Auxiliar de Desenvolvi-
mento Infantil (ADI), Glauciane 
Oliveira Santos, que faz parte 
da Brigada na creche conta 
como tem sido o dia a dia dos 
alunos. “Os protocolos fazem 
parte da rotina da creche e 
as crianças já se adaptaram. 
Muitas delas já nos dão a mo-
chila e as mãos para higienizar. 
Aferimos a temperatura na 
entrada e pronto, já sentimos 

Pandemia na Escola

segurança para dar início à 
nossa rotina”.

Integrante da Brigada no 
CEIM Sebastião da Silva, no 
Jardim Layr, Luiz Antonio 
de Carvalho Silva, auxiliar 
de serviços gerais, ressaltou 
a importância dos cuidados 
e do trabalho da brigada. “É 
muito importante porque assim 
os protocolos são seguidos, 
evitando a contaminação”. A 
creche atende 79 alunos do 
berçário ao Infantil II. Todas as 
escolas municipais e creches 

contam com uma brigada.
A Brigada é formada por um 

agente monitor para acompanhar 
e garantir o cumprimento do 
Protocolo Sanitário, um ponto 
focal interno com a função de 
orientar os profissionais das 
escolas e os alunos quanto 
aos protocolos e as medidas 
necessárias de isolamento, 
quando identificados casos 
de Covid-19 e um ponto focal 
externo, que deve se comunicar 
com as famílias e reportar ações 
aos equipamentos da Saúde.

Higienização já faz parte da rotina na entrada da creche

Divulgação/PMMC

Estevam pede ampliação 
do atendimento médico
Região - O deputado 

Estevam Galvão realizou 
audiência com o diretor 
de convênios do Instituto 
de Assistência Médica do 
Servidor (Iamspe), Antonio 
Jaime Ribeiro para solicitar a 
ampliação do atendimento 
médico oferecido pelo órgão 
aos servidores públicos esta-
duais residentes em Suzano 
e região. 

“Tivemos muitos hospitais 
e unidades de saúde descre-
denciadas nos últimos tempos 
e uma grande quantidade 
de servidores públicos que 
precisam se deslocar até 
São Paulo para consultas, 
tratamentos e até cirurgias”, 
explicou o deputado. 

De acordo com o diretor 
de convênios, na próxima 
semana a equipe técnica do 
Instituto agendará vistoria 
em hospitais particulares 
para verificar a viabilidade 
de convênio. 

“Vamos aguardar e trabalhar 
para que o servidor público 
estadual tenha mais opções 

Servidor público

de atendimento médico, in-
clusive internações e cirurgias, 
em Suzano e região”, disse 
o deputado. 

Iamspe
O Instituto de Assistência 

Médica ao Servidor Público 
Estadual é um sistema de 
saúde que atende 1,3 milhão 
de funcionários públicos do 
Estado de São Paulo e seus 
dependentes. Os usuários 
dispõem de uma rede de 

atendimento própria e cre-
denciada que conta com 
opções de serviços em 173 
cidades incluindo clínicas, 
consultórios médicos, 17 
postos de atendimento pró-
prios, laboratórios de análises 
clínicas e de imagem, além de 
hospitais, sendo o Hospital 
do Servidor Público Estadual 
(HSPE), na Capital, a refe-
rência para tratamento de 
casos de alta complexidade 
no Estado.

Equipe técnica verificará a viabilidade de convênio

Divulgação

Praça da Bíblia tem setor para 
documentos deixados para trás
Serviço foi criado em razão da grande quantidade de pertences esquecidos durante a vacinação contra a Covid-19

ACHADOS E PERDIDOS

Poá- A Secretaria de Saúde, 
por meio do Departamento 
de Vigilância em Saúde, 
instalou o setor de Acha-
dos e Perdidos na Praça da 
Bíblia, em razão da grande 
quantidade de documentos 
e pertences pessoais que 
foram esquecidos durante 
a campanha de vacinação 
contra a Covid-19. Ao todo, 
são mais de 50 itens en-
contrados por servidores 
ou munícipes que estão à 
espera dos proprietários 
para serem retirados.

De acordo com o diretor 
do Departamento, Leonardo 
Barbosa Garcia, a maioria 
dos materiais perdidos são 
documentos pessoais dos 
moradores que passaram 
pela Praça da Bíblia para se 
imunizar contra o corona-
vírus. “Um dia era um RG, 
no outro dia uma CNH e, 
de repente, estávamos com 
cerca de 50 documentos 
entre certidões de nasci-
mento e casamento, carteira 
de trabalho, chaves, entre 

outros. Por isso, resolvemos 
implantar o setor de ‘Achados 
e Perdidos’ para ajudar o 
cidadão a recuperar o seu 
documento”, explicou.

O morador que perdeu o 
seu documento ou objeto 
pessoal e que se vacinou 
recentemente, pode com-
parecer à Praça da Bíblia, 

localizada na rua Vicente 
Guida, s/n, no Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 9 
às 16 horas, para verificação.

Vacinação

A campanha de vaci-
nação contra a Covid-19 
irá avançar e a partir da 
próxima segunda-feira, 
atenderá os jovens a par-
tir de 15 anos. De acordo 
com os dados divulgados 

pelo Departamento de Vi-
gilância em Saúde, ontem, 
o município já realizou 
118.743 mil aplicações, 
sendo 79.642 da 1ª dose, 
36.153 da 2ª dose e 2.948 
de dose única.

São mais de 50 itens disponíveis para verificação de segunda a sexta, das 9 às 16h

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

A vacinação em Poá é realizada 
de segunda a sexta-feira, em seis 
postos de imunização. São eles:

Praça da Bíblia – rua Vicente Guida, s/n, Centro – 9 
às 16 horas 
 
UBS José Pereta– rua Lindolfo Raimundo Ribeiro, 
270, Vila Pereta, das 9 às 14h30 
 
Centro de Saúde (CS) II Farid Domingues – avenida 
Padre Anchieta, 146, Centro, das 9 às 14h30 
 
UBS Tito Fuga – rua Maria Helena, 159, Calmon Via-
na, das 9 às 14h30 
 
UBS Doutor Cypriano Monaco– rua Esperidião Hof-
fer, 223, Jardim Nova Poá, das 9 às 14h30 
 
UBS Wellington Lopes – rua Esmeralda, 88, Jardim 
América, das 9 às 14h30
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SBT, 21H00

Chiquititas

Carol e Junior levam Dani para fazer um piquenique, mas a pequena está 

chateada. Rafa leva Bel para visitar uma exposição. 

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Resumo não divulgado.

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Antô nia disfarç a sua preocupaç ã o e diz a Jú lio que seu receio é  por causa 

do vazamento de gá s. Dom e Dí lson descobrem que sã o irmã os e combinam 

guardar segredo até  a confi rmaç ã o do teste de DNA. Eric faz uma surpresa 

para Luiza. Eric aceita o pedido de casamento feito por Luiza. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo fi nge ser uma assombração para confundir Cora. Vicente 

cumprimenta sua equipe e presenteia a todos. Xana se irrita quando Naná 

recebe um telefonema de Antônio. Maria Marta dispensa Maurílio e fi ca no 

quarto de José Alfredo. Vicente e Cristina se beijam. Maria Clara se declara para 

Vicente. Salvador observa Helena dormir e Carmem se preocupa com a moça.

RECORD, 21H

Gênesis

Reprise da semana.

Admiro pessoas 
que sabem ser felizes, 
que contra tudo e 
todos não se rendem 
e perante qualquer 
desfecho sorriem.

Admiro aqueles 
que se gostam como 
são, que olham a 
vida como ela é e a 
aceitam desse jeito 
mesmo.

Admiro quem 
aceita ser feliz, 
quem não teme as 
consequências, quem 
arrisca mesmo assim.

MOMENTO
especial

ACEITAR SER FELIZ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje um aniversário é sempre um 

recomeço. Comece com o pé direito e seus sonhos se reali-

zarão! Felicidades.

“ Seja feliz. Não aceite menos 
que isso.”

 cultura@jornaldat.com.br

O mundo é dessas 
pessoas, e é delas 
o último riso, a 
felicidade que todos 
queremos.

Mas a questão é que 
qualquer um pode 
ser assim, e todos 
podemos também ser 
felizes.

Basta para isso 
aceitarmos os desafios 
que a vida!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE 
MOGI DAS CRUZES - SEMAE

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
O SEMAE, por intermédio do Diretor Geral, retifica o 
AVISO DE ALTERAÇÃO E REDESIGNAÇÃO DE DA-
TAdo Pregão Eletrônico nº054/2021 publicado em 26 
de agosto de 2021, no qual consta a redesignação de 
data para o recebimento das propostas para o dia 14 
de setembro de 2021 até às 08h00min. A informação 
correta é que o pregão está SUSPENSO SINE DIE para 
alterações no edital. Mogi das Cruzes, 27 de agosto de 

2021. João Jorge da Costa – Diretor Geral do Semae. 

   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

FELIPE  DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em
Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e 
noventa  e quatro (27/06/1994), residente e domiciliado Rua Padre JOão 
Álvares, 05, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSE DE SOUZA
FILHO e de MARIA DE FATIMA DE SOUZA.                                  
NATHALIA  PINHEIRO  ARAÚJO, estado civil solteira, profissão estudante,
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia quinze de julho de dois mil 
(15/07/2000),  residente  e  domiciliada Rua Edmund Gerke, 77, E - 23, 
Jardim  Bela  Vista, Mogi das Cruzes, SP, filha de ALEXINALDO OLIVEIRA
ARAÚJO e de ALEXSANDRA DE BRITO PINHEIRO ARAÚJO.                      

DANILO GARCIA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP no dia vinte e dois de maio de mil
novecentos  e  oitenta  e  um  (22/05/1981),  residente  e domiciliado Avenida  
das Nações, 63, Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP,
filho de MARIA APARECIDA GARCIA DE ALMEIDA.                           
SIMONE  RODRIGUES,  estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
Divisópolis  - Almenara, MG no dia quatro de março de mil novecentos 
e setenta  e  sete  (04/03/1977),  residente  e  domiciliada Avenida das 
Nações,  63,  casa  01,  Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filha 
de MARIA RODRIGUES.                                             
Conversão de União Estável                                            

JULIO   CESAR  FRANCISCO,  estado  civil  solteiro,  profissão  gerente 
operacional,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de março de 
mil  novecentos e setenta e oito (13/03/1978), residente e domiciliado Rua  
Gervásio  Maria  Pinheiro, 106, Parque Olímpico, Mogi das Cruzes, SP,  filho  
de  SEBASTIÃO  ANTONIO  FRANCISCO  e de GERALDA DAS GRAÇAS 
FRANCISCO.                                                            
ESTER  NASCIMENTO  MOTTA, estado civil solteira, profissão esteticista,
nascida  em  São  Paulo, SP no dia três de outubro de mil novecentos 
e oitenta  e  quatro  (03/10/1984), residente e domiciliada Rua Gervásio 
Maria  Pinheiro,  106,  Parque Plímpico, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
SERGIO  APARECIDO  GONÇALVES  MOTTA e de ELIZETE BATISTA 
DO NASCIMENTO MOTTA.                                                                

LUIZ PAULO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão metalurgico,
nascido  em Poá, SP no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e 
sete  (11/07/1987),  residente e domiciliado Rua Kasumo Sumizono, 386, 
Jardim  Santa  Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSÉ FERNANDES 
DE OLIVEIRA e de SONIA ALMENDROS BASTIDA DE OLIVEIRA.                    

CRISTIANE   VANESSA   ALCANTARA,  estado  civil  divorciada,  profissão
professora,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de setembro 
de mil novecentos e oitenta e um (18/09/1981), residente e domiciliada Rua  
Kasumo  Sumizono,  386, Jardim Santa Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filha 
de BENEDITO DONIZETE ALCANTARA e de ROSA MARIA ALCANTARA.       
Conversão de União Estável                                            

DERICK  HIROSHI  SATO,  estado  civil  solteiro,  profissão  técnico de 
informática,  nascido  em  Ima- Shi, Província de Nagano, Japão no dia três  
de  setembro  de  mil  novecentos e noventa e oito (03/09/1998), residente  
e  domiciliado Rua Orlando Signorini, 176, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de Sueli Satie Sato.                       
JÉSSICA  AFFONSO  BARRETO,  estado  civil solteira, profissão autonoma,
nascida  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia quatorze de fevereiro de mil 
novecentos  e noventa e três (14/02/1993), residente e domiciliada Rua 
Orlando Signorini, 176, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de Cicero 
Carlos de Souza Barreto e de Marcia Cristina Affonso Barreto.  
Conversão de União Estável                                            

LEANDRO  SANTOS  DE  SOUZA,  estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  quinze de outubro de mil 
novecentos e noventa (15/10/1990), residente e domiciliado Rua Yoshimi 
Kubota,  417,  Jardim  Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de AFONSO 
INACIO DE SOUZA e de CLEONIDES SANTOS DE SOUZA.                       
JACQUELINE   FERREIRA   DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão 
autonoma,  nascida  em  Guarulhos, SP no dia dezesseis de julho de mil 
novecentos  e noventa e dois (16/07/1992), residente e domiciliada Rua 
Yoshimi  Kubota,  417, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
MARCOS ROBERTO DA SILVA e de SELMA FERREIRA DA SILVA.                 
Conversão de União Estável                                            

ANTONIO  FLÓRIDO,  estado  civil  divorciado, profissão ajudante geral, 
nascido  em  Eldorado,  SP  no  dia trinta de maio de mil novecentos e 
sessenta  e  quatro  (30/05/1964),  residente  e  domiciliado Rua João 
Gouveia,  41,  Jardim  Modelo, Mogi das Cruzes, SP, filho de AGOSTINHO
FLÓRIDO e de DEMERCILIA RODRIGUES FLÓRIDO.                            
LÚCIA  HELENA  DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão auxiliar
de limpeza, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de outubro de
mil  novecentos e setenta e dois (15/10/1972), residente e domiciliada 
Rua  João  Gouveia,  Jardim  Modelo,  Mogi  das  Cruzes,  SP, filha de 
SEBASTIÃO VICENTE DO NASCIMENTO e de MARIA TEREZA DE LIMA 

NASCIMENTO. 
Conversão de União Estável                                            

CLAUDIONOR  ALVES  DOS  SANTOS  NETO,  estado civil solteiro, 
profissão balconista,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia três de 
dezembro de mil  novecentos e noventa e sete (03/12/1997), residente e 
domiciliado Rua  Sebastião  Francisco  da  Costa,  120,  Vila  Municipal, Mogi 
das Cruzes,  SP,  filho de CLAUDENILTON SANTANA DOS SANTOS e de 
FRANCISLEI DO CARMO.                                                             
ERICKA  JENNIFER  OLIVEIRA DE AVELINO, estado civil solteira, profissão
operadora  de caixa, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze 
de junho  de  mil  novecentos  e noventa e oito (14/06/1998), residente 
e domiciliada   Rua   Prof  João  Gualberto  Mafra  Machado,  805,  Vila 
Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de ANTONIO LIMA DE AVELINO e de
ROSARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE AVELINO.                                

FILIPE  BOAZ  FACIO MARTINS, estado civil solteiro, profissão mecânico,
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  trinta  de  março de mil 
novecentos  e noventa e nove (30/03/1999), residente e domiciliado Rua 
Lucas  Alexandre, 149, Loteamento Alvorada, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
Sidnei Jose Martins e de Andrea Lopes Facio Martins.               
SAMANTHA   FONSECA   CACIATORE,   estado   civil   solteira,  profissão
recepcionista  atendente, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dez de 
julho  de  dois  mil  (10/07/2000),  residente  e  domiciliada Avenida Tenente  
Manuel Alves, 221, casa 02, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
José Fernando Caciatore e de Jerusa Carla Fonseca.       

RICARDO   VICENTE  DO  NASCIMENTO,  estado  civil  solteiro,  profissão
cabeleireiro,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia cinco de janeiro de  
mil novecentos e setenta (05/01/1970), residente e domiciliado Rua João  
Gouveia,  41,  Jardim  Modelo,  Mogi  das  Cruzes,  SP, filho de SEBASTIÃO  
VICENTE  DO  NASCIMENTO  e  de  MARIA  TEREZA  DE  LIMA  DO 
NASCIMENTO.                                                           
WALTER  ANDRADE  DA  SILVA,  estado  civil solteiro, profissão zelador, 
nascido  em São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos 
e  sessenta  e  nove  (21/06/1969),  residente  e domiciliado Rua João 
Gouveia,  41,  Jardim  Modelo,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho de JOSÉ 
ARGENTINO ANDRADE DA SILVA e de MARIA TEREZA DA SILVA.                
Conversão de União Estável

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Finanças - SMF torna público, para conhecimento das empresas interessadas e 
PREVIAMENTE inscritas em Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições 
exigidas para cadastramento até o 3º (TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, que está promovendo 
a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 017/20 - PROCESSO Nº 14.076/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA - PROGRAMA +MOGI ECOTIETÊ - NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTAS” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas e 30 minutos do dia 16 de setembro de 
2021. A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 10 
horas. O edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 27 de agosto de 2021.
RICARDO ABÍLIO - Secretário Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Hospital Municipal promove capacitação profissional sobre infarto 

Mogi- O Hospital Municipal promoveu, com apoio do corpo clínico, uma capacitação 

para atualização científica sobre o infarto em tempos de Covid-19. O treinamento 

ocorreu em plataforma online, com estudo de casos, focando na necessidade dos 

profissionais tomarem decisões em equipe quanto às medidas clínicas e observado o 

tempo necessário para melhores resultados.

Mogi- A vacinação contra 
a Covid-19 de hoje estará 
concentrada na imunização de 
adolescentes de 16 e 17 anos 
sem comorbidades. A vacina 
será aplicada nas unidades de 
saúde, conforme local e horário 
selecionado no sistema online: 
www.cliquevacina.com.br . 

Para receber a dose, é preciso 
ter efetuado o agendamento 
online e comparecer muni-
do de documento pessoal, 
comprovante de endereço e 
comprovante de agendamento, 

além do CPF ou Cartão SUS. 
O adolescente que pretende 

ir sozinho precisa, ainda, levar 
o termo de consentimento 
preenchido e assinado pelos 
pais ou responsáveis. 

Na próxima segunda e 
terça-feira, o trabalho ficará 
concentrado na aplicação de 
segundas doses do imunizante 
CoronaVac/Butantan/Sinovac 
para quem tomou a primeira 
dose até o dia 2 de agosto e 
4 de agosto, respectivamente. 
No total, foram 4,5 mil doses.

Adolescentes de 16 e 
17 serão vacinados hoje

Covid-19

Aplicação ocorre no local e horário escolhido no sistema

Mogi- O Gabinete de Arti-
culação para Enfrentamento 
da Pandemia (Gaepe Mogi), o 
primeiro municipal do Brasil, 
conta agora com uma página no 
portal da Secretaria Municipal 
de Educação para que todos 
possam acompanhar o traba-
lho realizado pelos diferentes 
setores da sociedade em um 
diálogo aberto e transparente 
sobre os principais desafios 
relacionados ao impacto da 
pandemia da Cocid-19 na 
Educação. O acesso é por 
meio do endereço https://
portal.sme-mogidascruzes.
sp.gov.br/content/gaepe

O gabinete foi instituído 
pela Prefeitura em parceria 
com o Instituto Articule, o 
Comitê Técnico da Educação 
do Instituto Rui Barbosa e a 
Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon) e já é referência para 
outros municípios. Participam 
do Gaepe Mogi representan-
tes dos poderes Executivo, 
Legislativo, Judiciário, além 
de conselhos municipais e 
organizações da sociedade civil.

Na página, todos podem 
conhecer mais sobre o que é o 
Gaepe, quem participa e como 
funciona. Estão disponíveis 
as últimas notícias sobre o 
gabinete, o Painel de Moni-
toramento com a relação das 
escolas e creches adequadas 
ao protocolo sanitário e as 
que estão passando por obras 
de adequação para o retorno 
presencial; além do Protocolo 
de Segurança sanitária nas 
escolas e os materiais essen-
ciais para os cuidados com 
pandemia, onde estão reunidos 
os documentos relativos ao 
processo de retomada gradual 
das atividades presenciais.

A criação da página do Gaepe 
Mogi faz parte do trabalho de 
transparência desenvolvido 
pela Secretaria de Educação, 
aproximando a população 
das ações que estão sendo 
realizadas pela Pasta. O Gaepe 
Mogi é um grupo horizontal 
sem hierarquia, que contribuirá 
para a melhoria da qualidade 
da educação, não só neste 
período da pandemia, mas 
para o futuro das crianças.

Gaepe Mogi apresenta 
trabalho do gabinete

Nova página online

Ocupação de leitos Covid-19 
no Alto Tietê segue em queda
Cidades como Suzano e Guararema não registraram, nos últimos dias, internações por causa do coronavírus

DESOCUPADOS

Região - Atualização feita 
pelo grupo MogiNews/DAT 
junto às secretarias de Saúde de 
algumas das cidades da região 
demonstrou uma nova queda 
no número de leitos públicos 
ocupados por pacientes com o 
novo coronavírus (Covid-19).

Pela segunda apuração 
consecutiva, a Secretaria de 
Saúde de Suzano informou 
que nenhuma vaga ofertada 
para pessoas contaminadas 
pelo vírus está sendo usada 
no momento. Neste período 
de pandemia, a cidade tem 
contado com as vagas no 
Pronto-Socorro (PS) Adulto 
Municipal, localizado na re-
gião central, além de vagas de 
Unidade de Terapia Intensiva 

Em Mogi, a ocupação de vagas é de 15,33% na UTI

(UTI) em parceria com a ini-
ciativa privada.

Guararema, que antes ti-
nha apenas um dos 20 leitos 
ocupados, informou na última 
quinta-feira que todos os seus 
leitos estão disponíveis.

Em Itaquaquecetuba, a taxa 
de ocupação de vagas para 
Covid-19 sofreu uma queda 
desde o início da semana: 
de 31% (11 de 35 leitos) 
registrados, a taxa caiu para 
aproximadamente 14% (4 
de 35). O setor de leitos de 
Emergência segue sem pa-
cientes, semelhante ao início 
da semana.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes, 
no final desta semana Mogi 
das Cruzes tinha 49 leitos de 
UTI (15,33% do total) e 35 de 

960 (3,67%) de Enfermaria, 
somando leitos públicos e 
privados. A cidade passou a 
apresentar um viés de queda em 
comparação à última semana, 
quando teve 16,9% de UTI e 
4,3% de Enfermaria.

Estado
Segundo a Secretaria de 

Estado da Saúde, a Grande 
São Paulo apresentou uma 
leve queda em relação ao início 
da semana: enquanto que na 
segunda-feira os índices eram 
de 37,8% para UTI e 28,2% 
nas enfermarias, a taxa de 
UTI no final desta semana 
era de 36% para UTI e 27% 
para Enfermaria.

O Hospital Regional de 
Ferraz de Vasconcelos, tinha 
aproximadamente, oito de 

26 leitos de UTI (30%), três 
leitos a menos que no início da 
semana. Na Enfermaria, seis 
de 26 leitos (23%) possuíam 
pacientes, um a menos que 
no começo da semana.

No Hospital Santa Marcelina, 

em Itaquá, apenas um dos 
20 leitos de UTI (5%) e dois 
dos 20 leitos de Enfermaria 
estavam ocupados na quinta-

-feira (10%). Cinco dias antes, 
a unidade contava com quatro 
pacientes em UTI e seis na 

Enfermaria.
No início da semana, o 

Hospital Luzia de Pinho Melo 
tinha 13 dos 61 leitos de En-
fermaria e dois dos dez leitos 
de UTI com pacientes (61% 
e 10%, respectivamente). No 
final de quinta-feira, eram 11 
de 23 pacientes na enfermaria 
(48%) e dois na UTI (20%).

O Hospital Auxiliar de Su-
zano foi um dos poucos locais 
que apresentou aumento na 
ocupação - de 27,7% no início 
da semana (seis dos 20 leitos), 
passou para aproximadamente 
31% (em média, pouco mais 
de seis pacientes por 20 vagas).

Em relação às mortes, o 
Alto Tietê fecha a semana com 
mais 18 óbitos por Covid. No 
acumulado desde março do 
ano passado são 5.322.

André Diniz
Divulgação/PMMC


