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

Postos criados nestes três meses superam em 71% as vagas geradas durante o mesmo período do ano passado

Mogi fecha o trimestre com 
2,5 mil empregos criados 

2ª Divisão do Paulista Hospital de Mogi

União assume 
liderança  
do Grupo 5

PA Infantil  
está de volta  
ao Municipal

Cidades, página 5 Cidades, página 4

Prefeitura informou que entre janeiro de março de 2021 foram criados 1,4 mil empregos

Mogi News/Arquivo

lho. O número é 71% maior que 
o mesmo período do ano passa-
do, quando o saldo foi de 1.465 
postos. O índice comprova a re-
tomada econômica do município..  
Cidades, página 5

A cidade fechou o primeiro tri-
mestre com saldo positivo de 2.505 
vagas, de acordo com os dados do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), divul-
gado pelo Ministério do Traba-

Gripe, sarampo e Covid

População enfrenta mau tempo 
durante Dia D de vacinação

Mutirão de vacinação ocorreu no sábado; doses ainda 
estão disponíveis na região. Cidades, página 8

Em Suzano, postos de coletas foram espalhados em vá-
rios locais. Cidades, página 3
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A Campanha do Agasalho já 
começou em Suzano e Mogi das 
Cruzes. A ação começou no final 
de abril. Em Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Arujá e Guara-
rema o projeto será iniciado neste 
mês. Cidades, página 3

Contra o frio

SUZANO E 
MOGI DÃO 
INÍCIO À  
CAMPANHA 
DO AGASALHO

Mogi

Grupo de ciclistas protesta 
contra violência no trânsito
Ato ocorreu em frente à Estação Estudantes, ontem, 
contra mortes de ciclistas. Cidades, página 3
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BOLSA EMPREENDEDOR
O Governo de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, segue com vagas aber-
tas para o Bolsa Empreendedor, pro-
grama que oferece R$ 130 milhões 
para apoiar, impulsionar e incentivar 
pequenos negócios em todo estado. 
Os participantes recebem bolsa-au-
xílio de R$ 1 mil. As inscrições para 
a terceira turma de 2022 devem ser 
realizadas pelo site www.bolsadopo-
vo.sp.gov.br até 9 de maio. 

CRECHES EM FERRAZ
A Secretaria de Educação de Ferraz 
de Vasconcelos está com inscrições 
abertas para o preenchimento de va-
gas nas creches municipais até o dia 
13 de maio, destinadas às crianças 
de zero a 3 anos. O mutirão de va-
gas será disponibilizado em todas as 
unidades, exceto na creche Gustavo 
Zanchetta Gonçalves, no Parque São 
Francisco, pois a escola já possui fila 
de espera. Os pais precisam com-
parecer na unidade escolar preten-
dida com a certidão de nascimento 
do aluno, comprovante de endereço 
atualizado, documento original com 
foto do responsável pela criança, te-
lefone e endereço de e-mail.

ACE DE SUZANO I
A Associação Comercial e Empresa-
rial (ACE) de Suzano recebeu ,na últi-
ma quinta-feira, a palestra “Equipes 
motivadas”, voltada aos empreen-
dedores e donos de negócios locais. 
Ministrada por Wilson Rios, em par-
ceria com a Quinto Elemento Con-
sultoria de Resultados, a apresen-
tação contou com a participação de 
45 empresários.

ACE DE SUZANO II
A ação abordou técnicas e estraté-
gias a serem aplicadas em estabe-
lecimentos de todos os portes para 
melhorar o relacionamento entre 
os colaboradores e motivar os inte-
grantes das equipes, como forma de 
fortalecer os serviços prestados e o 
atendimento oferecido, e assim, fo-
mentar o crescimento da empresa.

FANFARRA
Estão abertas as inscrições para mais 
uma edição do tradicional concurso 
de Fanfarras e Bandas (Confaban) 
de Santa Isabel. O evento será no dia 
10 de julho, a partir das 14 horas. As 
inscrições devem ser realizadas até 
dia 14 de maio, pelo site santaisa-
bel.sp.gov.br. Ao todo são oito vagas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

1º de Maio

O 
Dia do Trabalho, ou Dia do Tra-
balhador, o que for mais conve-
niente, já passou, e, talvez, por 
ter caído em um domingo, pode 

não ter chamado tanta atenção da popula-
ção como em outros dias, quando caiu em 
dia de semana e o país pode desfrutar de 
um dia merecido de folga.

Mas mesmo despercebido, o que foi vis-
to neste domingo, durante o feriado, foram 
dois candidatos à Presidência da República 
em busca de atenção: um deles, que já está 
no governo quase um mandato inteiro, mos-
trou que não tem competência para ocupar 
o cargo, e o outro, que já teve uma enxurra-
da de denúncias de corrupção quando era 
presidente, quer voltar a sentar na cadeira 
mais importante do Brasil mesmo depois 
desse período.

Os dois políticos aproveitaram para rea-
lizar meio que uma campanha antecipada, 
já que oficialmente não podem realizar ne-
nhuma propaganda para se lançar como 
candidatos ao Palácio do Planalto. Apesar 
dos comícios, os eventos não causaram o 
impacto que ambos, e seus fieis militantes, 

gostariam, e os episódios não devem inter-
ferir nas pesquisas que a dupla lidera.

Mas enquanto existe essa guerra fria polí-
tica, o trabalhador sofre. A última pesquisa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) revelou que 11,1% da população 
economicamente ativa está desempregada. 
Esse percentual se encontra em um nível de 
estabilidade durante este primeiro trimes-
tre, sendo o mesmo patamar do trimestre 
anterior e menor do que os primeiros três 
meses do ano passado.

Uma das vitrines que devem fazer parte 
das campanhas, de todos os candidatos, é a 
geração e empregos, que precisa estar em pé 
de igualdade com segurança, saúde e edu-
cação, mas sem o trabalho formal fomenta-
do fica difícil gerar riqueza, para as pessoas 
e para o país. Cidades do Alto Tietê, como 
Mogi das Cruzes, celebram a criação de no-
vos empregos, e isso deve ser comemora-
do, o fato é que não sabemos se continuará 
crescendo ou é algo pontual. Façamos vo-
tos que isso se consolide e que o próximo 
governo tenha capacidade de ajudar na ge-
ração de empregos.

Em inúmeros artigos abor-
damos assuntos notariais e 
registrais relevantes, tratan-
do quase sempre das figu-
ras dos tabeliães e oficiais 
de registro, os quais são os 
responsáveis pela prestação 
do serviço público a eles de-
legado, após aprovação em 
concurso público.

No entanto, o intuito do 
presente artigo é enaltecer 
aquelas figuras que com-
põem o quadro funcional de 
um cartório: estagiários, au-
xiliares, escreventes e subs-
titutos. Sem a colaboração 
dessas importantes pessoas, 
nenhum notário ou registrador 
conseguiria trabalhar; pode-

-se dizer com  tranquilidade 
que são o motor do cartório!

Os estagiários têm como 
missão, além de aprender, ser 
um ponto de apoio à presta-

O bom escrevente

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

ção do serviço; função análo-
ga, mas regrada juridicamente 
de maneira distinta, compe-
te aos auxiliares, os quais são 
responsáveis pela preparação 
de incontáveis atos notariais 
e registrais, que serão lavra-
dos e praticados pelas figuras 
citadas no parágrafo a seguir.

Os escreventes praticam 
os atos autorizados pelo ta-
belião ou oficial de registro, e 
até por isso são popularmen-
te conhecidos como “escre-
ventes autorizados”. Aqueles 
colaboradores que gozam de 
maior confiança, são nomea-
dos substitutos e agem em 
território laboral inerente aos 
titulares, praticando todo e 
qualquer ato de competên-
cia da especialidade.

Sim, tais figuras são as 
responsáveis pelo bom an-
damento do cartório, com 

excelência, o que implica 
em fazer muito mais do que 
aquilo que se espera de um 
trabalhador comum. Foi-se 
o tempo em que laborar no 
cartório era sinônimo de bater 
carimbo; atualmente há um 
verdadeiro aconselhamento, 
assessoramento jurídico e até 
mesmo pessoal.

É comum os escreventes 
se tornarem amigos e confi-
dentes das pessoas que aten-
dem, pois o vínculo é de 
singela confiança. A arte de 
ouvir torna-se crucial. Após 
a atenta oitiva, orientar o me-
lhor caminho a trilhar.

Que notários e registra-
dores valorizem cada vez 
mais suas equipes, as quais 
são a sua voz, corpo e ação 
no atendimento ao público, 
uma relação de umbilical co-
laboração.

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de 
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Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

Mães de Mogi e região serão homenageadas na quinta-feira com um concerto 
especial preparado com muito carinho pela Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi 
das Cruzes, mantida pela Secretaria Municipal de Cultura. O evento acontece às 
20 horas, no Theatro Vasques, é gratuito. Para participar basta retirar o convite 
no Centro Cultural de Mogi das Cruzes que fica localizado na rua Padre João, 360, 
centro de Mogi, das 9 horas às 16h45.
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Alto Tietê tem mais de 
1.200 vagas de emprego

Região - No Alto Tietê há 
1.285 oportunidades de 
trabalho, disponíveis pelos 
programas de encaminha-
mento das cidades de Mogi 
das Cruzes, Itaquaquecetuba, 
Suzano, Santa Isabel, Guara-
rema, Ferraz de Vasconcelos, 
Poá e Arujá. As informações 
podem ser alteradas.

Em Mogi das Cruzes há 
634 vagas de emprego, sendo 
que 47 delas são destinadas 
a Pessoas com Deficiência 
(PCDs). Há também vagas para 
operador de telemarketing 
ativo (140 vagas), operador de 
loja (80), operador de caixa 
(70), e fiscal de prevenção e 
perdas (20). Mais informações 
pelos telefones 4699-1900, 
4699-2784, 4798-6315 e 
97422-4273.

Itaquá tem 299 oportu-
nidades de trabalho, sendo 
que oito delas para Pessoas 
com Deficiência (PCDs). Há 
vagas para operador de tele-
marketing (150) e operador 

Trabalho

de CNC (22), entre outras. 
Consulte mais vagas pelo link: 
www.itaquamaisemprego.
seate.com.br/vagas. 

Suzano tem 123 vagas de 
trabalho para funções como  
motorista carreteiro (15), 
costureira (10), e operador 
de empilhadeira (8). Mais 
informações pelo telefone: 
4745-2264.

Em Santa Isabel há 97 
vagas, sendo 50 delas para 
auxiliar de cozinha. Mais 

informações pelo telefone 
4656-2662. Já em Guara-
rema há 46 vagas, e Arujá 
conta com 12 oportunidades. 
Visite o site das prefeituras 
para mais informações. 

Ferraz tem 67 oportunida-
des de trabalho. Saiba mais 
pelo e-mail empregoagora@
ferrazdevasconcelos.sp.gov.br. 
E Poá tem sete oportunida-
des, sendo três para área de 
costura. Mais informações: 
4639-7854 ou 4639-3146.

Raissa Sandara

Levantamento foi feito em oito cidades da região

Reprodução

Mogi e Suzano iniciam 
campanha do agasalho
Ferraz, Itaquaquecetuba, Arujá e Guararema começarão a ação ao longo deste mês

SOLIDARIEDADE

Região - A Campanha do 
Agasalho já teve início em 
algumas cidades. Em Suzano 
e Mogi das Cruzes a ação 
começou no final de abril. 
Em Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Arujá e 
Guararema o projeto será 
iniciado neste mês.

A Campanha Inverno So-
lidário – Gestos Que Aque-
cem, ação do Fundo Social 
de Mogi, visa arrecadar não 
apenas agasalhos, mas também 
cobertores, meias, roupas e 
mantas para pets. 

Os itens devem ser novos 
ou estar em bom estado, de 
forma que possam ser de-
vidamente reaproveitados. 
Espalhados pela região há 
36 pontos de coletas. 

O Fundo Social destina ao 
longo de todo o ano doações 
de diversos tipos de itens, 
como cestas básicas, kits de 
alimentos, roupas, agasalhos, 
kits de higiene, álcool em 
gel e fraldas para pessoas 

em necessidade. Tudo com 
base em doações feitas pela 
sociedade civil e parceiros. A 
Prefeitura não definiu quantas 
peças devem ser arrecadadas.

A Campanha do Agasalho, 
promovida pelo Fundo Social 
de Suzano, conta também 
com apoio do Tiro de Guerra 
de Suzano (TG 02-081), da 
Guarda Mirim e da Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp). 

Neste ano, a ação conta 
com algo inédito: a instalação 

da “Sacola Solidária” no Suzano 
Shopping, próximo ao corredor 
principal, que potencializa 
a campanha em busca de 
cobertores e agasalhos. 

A expectativa é que sejam 
arrecadados 60 mil itens até 
o dia 31 de julho. 10% desta 
quantia já foi arrecadada no 
primeiro dia de campanha, por 
meio do drive-thru solidário 
realizado no Paço Municipal 
Prefeito Firmino José da Costa. 

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Ferraz planeja 

iniciar no dia 10 de maio a 
campanha “Aquece Ferraz”, 
que tem o intuito de atender 
cerca de 1,5 mil famílias do 
município. Os pontos de 
arrecadação serão em escolas, 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), o Parque Nosso Recanto, 
comércios, estabelecimentos, 
igrejas, indústrias, entre outros 
ainda não divulgados.

Na última sexta-feira, o 
Fundo Social de Solidariedade 
de Ferraz promoveu um en-
contro para doação de roupas 
e cobertores aos moradores da 
Vila Margarida. Mais de 3 mil 
peças foram doadas.

Prevista para começar no dia 
14 de maio, além de arrecadar 
roupas e cobertores, a ação 
promovida pela Secretaria 
de Assistência Social de Arujá 
também oferecerá espaço 
para pernoite às pessoas em 
situação de rua nos períodos 
de baixas temperaturas.

Estima-se a arrecadação de 
40 mil peças de roupa e três 
mil cobertores novos ou em 
bom estado para reúso. Os 

pontos de arrecadação serão 
em escolas, condomínios, 
supermercados, farmácias e 
pontos da Prefeitura de Arujá.

A Campanha do Cobertor, 
em Itaquá, terá início na última 
semana de maio. O Fundo 
Social de Solidariedade fará 
a arrecadação de cobertores 
e sacos de dormir, contando 
com os supermercados como 
ponto de arrecadação. A dis-
tribuição será feita por meio 
de 150 instituições parceiras 
como organizações.

A Campanha do Agasa-
lho – Programa Mão Amiga, 
promovida pelo Fundo Social 
de Solidariedade e Secretarias 
de Guararema tem previsão 
de início na segunda semana 
deste mês, mas ainda não 
tem detalhes de como será 
feita a ação. 

Em Poá, a Campanha do 
Agasalho ainda está em pla-
nejamento pela Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social do município e não tem 
data prevista para começar.

*Texto supervisionado pelo editor

Everton Dertonio*

Campanha deve seguir até a metade deste ano

Mogi News/Arquivo

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi  (PL) anunciou o 
início de uma nova etapa 
do projeto Ilumina Suzano, 
com a renovação de 3 mil 
pontos de iluminação, além 
da ampliação de 800 novos. 
Os trabalhos da Secretaria 
Municipal de Manutenção e 
Serviços Urbanos começa-
ram ontem e seguirão pelos 
próximos meses.

A novidade foi comparti-
lhada por Ashiuchi durante 
reunião com o titular da Pasta, 
Samuel Oliveira, e o diretor 
de Iluminação Pública, Ari 
Santos, na Prefeitura. “Em 
2017, quando assumimos 
a gestão, encontramos um 
parque de iluminação com 
cerca de 22 mil pontos, 
sendo que pelo menos 40% 
do total havia algum tipo 
de problema. Com um 
trabalho sério e de muito 
zelo, melhoramos o setor, 
atendendo a todas as de-
mandas e ainda criamos um 
aplicativo para reparos nas 
lâmpadas em até 72 horas 
do pedido”, explicou o 

Projeto vai contemplar 
3 mil pontos da cidade

Iluminação

chefe do Executivo.
Na ocasião, Oliveira tam-

bém destacou que, com a 
ampliação anunciada, Suzano 
deverá passar a contar com 
cerca de 25 mil pontos de 
iluminação funcionando. 

“Além da substituição de 
3 mil lâmpadas incandes-
centes por equipamentos a 
base de vapor metálico e 
de LED, dois formatos que 
garantem melhor qualidade 
na iluminação com menor 
consumo de energia e pre-
juízo ao meio ambiente, 
também teremos 800 novos 
pontos nos locais que mais 
precisam”, disse o secretário.  

Os trabalhos de troca e 
instalação devem contem-
plar já nesta semana vários 
pontos nos quais a rede de 
iluminação será incremen-
tada, com análises feitas a 
partir dos dados levantados 
pelo aplicativo “Ilumina 
Suzano”, O serviço está 
disponível para download 
na App Store ou na Google 
Play Store para celulares 
iOS e Android.

Mogi - Um grupo de ciclistas e 
cicloativistas realizaram ontem 
um ato na estação Estudantes 
da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) 
contra a violência no trânsito, 
onde três pessoas perderam a 
vida em atropelamentos em 
menos de 30 dias.

Desde o início de abril, três 
casos fatais foram registrados: 
em 6 de abril, no Centro Cívico, 
com a morte de Jair Monteiro 
de Moraes, 64 anos; em 25 
de abril, na Via Perimetral, 
um homem de 39 anos foi 
atingido por um caminhão e 
morreu no local. Já no último 
domingo, um outro caminhão 
atropelou um ciclista de 45 
anos na estrada das Varinhas, 
no distrito de Jundiapeba.

O protesto foi marcado 
pelas redes sociais, como uma 
homenagem a Moraes e um 
pedido às autoridades por mais 
ações que garantam a segu-
rança dos ciclistas no trânsito 
na cidade. Segundo um dos 
idealizadores da manifestação, 

Ciclistas pedem 
mais segurança 
nas ruas em 
manifestação

Trânsito

André Diniz

o ato é descentralizado e não 
conta com organização: “Será 
do povo e pelo povo, vamos 
nos encontrar na frente da 
estação e teremos algumas 
intervenções artísticas, e 
entregaremos folhetos aos 
motoristas”, reforçou Daniel 
Roberto.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria de Mobilidade Urbana, 
informou por nota que deu 
início às campanha de cons-
cientização no trânsito Maio 
Amarelo, com o tema “Juntos 
Salvamos Vidas”, e que uma 
das atividades está marcada 
para o dia 14 de maio com 
os cicloativistas para uma 
oficinas sobre a segurança 
no trânsito, no Polo Digital.

“A conscientização no trân-
sito é importante pois a falha 
humana acaba sendo a maior 
causa de acidentes. Por mais 
que a sinalização e as condições 
das vias estejam em ordem, 
não vai adiantar se houver 
imprudência no trânsito. A 
implantação da ciclofaixa na 
avenida João XXIII está em 
andamento, com a instala-
ção de placas e sinalização”, 
apresentou a municipalidade. 

O protesto foi 
marcado pelas 
redes sociais
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Profissionais recebem 
capacitação sobre sífilis
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Saúde está promovendo 
o treinamento de toda a 
rede básica sobre sífilis. O 
objetivo é atualizar médicos 
e enfermeiros sobre o pro-
tocolo de atenção à doença 
para promover diagnóstico 
precoce em todas as unidades 
de saúde e, consequentemen-
te, possibilitar o bloqueio 
das transmissões e avanço 
de casos. 

A sífilis é uma Infecção 
Sexualmente Transmissível 
(IST) curável e exclusiva 
do ser humano, causada 
pela bactéria Treponema 
pallidum. Pode apresentar 
várias manifestações clínicas 
e diferentes estágios, mas 
possui tratamento eficaz e 
gratuito. 

A sífilis pode ser trans-
mitida por relação sexual 
sem camisinha com uma 
pessoa infectada ou para a 
criança durante a gestação ou 
parto. O acompanhamento 
das gestantes e parceiros 
sexuais durante o pré-natal 

Rede Básica

previne a sífilis congênita e 
é fundamental.

A proposta de capacitação 
partiu do Comitê Municipal 
de Enfrentamento da Sífilis, 
um grupo formado por pro-
fissionais da Coordenação de 
Saúde da Mulher, Vigilância 
Epidemiológica, supervisão 
médica da Rede Básica e do 
Programa Municipal de IST/
Aids atentos ao avanço da 
doença. 

Mogi das Cruzes registrou 
212 casos de sífilis em 2021, 
o que representa cerca de 
40% a mais em relação ao 
2020, quando foram con-
firmados 153 novos casos. 

“Precisamos do olhar atento 
dos profissionais saúde e 
principalmente da conscien-
tização da população sobre 
a importância da prevenção 
e do tratamento”, explica a 
enfermeira Juliana Meira, 
coordenadora de Saúde da 
Mulher. 

Um dos principais pro-
blemas, segundo ela, ocorre 
entre as gestantes que, apesar 

dos riscos para ela e o bebê, 
acabam não aderindo ao 
tratamento, que é gratuito 
e ofertado em toda a Rede 
Básica. As consequências de 
uma gestante com sífilis sem 
tratamento adequado vão 
desde o abortamento até a 
má formação fetal. 

Capacitação 
A capacitação está sendo 

conduzida pela médica do 
Programa Municipal de IST/
Aids, Márcia Chebel, no au-
ditório da Escola de Governo. 
As primeiras turmas partici-
param do curso nesta semana 
e novos encontros já estão 
programados para hoje, nos 
períodos da manhã e tarde. 

O treinamento inclui di-
versas informações técnicas 
atualizadas sobre diagnóstico, 
tratamento e acompanha-
mento. O diagnóstico, por 
exemplo, é feito por meio 
quadro clínico e teste rápido 
em qualquer unidades básica 
de saúde e unidades de Saúde 
da Família.

Pronto Atendimento Infantil 
volta a funcionar no Municipal
Espaço volta a atender a população que possui até 12 anos, com demanda livre para urgência e emergência

SAÚDE

Mogi - O Hospital Mu-
nicipal está retomando o 
Plano de Trabalho anterior 
à pandemia de coronavírus 
(Covid-19). A principal 
novidade é o retorno do 
Pronto Atendimento (PA) 
Infantil 24 horas, com de-
manda livre para casos de 
urgência e emergência em 
crianças de zero a 12 anos.

O PA Infantil realiza con-
sultas e exames de urgência 
e emergência e conta com 
suporte de leitos de obser-
vação e internação em ala 
pediátrica. A estimativa de 
atendimento é até 6.500 
consultas por mês, que 
serão realizadas por uma 
equipe formada por sete 
médicos por dia (quatro 
no período diurno e três 
no período noturno), além 
dos demais profissionais.

“Depois de um longo perío-
do, por conta da pandemia, 
estamos retomando o Pronto 
Atendimento 24 horas do 
Hospital Municipal, que é 
destinado exclusivamente 

para crianças de zero a 
12 anos”, comemorou o 
prefeito Caio Cunha. A 
retomada deverá desafogar 
outros serviços como o Pró-

-Criança que, nas últimas 
semanas, tem registrado 
alta demanda por conta 
das oscilações climáticas 
e viroses sazonais.

Outros serviços prestados 
pelo Hospital Municipal 
antes da pandemia também 
estão sendo retomados. São 
eles: consultas agendadas 
de especialidades (em áreas 

como ginecologia, cirurgia 
geral, otorrinolaringologia, 
vascular, urologia, clínico 
geral, cardiologia e aneste-
sista); exames diagnósticos 

(laboratório, anatomia pa-
tológica, ultrassonografia, 
citologia, radiologia, en-
doscopia, colonoscopia, 
tomografia, ultrassonografia 

com doppler, ecocardiograma, 
eletrocardiograma, entre 
outros); cirurgias eletivas 
(ginecologia, vascular, uro-
logia, otorrino, pediátrica, 

cirurgia-geral).
As internações clínicas são 

ofertadas para retaguarda do 
PA Infantil, cirurgias eletivas 
e clínica médica, num total 
de 59 leitos. Outros 10 lei-
tos, equipados para terapia 
intensiva, estão destinados 
para eventuais internações 
de pacientes com a Covid-19. 

“É importante esclarecer 
que a partir de agora o 
Hospital Municipal receberá 
apenas internações Covid 
de adultos encaminhados 
pelas UPAs ou unidades 24 
horas, porque não há mais 
Pronto Atendimento para o 
novo coronavírus”, explica 
o secretário municipal de 
Saúde, Zeno Morrone Junior. 

Desde ontem, adolescentes 
maiores de 13 anos e adultos 
com sintomas respiratórios 
ou suspeitos da Covid-19 
devem procurar uma das 
UPAs – Unidades de Pron-
to Atendimento (Oropó, 
Rodeio e Jundiapeba) ou 
o Pronto Atendimento do 
Jardim Universo.

Expectativa é que o departamento possa atender até 6,5 mil paciente por mês

Pedro Chavedar/PMMC

Outros serviços 
prestados 
pelo Hospital 
Municipal antes 
da pandemia 
também 
estão sendo 
retomados

Feira de Artesanato da Apae 
está de volta após 2 anos
Mogi - A Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) volta a promover 
a Feira de Artesanato e 
Variedades “Esther Bassi 
Casella”, depois de dois 
anos sem ser realizada por 
causa da pandemia. Agen-
dada para ocorrer nesta 
semana, entre amanhã e 
sexta-feira. A feira está em 
sua 17ª edição e vai reunir 
70 expositores. O evento 
beneficente, organizado 
pelo Clube de Mães da 
Apae Mogiana, ocorrerá das 
14 às 20 horas, na Quadra 
de Esportes da organização 
social. A entrada é gratuita. 

O Clube de Mães da 
APAE de Mogi das Cruzes 
conta com o trabalho vo-
luntário de mães que fazem 
artesanato para vender na 
feira. São elas que ficam no 
comando do evento. Os 
artesãos de Mogi e região 
irão participar, expondo 
os mais variados trabalhos 
artesanais, como patchwork, 
bordados (ponto-cruz e em 

Beneficente 

crivo), bolsas e nécessaires, 
crochê, biscuit, bijuterias; 
trabalhos em E.V.A e tear, 
bonecas de pano, oshibana, 
chinelos personalizados, 
caixas para decoração em 
MDF, sabonetes e aroma-
tizador de ambientes e 
sabonetes personalizados 
e flores naturais.

O evento terá, ainda, 
uma Praça de Alimentação, 
onde serão comercializa-
dos quitutes como pastel, 
lanche de pernil, temaki 

e sushi, salgados e tortas 
e doces árabes. Além de 
ajudar a Apae, pois 20% do 
valor total das vendas dos 
expositores é revertido em 
seu benefício, e valorizar e 
prestigiar o artesanato local, 
é uma ótima oportunidade 
para adquirir um presente 
para o Dia das Mães, que 
será celebrado no próximo 
domingo, dia 8 de maio.

A instituição fica na rua 
Carmem Moura Santos, 134, 
Jardim Betânia. 

Clube de Mães da Apae conta com trabalho voluntário 

Divulgação
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União assume o Grupo 5 após 
vitória sobre Atlético, no sábado

Mogi - O União assumiu a 
liderança do Grupo 5 da Se-
gunda Divisão do Campeonato 
Paulista após vencer por 7 a 
0 o Atlético Mogi, no Estádio 
Municipal Francisco Ribeiro 
Nogueira, o Nogueirão, no 
sábado passado. A partida foi 
válida pela segunda rodada 
do campeonato e manteve 
o time do Atlético Mogi na 
última posição do grupo.  

O clássico mogiano teve 
como estrela o meio-campista 
Luís Felipe, do União, que 
marcou três vezes. Os outros 
gols foram do meio-campista 
Rafael, que balançou as redes 
duas vezes, e do zagueiro 
Munir, que fechou o placar 
no segundo tempo.

2ª Divisão

Nesta etapa do campeonato, 
as equipes se enfrentam em 
grupos com seis adversários 
em dois turnos. Seguem para 
a próxima fase os dois pri-
meiros colocados além dos 
quatro melhores terceiros. 

Junto ao União e ao Atléti-
co Mogi, formam o Grupo 
5: Flamengo-SP, Guarulhos, 
Joseense e Manthiqueira, res-
pectivamente na ordem em 
que estão localizados na tabela. 

O União também está a 

Everton Dertonio*

Alvirrubro venceu o clássico municipal por 7 a 0

Divulgação/Facebook

Primeiro trimestre fecha com 
2,5 mil novas vagas de emprego
Número é 71% do que o mesmo período do ano passado, quando foram geradas 1,4 mil postos de trabalho

ECONOMIA

Mogi - A cidade fechou o 
primeiro trimestre com saldo 
positivo de 2.505 vagas, de 
acordo com os dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
divulgado pelo Ministério 
do Trabalho. O número é 
71% maior que o mesmo 
período do ano passado, 
quando o saldo foi de 1.465 
postos. O índice comprova 
a retomada econômica do 
município.

No primeiro trimestre 
deste ano, o saldo positivo 
foi puxado pelo Setor de 
Serviços, com 2.035 novas 
vagas, pela Construção Civil, 
com 522 novas vagas, e pela 
Indústria, com 133 postos. 
O atual estoque de empregos 
do município é de 103.163 
postos de trabalho.

Os números de março apon-
tam saldo de 995 novas vagas 
criadas, com 5.478 admissões e 
4.483 desligamentos. No mês, 
o Setor de Serviços também foi 
o destaque, com 635 postos 
de trabalho criados, seguido 
pela Construção Civil, com 
303, e pelo Comércio, com 
50 vagas.

“Os resultados na geração de 
empregos em Mogi das Cruzes 
mostram o bom momento 
econômico que está sendo 

vivido pela cidade, com a 
retomada do crescimento. É 
um ciclo econômico saudável 
e sustentável, que melhora a 
economia, traz mais oportu-
nidades e qualidade de vida 
para a população”, afirma o 
secretário municipal de De-
senvolvimento Econômico e 
Inovação, Gabriel Bastianelli.

Ele explica que o ciclo 
econômico também é favore-
cido pelo avanço da situação 
sanitária do país. À medida 
que a pandemia diminui, a 
confiança do investidor au-
menta, as empresas aceleram 
sua produção, o mercado se 

aquece e o consumo aumenta.
“O trabalho também é 

reforçado pela estrutura 
oferecida pelo município, 
que favorece investimentos, 
e pelas ações desenvolvidas 
pela Prefeitura, tanto para a 
empregabilidade e o acesso 
da população a oportunida-
des, quanto para a capacita-
ção profissional, voltada às 
demandas do mercado de 
trabalho”, destaca Bastianelli.

Entre os destaques das 
ações desenvolvidas pela 
Prefeitura para fomentar a 
geração de novas oportu-
nidades e facilitar o acesso 

dos mogianos às vagas do 
mercado de trabalho estão 
a criação do programa Mogi 
Conecta, com três unidades, 
localizadas nos Terminais 
Central e Estudantes e no CIC 
de Jundiapeba. As estruturas 
reúnem serviços disponibi-
lizados pela Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação e 
por parceiros, como as uni-
dades do programa Sebrae 
Aqui, que ficam no Terminal 
Central e do CIC. O serviço 
voltado à empregabilidade 
também pode ser acessado 
pela internet, neste site.

Capacitação
A capacitação dos traba-

lhadores também é destaque 
no trabalho desenvolvido 
pelo município, em conjunto 
com o Governo do Estado, 
entidades e a iniciativa pri-
vada. A Prefeitura também 
retomou as atividades da 
Comissão Municipal do 
Emprego, formada por 
representantes do poder 
público, dos empregados e 
dos empregadores. O grupo 
tem como objetivo discutir 
ações e políticas públicas para 
incentivar a empregabilidade 
e a geração de novas vagas 
no mercado de trabalho de 
Mogi das Cruzes.

Mogi Conecta ajuda na buscar um novo emprego

Pedro Chavedar/PMMC

01. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE: 
a) Solicitação de Licença Sanitária de Estabelecimento: 
1. DROGARIA CAPOVILLA E LEAL LTDA, CNPJ: 08.385.848/0002-79 – Processo 
nº 600.180/2022
2. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A, CNPJ: 49.930.514/0290-36 – Processo 
nº 601.582/2021 
3. DROGAREMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, CNPJ: 12.003.055/0007-20 – 
Processo nº 600.499/2022 
4. AMANDA GONÇALVES RAMOS, CPF: 367.518.648-25 – Processo nº 
600.363/2022 
5. COMPANHIA METALÚRGICA PRADA, CNPJ: 56.993.900/0028-51 – Processo nº 
600.729/2022 
b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento: 
1. DROGARIA E PERFUMARIA CONQUISTA LTDA ME, CNPJ: 20.343.656/0001-14 
– Processo nº 600.288/2022 
2. ZENO MORRONE JUNIOR, CPF: 009.964.878-40 – Processo nº 601.129/2020 
3. NEOBPO SERVIÇOS DE PROCESSOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA S.A., 
CNPJ: 24.765.823/0001-76 – Processo nº 601.567/2021 
4. UNION SERVIÇOS DE HOTELARIA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 53.661.864/0010-
01 – Processo nº 601.822/2021 
5. SUPLEMENTOS 24 HORAS LTDA, CNPJ: 31.254.903/0001-22 – Processo nº 
600.721/2021 6. DROGA JULIA DE MOGI SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, CNPJ: 
02.619.952/0001-13 – Processo nº 600.425/2022 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento 
deste documento. 
c) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento: 
1. ACADEMIA E COMERCIO M & I PUDO LTDA ME, CNPJ: 68.291.541/0001-50 – 
Processo nº 601.212/2020 
2. ESCOLA DE RECREAÇÃO INFANTIL RECANTO DOS FOFUDOS SOCIEDADE 
SIMPLES LIMITADA ME, CNPJ: 01.563.577/0001-74 – Processo nº 601.638/2021 
3. MONTE OLIMPO EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA EPP, CNPJ: 18.129.123/0001-92 
– Processo nº 601.558/2020 

02. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE: 
a) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento: 
1. G O N SILVA FABRICAÇÃO DE GELO EIRELI, CNPJ: 26.618.772/0001-85 – 
Processo nº 600.567/2022 

03. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA os 
interessados abaixo a recolherem os valores citados junto ao órgão arrecadador 
competente, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da 
publicação desta notificação: 
1. ANA CRISTINA DOS SANTOS 10332018806, CNPJ: 17.501.539/0001-27 – NRM 
12114 MULTA 3,35 UFM - Processo nº 600.900/2021 
2. SIMONE MALAVAZI DA SILVA DE OLIVEIRA, CNPJ: 25.961.793/0001-36 – NRM 
12113 MULTA 08 UFM – Processo nº 601.302/2021 
3. DEVANIR RAMOS DE JESUS, CPF: 316.632.828-97 – NRM 12057 MULTA 08 
UFM – Processo nº 601.563/2021 
4. MAYARA ALVES DA SILVA FELIX, CPF: 430.880.578-39 – NRM 11790 MULTA 2,5 
UFM – Processo nº 601.559/2021 

04. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA E ADVERTÊNCIA: 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do 
disposto nos arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 
24 de junho de 2013 faz publicar a aplicação das penalidades de multa a: 
1. ZILDA RODRIGUES DE SANTANA COSTA, CNPJ: 29.028.351/0001-92 – AIP 
15608 MULTA 1,7 UFM – Processo nº 600.079/2022
O interessado poderá oferecer recurso administrativo do Auto de Imposição de 
Penalidade de Multa no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) 
dias da publicação deste comunicado. 

05. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO: 
No. Protocolo: 600.727/2022 Data de Protocolo: 14/04/2022 
Estabelecimento: G O N SILVA FABRICAÇÃO DE GELO EIRELI 
CNPJ: 26.618.772/0001-85 
Endereço: Av. Lothar Waldemar Hoehne, nº 2555 – Jd Rodeio 
Município: Mogi das Cruzes - CEP: 08775-000 UF: SP 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto 
no art. 67 inciso I da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO 
que, no exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que 
o estabelecimento G O N SILVA FABRICAÇÃO DE GELO EIRELI, localizado na 
Av. Lothar Waldemar Hoehne, nº 2555 – Jd Rodeio, nesta cidade, vem exercendo 
atividades de fabricação de gelo em condições que infringem os dispositivos legais 
acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO 
TOTAL DE ESTABELECIMENTO na data de 05 de abril de 2022. 

06. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA: 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do 
disposto nos arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 
24 de junho de 2013 faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação 
da penalidade de multa e advertência a: 
1. JURACI FERREIRA DE MAGALHÃES NETO, CPF: 413.138.588-03 – AIP 15725 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.660/2021 
2. NETES NUCLEO DE ENSINO TÉCNICO EM SAÚDE LTDA, CNPJ: 
11.995.680/0001-47 – AIP 15267 ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.167/2022
3. ULTRAMED BIRITIBA USSU DROGARIA LTDA, CNPJ: 13.992.829/0001-60 – 
NRM 12111 MULTA 3,35 UFM – Processo nº 601.037/2021 
4. BOM BIFE DE MOGI DAS CRUZES CASA DE CARNES E ROTISSERIA 
EIRELI, CNPJ: 31.479.729/0001-16 – NRM 12164 MULTA 08 UFM – Processo nº 
601.049/2021 
5. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0040-61 – NRM 12101 MULTA 
30 UFM – Processo nº 601.077/2021 
6. MARCELO CARLOS GODOFREDO, CPF: 095.176.358-00 – NRM 11906 MULTA 
03 UFM – Processo nº 601.163/2021
7. BANCO BRADESCO S.A., CNPJ: 60.746.948/0036-42 – NRM 11941 MULTA 2,5 
UFM – Processo nº 601.405/2021 
8. ADRIANA PAVUSA ME, CNPJ: 27.079.644/0001-73 – NRM 12165 MULTA 05 UFM 
– Processo nº 601.153/2021 
9. GILVANIA MARIA ARAUJO, CPF: 224.380.428-00 – NRM 12053 MULTA 2,5 UFM 
– Processo nº 601.661/2021 
10. MARIA TIAGO DE OLIVEIRA, CPF: 160.446.098-98 – NRM 12054 MULTA 1,7 
UFM Processo nº 601.484/2021 

MOGI DAS CRUZES, QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

frente das outras equipes no 
quesito artilharia: foram oito 
gols marcados nos primeiros 
dois jogos da competição e 
apenas um sofrido, o que faz 
com que o time alvirrubro 
tenha o melhor saldo de 
gols. O Atlético Mogi, por 
sua vez, tem a pior defesa do 
campeonato, tendo sofrido 
nove gols. Junto de Fernan-
dópolis e Batatais, a equipe 
ainda não marcou. 

O próximo jogo do União 
será no Estádio Municipal 
Professor Dario Rodrigues 
Leite, em Guaratinguetá, no 
sábado, às 15 horas, contra 
o Manthiqueira. Já o Atlé-
ticojogará como mandante 
no Nogueirão e enfrentará o 
Joseense, às 15 horas.

*Texto supervisionado pelo editor.
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

O mágico faz a irmã Didi desaparecer em um truque de mágica. Todas fi cam 

preocupadas que a irmã sumiu.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Davi se enfurece com a ousadia de Iolanda. Onofre promete para Tenório que 

irá mudar. Lorenzo recebe autorização para voltar para casa e tenta convencer 

Bento a ir com ele. Geraldo se desespera ao ver Julinha chegar para jogar.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor! 

Guilherme aceita brincar com Neném e Tigrão. Jandira e Betina ajudam no 

plano de Osvaldo contra Edson. Paula defende Flávia das implicâncias de 

Celina. Daniel mostra o documento para pedir a interdição de Guilherme, e 

Celina reage eufórica. Neném sofre por causa de Rose.

GLOBO, 21H00

Pantanal

Guta se surpreende com Tenório. Tadeu tira satisfações com Jove. José 

Leôncio questiona Jove sobre seu interesse por Juma. Zaquieu se anima 

por começar a trabalhar com Madeleine nas redes sociais. Tibério tenta se 

aproximar de Muda. Jove e Juma também se aproximam.

RECORD, 21H00

Reis

Saul conhece Samuel. Um ataque dos inimigos surpreende os israelitas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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PARADINHA

REGUASAPI

IMMORTAL

FEOERH

VALENTIAA

SANTONERD

DGADITO

EIRAIOB

ZONAFRANCA

NAVAISAN

IIAPARA

BUDAOTAN

UFANARTA

SARAPATEL

Razão dos
protestos
populares 
(2013 – BR)

Caracte-
rística de

super-
heróis

Grupo de
átomos 

com carga
negativa

(?) Antô-
nio: o ca-
samentei-
ro (Rel.)

A unidade
do DVD,
no com-
putador

Sufixo de
"peque-

nina"

Academia
da Força

Aérea
(sigla)

Sem (?) 
nem beira:
na misé-
ria (pop.)

Esporte
de Nelson 
Sarden-

berg

Adalgisa
Nery,

poetisa
carioca

Interjei-
ção que
expressa

alívio

Órgão
com sede
em Bruxe-
las (sigla)

"(?)
ligado?":
entende?

(gíria)

Área fértil 
no deserto
"Rico ri à
(?)" (dito)

Segura;
pega

(?) Rosa,
atriz

Objetos
usados por
arquitetos

O famoso
breque de
bateria de
escola de

samba

(?) o sol 
com a peneira:
disfarçar mal

Chapéu, em inglês

Aluno apli-
cado (gír.)
Dispersão 
de um povo

Que se
adicionou
Achava
graça

"Abelha", em 
"apícola"
O "K", no
baralho

Iguaria
gordurosa
preparada

com
sangue e
miúdos

do porco

Santuário
ecológico
do Tocan-
tins, é o
maior do
mundo
em sua

categoria

Al Gore,
político
dos EUA

Tornar-se
prenhe

(?)
Kombat,
série de
jogos de
video-
games

(?)-se:
sentir-se
orgulhoso

Título de
Sidarta

Gautama

Primeira
vogal

Retórica
(abrev.)

Parque
industrial 

de Manaus

Fuzilei-
ros (?):

integram
a Marinha

Santos (?),
aeroporto
carioca

Secreção ocular liberada 
em exces-

so na
conjuntivite

E I R A

3/hat. 4/nerd — otan. 5/adito — ânion. 6/caratê — remela. 13/ilha do bananal.

Os obstáculos e 
problemas fazem 
parte do dia a dia. 
Não temos como fugir 
às dificuldades e só 
temos um caminho. 
Enfrentar! É hora 
de olhar de frente 
para o que está 
incomodando e dar a 
volta por cima.

Devemos arrumar 
um jeito de vencer 
nossos medos 
interiores, batalhar 
contra tudo que se 
opõe às vontades, 

MOMENTO
especial

Sempre o melhor

*Maria Rosa Mieko
Educadora

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje... 

Feliz aniversário! Que Deus ilumine seus caminhos nesse 

novo ano de vida!

Não importa o que você decidiu. O que 
importa é que isso te faz feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

sonhos e desejos 
mais fortes. Basta 
de aceitar as cores 
escuras da vida. É 
tempo de pintar o 
dia da cor que mais 
queremos.

Se não mudarmos 
o que não gostamos 
e nos prejudica então 
nada ficará melhor, 
belo e emocionante. A 
vida é bela!

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada
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Maria Andrade da Silva

Soon Ae Shin

Gabriel Matheus Rosena de Souza

Silvia Maria Reis

Silvia Helena de Freitas Florencio

FALECIMENTOS

25 de ABRIL DE 2022

Sirley Santos Carvalho

Jose Canuto dos Santos

Maria de Oliveira Santos

FALECIMENTOS

27 de ABRIL DE 2022

Natimorto Cloé Alves Cobra

Selenice de Fatima de Jesus

Armindo Elias Xavier

Masao Azato

Jose Silva de Lima

Darci Giorgi

Terezinha Coelho Cerqueira

Glaucio Fazendeiro Marialva

Clebia Teixeira da Silva

FALECIMENTOS

28 de ABRIL DE 2022

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 1.307/2022. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE Palcos, Pisos, Forrações 
e afins, Estruturas (Tendas, Galpão, Pavilhão, Coberturas, Arquibancadas e 
Palanques), Sonorização, Iluminação e Projeção, Camarins, Stands e afins, 
Geradores, Sanitários Químicos, Mesas, Cadeiras, Catracas e Equipamentos em 
Geral, Rádios Comunicadores, Plataforma Articulada, Trio Elétrico, Carro de Som 
e Sistema para Captação/Gravação/Edição e transmissão de Vídeo e Áudio, PARA 
ATENDIMENTO DE DIVERSOS EVENTOS DA MUNICIPALIDADE.
EMPRESA VENCEDORA: EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA; 
MAGNI E AR PRODUÇÕES E SHOWS LTDA e RT LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 6.081.328,75 (seis milhões, oitenta e um mil, trezentos e vinte 
e oito reais e setenta e cinco centavos).

Mogi das Cruzes, em 26 de abril de 2022.
KELEN CRISTIANE DOS S. CHACON - Secretária Municipal de Cultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Manutenção do Semae

O Semae fará, das 8 horas de hoje até as 14 horas de quinta-feira, a limpeza e 
manutenção preventiva de um dos poços que abastecem o bairro Boa Vista, no distrito 
de Biritiba Ussú. Durante o período, o poço ficará paralisado e, embora a distribuição 
de água seja complementada com o poço 1, de menor vazão, haverá intermitência no 
abastecimento, especialmente nos horários de maior consumo e no período noturno.

Dia-D tem expectativas 
frustradas por mau tempo
Mesmo após o mutirão de sábado passado, doses ainda podem ser encontradas nas UBSs

SAÚDE

Alto Tietê - Balanço do Dia-D 
de vacinação contra sarampo, 
gripe e o coronavírus (Covid-19), 
realizado neste sábado, mos-
trou, ontem, resultados mistos 
entre as secretarias de Saúde 
das cidades do Alto Tietê a 
respeito do comparecimento 
da população à imunização.

A campanha foi organizada 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde e teve como objetivo 
aumentar a cobertura vacinal 
de doenças para o período 
de inverno, onde os casos de 
gripe possuem um aumento 
devido às baixas temperaturas.

Em Mogi das Cruzes, foram 
aplicadas mais de 7,4 mil doses 
de vacinas, sendo 3.824 para 
influenza, 2.314 para saram-
po e 1.304 para a Covid-19. 
Na avaliação da Prefeitura, 
os resultados poderiam ter 
sido melhores, se não fossem 
as condições do tempo que 
afastaram a população, mas 
as doses seguem disponíveis. 

“As doses podem ser aplicadas 
em qualquer unidade ou nos 

drive-thru do Pró-Hiper no 
Centro Cívico, neste caso so-
mente para adultos”, explicou 
a administração municipal.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
foram 1,9 mil doses, sendo 
775 para sarampo e 1.125 
para a gripe nos postos fixos 
e volantes da cidade, onde a 

chuva também acabou atrapa-
lhando o comparecimento da 
população. “Neste momento, 
ainda não há previsão de 
novos mutirões. A campanha 
de vacinação continuará até 
3 de junho, e as doses estão 
disponíveis em todas as Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs) 

diariamente”, assegurou o 
Executivo municipal.

Em Poá, o secretário de 
Saúde Alexandre Provisor 
afirmou que os números 
registrados no último sábado 

- 2.813 doses no total - estive-
ram abaixo do esperado por 
conta da chuva. “O objetivo 
era proporcionar ao cidadão 
maior facilidade de acesso, 
uma vez que muitos traba-
lham durante a semana e não 
conseguem comparecer às 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), mas a chuva atrapalhou 
bastante”, lamentou

A Prefeitura de Suzano 
registrou que no sábado fo-
ram aplicadas 7.258 doses à 
população, sendo 2.966 para 
gripe, 2.282 para sarampo 
e 2.010 para Covid-19. O 
comparecimento superou as 
expectativas da administração 
municipal, que estimava 5 
mil pessoas comparecendo 
aos postos de saúde. “Está 
prevista pelo menos uma nova 
mobilização especial em um 
sábado, ainda a ser definido 
pela pasta. As vacinas seguem 

disponíveis em todos os 24 
postos de saúde, das 8 às 15 
horas”, declarou.

Em Itaquaquecetuba, a 
prefeitura local informou 
que foram aplicadas 1.324 
doses contra a Covid-19, 
1.379 contra a gripe e que 
as doses contra o sarampo 
ainda estão sendo contadas, 
onde o resultado esteve dentro 
das expectativas da Secretaria 
Municipal de Saúde. “A pasta 
analisa os cenários para a 
criação de novos mutirões - de 
qualquer forma, a campanha 
seguirá ocorrendo de segunda 
a sábado, nas unidades de 
Saúde, menos na USF Jardim 
Josely”, explicou.

Em Arujá não houve dispo-
nibilização de doses contra a 
Covid-19, mas foram aplicadas 
1.192 contra a gripe e 832 
contra o sarampo, estando 
próxima das previsões dos 
organizadores. “O município 
aguarda a determinação de 
novas campanhas do governo 
estadual e, por ora, não tem 
outra ação específica prevista”, 
apontou.

Região pode receber novos mutirões de vacinação

Glaucia Paulino/Secop Suzano

André Diniz

Mogi - A Campanha de Vacina-
ção contra a gripe e o Sarampo 
prossegue. As doses continuam 
disponíveis nas unidades de 
saúde de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 16 horas, e no drive 
do Pró-Hiper, também das 
9 às 16 horas – neste caso, 
somente aos adultos. 

A vacina está disponível a 
idosos com 60 anos e mais, 
gestantes, puérperas (mulhe-
res até 45 dias após o parto), 
trabalhadores da Saúde e 
crianças de seis meses até 4 
anos e 11 meses.

Já a dose contra sarampo 
será destinada às crianças de 
seis meses até 4 anos e 11 
meses, que devem comparecer 
à unidade de saúde mesmo 
que já tenham tomado a dose, 
munidas da caderneta de 
vacinação. E os trabalhadores 
da saúde também podem 
tomar a vacina SCR, caso 
seja necessária a atualização.

Aplicação da vacina contra 
o coronavírus (Covid-19) em 
demanda livre continua para 
idosos maiores de 60 anos e 
para adultos que integram os 
grupos contemplados pela 
vacinação contra a gripe. 

Não houve mortes por 
Covid na região no final de 
semana.

Campanha 
de vacinação 
segue durante 
esta semana

Imunização

Região - Nesta terça-feira 
é celebrado o Dia Mundial 
da Liberdade de Imprensa, 
data em que é lembrado 
o princípio com base na 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. No 
Brasil, a data serve como 
alerta sobre os riscos do 
livre exercício da profissão, 
principalmente na cobertura 
das ações de governantes 
e agentes públicos.

A data foi criada em 1993 
pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas (ONU), e 
tem como base a data da 
Declaração de Windhoek, 
assinada por jornalistas 
africanos em evento pro-
movido pelas Nações Uni-
das na capital da Namíbia, 
sobre a necessidade de uma 
imprensa plural, livre e 
independente.

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa traz alertas ao Brasil
Imprensa

exemplos da importância 
da liberdade de imprensa 
para a população da região.

Um dos primeiros exem-
plos do trabalho dos jorna-
listas para a verdade foi a 
série de denúncias de trotes 
violentos contra calouros 

deles no Brasil.

Mogi New/DAT 
O Grupo MogiNews/DAT, 

como defensor da imprensa 
livre e plural no Alto Tietê, 
tem em sua história de mais 
de quatro décadas vários 

Segundo a organização 
não-governamental (ONG) 
Repórteres Sem Fronteiras, 
o Brasil vem apresentando 
uma queda contínua nos 
índices de liberdade de 
imprensa nos últimos quatro 
anos. O último relatório, 
de 2021, colocou o país na 
111ª colocação no ranking 
de 180 nações, com uma 
nota média de 63,75 pontos. 
Em 2018, o país estava na 
posição 102 da lista, com 
68,8 pontos.

No levantamento feito 
pela ONG, desde o início 
do ano, 23 jornalistas e um 
colaborador foram mortos em 
todo o mundo no exercício 
de sua profissão, sendo um 
no Brasil. Também foram 
presos 459 jornalistas e 
19 colaboradores devido 
ao seu trabalho, sendo um 

em uma universidade em 
Mogi das Cruzes, em 1980, 
que serviu como ponto de 
partida para a luta para a 
mudança contra a violência 
institucionalizada no Ensi-
no Superior. Nas décadas 
seguintes, a cobertura de 
escândalos e investigações 
contra prefeitos e verea-
dores de diversas cidades 
na região auxiliaram no 
processo de implantação 
de uma cultura de trans-
parência na gestão pública, 
aproximando a população 
em seu papel de fiscalização 
dos governantes.

Mais recentemente, as 
coberturas da pandemia do 
coronavírus (Covid-19) e 
da articulação da comuni-
dade contra a implantação 
de um pedágio na rodo-
via Mogi-Dutra (SP-88) 

consolidaram o papel dos 
meios de comunicação na 
preservação da integridade 
física e dos interesses da 
população diante de in-
tenções de âmbito estadual 
e federal.

Segundo o jornalista 
Fábio Miranda, editor do 
MogiNews/DAT, “apesar do 
fenômeno das fake news, 
o papel da imprensa séria 
ainda é levado em conta, 
porque ela busca entender 
todos os lados envolvidos 
e defende os interesses do 
público e as necessidades 
das cidades da nossa re-
gião, que foi o que ocorreu, 
mais recentemente, com a 
tentativa de instalação do 
pedágio na Mogi-Dutra. 
Uma imprensa fraca não é 
interessante para ninguém”, 
definiu o jornalista. (A.D.)

Tentativa de pedágio em Mogi foi alvo da imprensa

DIVULGAÇÃO


