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Suzano tem mais alto percentual 
de pessoas recuperadas da Covid
Levantamento feito pela reportagem apontou que mais de 80% dos doentes estão reestabelecidos da doença

SAÚDE

  Ações para tratar pessoas pós-Covid são 
debatidas em Poá. Cidades, página 4

Cerca de 3,9% dos mais de 17 
mil infectados com coronavírus 
(Covid-19) em Suzano faleceram. 
Em números gerais, foram 708 
vidas perdidas desde o começo 
da pandemia, em março de 2020. 
Até anteontem, conforme atuali-
zação do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), os recuperados 
eram 80,2% do total, o índice mais 
elevado da região. Dentro do G5 

– conjunto das cinco cidades mais 
populosas do Alto Tietê – Suzano 
ficou atrás de Ferraz de Vasconcelos 
em número proporcional de óbitos.  
Cidades, página 5

Resgatados

Projeto ‘Baby me 
leva’ disponibiliza 
39 gatos para 
adoção
Suzano, página 3
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O polo suzanense da Universi-
dade Virtual do Estado de São Pau-
lo (Univesp) continua com inscri-
ções abertas para o vestibular do 
segundo semestres, com 64 vagas 
para cursos superiores gratuitos na 
modalidade de ensino a distância. 
Suzano, página 3

Educação

UNIVESP 

ABRE VAGAS 

EM SUZANO

CADASTRO

Ferraz abre 
inscrições 
para oficinas 
culturais. p4

Cursos serão realizados de forma online, entretanto há alguns encontros presenciais no Saspe 

MAURÍCIO SORDILLI/SECOP SUZANO
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 �Duplicação de via

O governo de São Paulo, por meio da 
Secretaria Estadual de Logística e Trans-
portes, realiza na  terça-feira, às 11 ho-
ras, uma audiência pública virtual para 
tratar das obras de modernização e du-
plicação da rodovia Alberto Hinoto (SP-
56), entre Arujá e Itaquaquecetuba. Os 
trabalhos contarão com a presença do 
secretário de Estado de Logística e Trans-
portes, João Octaviano Machado Neto, 
do superintendente do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER), Paulo 
César Tagliavini, e do deputado esta-
dual André do Prado (PL).

 � Rotas rurais

Produtores de todo o Estado de São Pau-
lo já podem fazer o cadastro de suas pro-
priedades no aplicativo “Rotas Rurais” 
lançado pela Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Pau-
lo, por meio do Instituto de Economia 
Agrícola (IEA-APTA), nas plataformas An-
droid e IOS. O lançamento dos aplicati-
vos ocorreu anteontem, em Pardinho, 
segundo município paulista que rece-
berá endereços 100% digitais de todo 
o seu território.

 � Título de eleitor

Em razão da pandemia de coronavírus, 
o cancelamento dos títulos dos eleito-
res que deixaram de votar, justificar ou 
pagar a multa relativa às eleições 2020 
está suspenso. O eleitor que já sabe que 
tem pendências com a Justiça Eleitoral 
pode regularizar a situação por meio do 
atendimento online no site do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-SP). O título de 
eleitor é cancelado quando o cidadão 
deixa de votar por três eleições conse-
cutivas e não justifica as ausências. Cada 
turno de votação é considerado uma 
eleição, portanto, é preciso ficar aten-
to aos município que tiveram segundo 
turno, como Mogi das Cruzes nas elei-
ções do ano passado. 

 � Biblioteca virtual

A Secretaria Municipal de Cultura, Espor-
te e Lazer de Guararema disponibilizou, 
na segunda-feira, a Biblioteca Virtual 
com mais de 20 mil e-books e audioli-
vros. Para acessar, basta entrar no site 
www.biblioteca-profa-zilda-leonor-lo-
pes.tocalivros.com ou baixar o aplicati-
vo “Audiolivros do Tocalivros”.
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EDITORIAL

Poderia ser melhor

D
urante a semana que passou, a 
reportagem desenvolveu diversos 
textos que abordavam a situação 
dos moradores do Alto Tietê em 

relação ao coronavírus (Covid-19). Abor-
damos a quantidade de pessoas com o ví-
rus ativo, quantas conseguiram se livrar da 
doença, a relação das pessoas com comor-
bidades que já receberam a vacina, além da 
atualização quase diária de vacinados, ocu-
pação de leitos e, infelizmente, dos mortos 
em razão da doença. 

Apesar dos dados mais preocupantes, que 
são os internados em caso grave e os faleci-
dos, parece haver uma luz no fim do túnel, 
haja vista que os curados e os vacinados au-
mentam a cada dia, e não dá para negar que 
isso é uma boa notícia. 

Sim, é, mas poderia ser melhor. Durante 
a semana, representantes da Pfizer, em de-
poimento na Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do Senado, que aponta o que 
foi feito pelo governo federal no combate à 
Covid, veio a confirmação, já aventada no 
passado, quando as vacinas ainda estavam 
em desenvolvimento, que a farmacêutica ha-

via oferecido 70 milhões de doses ao Brasil 
e, por meio do governo federal, o país te-
ria recusado. 

Se isso se confirmar, podemos estar dian-
te de um crime. Setenta milhões de vacinas 
daria para vacinar 35 milhões de brasileiros, 
isso contando com a aplicação das duas do-
ses do imunizante. Parte desses milhões de 
doses viriam para o Alto Tietê e a campanha 
de vacinação por aqui estaria mais desenvol-
vida e quem sabe quantas vidas poderiam 
ser salvas. Poderíamos estar como nos Es-
tados Unidos, com a vacinação já em outro 
estágio e aberta para públicos mais jovens. 

Infelizmente isso não ocorreu aqui por 
pura incompetência do governo federal, que, 
em atitudes quixotescas, teimava em negar o 
que era óbvio, e quando viu que a pandemia 
era algo sério, empurrou um remédio sem 
eficácia contra a doença e trabalhou para de-
sestimular o uso de máscaras e acabar com 
o distanciamento social. 

Se o trabalho para diminuir a tragédia 
fosse levado a sério, teríamos mais brasilei-
ros, entre eles moradores do Alto Tietê, li-
vres da doença.

Hoje há receita de anti-
depressivos para tudo: para 
parar de fumar, tensão pré-

-menstrual, engordar e ema-
grecer, motivos de tristeza 
por falta de dinheiro ou por 
desencontros afetivos. Dentre 
tantas patologias verdadeiras 
há tantas outras nomeadas 
como “doença”, no livro da 
Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10), so-
mente para ter o direito de 
receber prescrição médica 
de psicoterápicos; afinal, 
as indústrias farmacêuticas 
necessitam vender e lucrar.

O abuso na receita desses 
medicamentos se faz, tantas 
vezes, em casos que pode-
riam ser dispensados, como 
também, na quantidade des-
necessária. Das 350 milhões 
de pessoas que sofrem de 
depressão no mundo a Or-

O ócio depressivo II

ARTIGO
José Mauro Jordão

ganização Mundial de Saúde 
aponta o Brasil como o país 
mais deprimido da América 
Latina, com seus 15 milhões 
de portadores da doença.

A ambição desmedida e 
egoísta do ser humano faz 
o empresário trocar a pessoa 
por máquina deixando-a sem 
trabalho e na miséria, produ-
zindo o ócio depressivo. Em 
1930, o grande economista 
Maynard Keynes imaginava 
que no ano 2000, graças 
à tecnologia, chegaríamos 
a trabalhar apenas 15 ho-
ras por semana e teríamos 
muito tempo livre. De que 
maneira ocupar esse tempo 
para evitar o tédio, a droga, 
a violência? A depressão?

Como empregar o tempo 
livre que a ciência e os ju-
ros compostos nos propor-
cionariam para viver bem 

e de maneira agradável? A 
sabedoria dos anos revela 
que não se pode perder o 
sentido da vida tanto na 
mente do abonado como do 
desocupado circunstancial, 
pois isso os levaria ao que 
chamamos de “cabeça vazia”.

O dito popular diz que 
cabeça vazia é oficina de sa-
tanás. No mundo, o maior 
índice de suicídios aconte-
ce nas classes sociais mais 
abastadas. Hino sacro com 
a música do compositor fin-
landês Sibelius: “Descan-
sa, ó alma, eis o Senhor ao 
lado;/ Paciente leva, e sem 
queixar-te, a cruz;/ Deixa 
o Senhor tomar de ti cui-
dado,/ Ele não muda o teu 
Fiel Jesus!” Deixa Cristo fa-
zer uma faxina na sua men-
te, esvaziando-a do mal, e 
colocando nela o bem que 
agrada a Deus.

 josemaurojordao@gmail.com.br

FÁBIO MIRANDA

José Mauro Jordão é médico.
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Campanha ‘Baby, me leva’ 
tem 39 gatos para adoção 

O projeto on-line de adoção 
responsável “Baby, me leva!”, 
promovido pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
com apoio do PlayPet, conta 
com 39 gatos em busca de 
uma família. A campanha, 
criada em janeiro deste ano, 
busca potencializar as adoções 
por meio das redes sociais. 
Os gatos e cachorros, que 
estão em busca de um lar, 
foram resgatados pelo setor 
de Bem-estar Animal ou estão 
sob tutela de Organizações 
Não-Governamentais (ONGs) 
e de protetores de animais 
da cidade.

Entre os pequenos que 
buscam um lar, estão a Pa-
çoca, a Twix, a Leca e o 
Sushi, todos gatinhos de 
dois a seis meses resgatados 
pela protetora independente 
Nanci de Oliveira, do bairro 
Parque Residencial Casa 
Branca. Para conhecer os 
pets, o telefone para contato 
é o 96886-0480.

Dos 39 gatos, seis estão 
aos cuidados da protetora, 

Bem-estar animal

sendo dois machos e quatro 
fêmeas, alguns castrados e 
com as vacinas para a res-
pectiva idade. 

Para o secretário de Meio-
-Ambiente, André Chiang, 
a cidade tem realizado um 
forte trabalho para o bem-

-estar animal. “A campanha 
de adoção tem mostrado 
resultados muito positivos 
desde sua implementação. Já 
são 42 cachorros e três gatos 
que encontraram uma família 

e seguimos em busca para 
que cada animal da cidade 
tenha um lar e receba o amor 
que tanto merece”, disse.

Além dos 39 gatos, a cam-
panha conta com 68 cães 
para adoção. Os interessados 
podem ligar para o telefone  
4745-2055 e buscar mais 
detalhes sobre os animais. 
Fotos e outras informações 
também são divulgadas nas 
redes sociais da Prefeitura 
de Suzano.

Animais foram resgatados por entidades da cidade

Irineu Junior/Secop Suzano

Violência infantojuvenil 
é tema de capacitação

A Secretaria de Educação 
de Suzano promoveu uma 
nova capacitação virtual 
para educadores municipais 
e profissionais das pastas 
de Saúde e de Assistência 
Social. O curso “Crescer 
Sem Violência”, realizado 
em parceria com a Fundação 
Roberto Marinho, o Fundo 
das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) e a Chil-
dhood Brasil, abordou formas 
de identificar e prevenir a 
violência contra crianças e 
adolescentes.

A iniciativa teve início no 
dia 3 de maio e foi voltada 
para servidores públicos 
municipais da Educação, 
conselheiros tutelares e técni-
cos da Saúde e da Assistência 
Social. No total, 450 pessoas 
participaram da capacitação 
virtual, que teve seu quarto 
e último encontro na quinta-

-feira. Com a formação, os 
servidores municipais tiveram 
contato com os desafios que 
envolvem acolher as vítimas, 
prevenir que a violência 

Debate

aconteça e denunciar os casos. 
A formação é uma medida para 
estimular o enfrentamento à 
violência contra este público 
em Suzano, em alusão ao 
Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, 
celebrado em 18 de maio.

Durante os encontros me-
diados por dois consultores 
do projeto, os participantes 
discutiram a respeito de 
temas do desenvolvimento 
infantil, como a fase de des-
cobrimento do corpo, um 
momento essencial para a 
construção da identidade 
das crianças, que pautou 
discussões acerca de direitos 
sexuais e a autoproteção. Eles 
aprenderam sobre a rede de 
garantia dos direitos dos 
menores de idade e tiveram 
contato com histórias reais de 
crianças e jovens em situa-
ção de vulnerabilidade que 
foram expostos à violência, 
momento do encontro onde 
os presentes discutiram sobre 
os meios de lidar com as 

situações e proteger as vítimas.
Abuso e exploração sexual 

também foram assuntos re-
correntes dos encontros, onde 
os servidores municipais 
refletiram sobre a importância 
da proteção dos direitos da 
criança e do adolescente e 
tiveram acesso aos meios 
de identificação e denúncia, 
estimulando a prevenção e 
aprendendo respostas para 
lidar com esses casos e melhor 
atender este público.

Desde 2009, a Unicef, a 
Childhood Brasil e a Fundação 
Roberto Marinho assumiram 
o desafio de desenvolver 
ações e projetos conjuntos 
para o enfrentamento das 
violências contra crianças e 
adolescentes. O curso “Crescer 
Sem Violência” já beneficiou 
mais de sete mil profissionais 
em mais de 500 municípios 
brasileiros. O projeto é re-
conhecido nacionalmente, 
tendo recebido em 2011 o 

“1º Prêmio Neide Castanha 
de Direitos Humanos”, na 
categoria Boas Práticas.

Univesp em Suzano abre 64 
vagas para cursos superiores

Inscrições para tentar uma das vagas devem ser feitas até está quinta-feira; aulas ocorrem de forma virtual

EDUCAÇÃO

O polo suzanense da Uni-
versidade Virtual do Estado 
de São Paulo (Univesp) con-
tinua com inscrições abertas 
para o vestibular do segundo 
semestres, com 64 vagas para 
cursos superiores gratuitos 
na modalidade de ensino 
a distância. As oportuni-
dades são para os eixos de 
Licenciaturas em Letras, em 
Matemática e em Pedagogia, 
bem como de Computação, 
sendo Bacharel em Tecnologia 
da Informação, em Ciências 
de Dados e em Engenharia da 
Computação, com 32 vagas 
em cada eixo. As inscrições 
se encerram quinta-feira e 
podem ser efetuadas no site 
vestibular.univesp.br. 

Os cursos à distância são 
realizados no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem, também com 
a possibilidade de encontros 
presenciais periódicos, que 
em Suzano ocorrem na sede 
do Serviço de Ação Social e 
Projetos Especiais (Saspe), 
localizado na rua General 
Francisco Glicério, 1.334, 

na região central. A unidade 
abriga um laboratório com 
50 computadores, que ficam 
à disposição dos estudantes. 
Devido ao atual cenário 
pandêmico, as atividades 
presenciais seguem suspensas. 

As oportunidades são 
voltadas a todos aqueles 
que já concluíram o ensino 
médio ou que irão concluir 
até o período de matrícu-
las, sem limite de idades. 
Os interessados poderão se 
inscrever no vestibular até o 
dia 20 de maio, sob a taxa de  
R$ 45, com a possibilidade 
de isenção. A aplicação da 
prova está prevista para os 
dias 13 e 20 de junho, sendo 
que a primeira data será 
para os candidatos do eixo 
de Licenciatura e a segunda 
para o eixo de Computação.

O vestibular deverá ocorrer 
de maneira presencial, com o 
uso obrigatório de máscaras, 
em local previamente divul-
gado. Detalhes poderão ser 
consultados na aba “Área 
do Candidato”, no próprio 

site da Fundação Vestibular 
da Universidade Estadual 
Paulista (Vunesp) (vestibular.
univesp.br), que segue com 
a responsabilidade técnica 
e operacional do processo 
seletivo. A expectativa é de 

que os gabaritos oficiais sejam 
divulgados nos dias 14 e 21 
de junho, respectivamente, 
conforme a aplicação das 
provas de cada eixo.

De acordo com a dirigente 
do Saspe, a primeira-dama 

Larissa Ashiuchi, a unidade 
suzanense da Univesp vem 
cumprindo seu papel frente 
à sociedade, garantindo a 
oportunidade de um futuro 
melhor para dezenas de jo-
vens e adultos que sonham 

com o ensino superior. “O 
nosso polo foi inaugurado 
em 2017 e, desde então, 
temos encontrado alunos 
com histórias lindas. São 
pessoas de diferentes perfis 
que estão reunidas, a distân-
cia, com o mesmo objetivo 
de aprendizado. A Univesp 
é sobre transformar vidas, 
sobretudo neste período de 
pandemia e distanciamento 
social”, disse.    

Vale lembrar que a Univesp 
tem experiência no ambiente 
virtual. Seu principal objetivo 
é a formação superior a partir 
de cursos na modalidade a 
distância (EAD), democra-
tizando esse nível de ensino 
com qualidade e gratuidade. 
A instituição pública é vin-
culada à Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação e credenciada 
pelo Conselho Estadual de 
Educação e pelo Ministério 
da Educação. Em caso de 
dúvidas, o telefone para 
contato é 4743-1600.

Cursos da Univesp ocorrem em forma online e de encontro presenciais em Suzano

Maurício Sordilli/Secop Suzano
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Arujá e Rotary promovem 
campanha para doar sangue

A Prefeitura de Arujá apoia 
a campanha de doação de 
sangue feita pelo Rotary Club 
de Arujá Sul. A ação ocorrerá 
no dia 27 de maio, das 9 às 
16 horas, nas dependências 
da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, localizada 
na rua Fenacita, 500, no 
Jardim Fazenda Rincão. Para 
poder doar sangue, a pessoa 
deverá fazer o agendamento 
pelo telefone 99666-3382.

De acordo com a presidente 
do Rotary Club de Arujá Sul, 
Andrea Couto, essa vai ser a 
terceira campanha realizada 
pelo clube em Arujá, feita em 
parceria com o Hemocentro 
São Lucas.

Pessoas que contraíram 
coronavírus (Covid-19) po-
dem doar sangue, se respei-
tarem um período mínimo 
após a melhora completa de 
sintomas. Para que estejam 
habilitadas a doar, após 
terem contraído a doença, 
é necessário que aguardem 
30 dias e depois que todos 
os indicativos da doença 

27 de maio

tenham desaparecido.
No caso da pessoa que 

teve contato com alguém 
que tenha positivado ou que 
esteja com suspeita de estar 
com a Covid, a recomendação 
é que se aguarde 15 dias 
e só doe sangue caso não 
manifeste sintomas.

Segundo a médica hemo-
terapeuta Roberta Fachini, 
do Hospital Sírio-Libanês, 
em entrevista concedida à 
Agência Brasil do governo 

federal, até o momento, não 
houve evidências científicas 
de que o Sars-CoV-2 possa 
ser transmitido através de 
transfusões de sangue. “Feliz-
mente, esse vírus, apesar de 
ser detectado, por exames de 
biologia molecular, também 
na corrente sanguínea, não 
existe nenhuma comprovação 
científica de que essa quan-
tidade de vírus seja capaz de 
infectar um paciente pela 
via transfusional”, afirmou.

Agendamento para doação deve ser feito por telefone

Divulgação

Ferraz está com inscrições 
para oficinas culturais

A Estação Cidadania e Cultura, 
localizada na Cidade Kemel, 
em Ferraz de Vasconcelos, está 
com inscrições abertas para 
várias oficinas culturais. As 
vagas devem ser preenchidas 
até que o limite de ocupação 
de 30% das salas de aulas 
seja atingido, ou seja, não 
há data de encerramento 
das inscrições. Além disso, 
o cadastro deve ser feito 
pessoalmente no local. O 
equipamento funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

As oficinas são as seguintes: 
alfabetização (dos 9 aos 12 
anos - reforço), artes plásticas 
(a partir dos 7 anos), auxiliar 
de creche e berçário (com 
certificado ao final do curso), 
cuidador de idoso berçário 
(com certificado ao final do 
curso), grafite (a partir dos 
15 anos), horta e mudário, 
inglês básico, pintura sobre 
tela, artesanato, reforço es-
colar (dos 13 aos 17 anos), 
zumba, kung fu, taekwondo 
e capoeira.

Cadastro

As aulas ocorrem em dias e 
horários específicos a depen-
der da oficina escolhida. No 
ato de inscrição, é necessário 
apresentar RG, CPF, compro-
vante de endereço, duas fotos 
3x4 e, para menores de 18 
anos, é preciso estar munido 
dos documentos dos pais ou 
responsáveis.

De acordo com a titular 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, Rosemeire 
Crossi, as oficinas oferecem 
várias oportunidades. “Além 

de ser uma oportunidade de 
educação, como é o caso dos 
reforços escolares, é também 
uma oportunidade de qua-
lificação para o mercado de 
trabalho. Temos também 
algumas oficinas que podem 
funcionar como terapia, como 
é o caso da pintura sobre tela”, 
disse a secretária.

A Estação Cidadania e 
Cultura está localizada na 
rua Francisco Sperandio, 
700, mais informações pelo 
4678-5708.

Inscrições devem ser feitas pessoalmente no local

Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Poá discute ações para tratar 
pessoas recuperadas da Covid

Reunião para definir alguns pontos do projeto foi realizado na quarta-feira passada, na Secretaria de Saúde

PÓS-CORONAVÍRUS

A Secretaria Municipal 
de Saúde realizou uma reu-
nião para discutir ações de 
tratamento para pacientes 
pós-Covid, na quarta-feira 
passada. O objetivo é montar 
um fluxo de atendimento 
para os pacientes que per-
maneceram internados por 
coronavírus (Covid-19) e 
direcioná-los para o Centro 
de Fisioterapia, onde serão 
encaminhados para diversas 
áreas de tratamento. Além 
da reabilitação pulmonar 
e motora, a fonoaudiólo-
ga, terapeuta ocupacional 
e educador físico também 
acompanharão esse paciente.

A Covid-19 é uma doença 
infecciosa causada pelo novo 
coronavírus e tem como 
principais sintomas febre, 
cansaço e tosse seca, além 
de dores, congestão nasal, 
dor de cabeça, conjuntivite, 
dor de garganta, diarreia, 
perda de paladar ou olfato, 
erupção cutânea na pele 
ou descoloração dos dedos 
das mãos ou dos pés. Esses 

sintomas geralmente são 
leves e começam gradual-
mente. Algumas pessoas são 
infectadas, mas apresentam 
apenas sintomas leves.

“A maioria das pessoas 
(cerca de 80%) se recupera 

da doença sem precisar de 
tratamento hospitalar. Uma 
em cada seis pessoas infectadas 
por Covid-19 fica gravemente 
doente e desenvolve dificul-
dade de respirar. As pessoas 
idosas e as que têm outras 

condições de saúde como 
pressão alta, problemas car-
díacos e do pulmão, diabetes 
ou câncer, têm maior risco de 
ficarem gravemente doentes. 
No entanto, qualquer pessoa 
pode pegar a Covid-19 e ficar 

gravemente doente”, ressaltou 
a secretária de Saúde, Claudia 
Cristina de Deus.

Por este motivo, a reunião 
visa à recuperação do paciente 
que, atualmente, conta com 
um atendimento mínimo da 

reabilitação pulmonar e motora, 
porém sem fluxos estabele-
cidos para todos pacientes. 
O encontro contou com a 
presença da responsável pela 
pasta, do educador físico Ivan 
Campos, dos fisioterapeutas 
Ana Paula Gatti, Davi José 
do Nascimento e Alphonsus 
Mônaco e da enfermeira Vilma 
Yamamoto.

“Organizamos um organo-
grama de atendimento que 
direciona esses pacientes para 
o Centro de Reabilitação, onde 
terão fisioterapia respiratória 
e exercícios terapêuticos. Não 
existe um tempo preestabe-
lecido para a cada paciente, 
pois vai depender das sequelas 
que cada paciente adquire”, 
destacou Claudia.

Município de Poá conta com o Hospital Municipal Guido Guida para tratar as pessoas com coronavírus

Mogi News/Arquivo

Objetivo é montar 
um fluxo de 
atendimento para 
os pacientes que 
permaneceram 
internados
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Bom Prato segue sem 
data para inauguração

A unidade do Bom Prato de 
Jundiapeba, que já tem o prédio 
disponibilizado pela Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, foi alvo 
de cobranças dos vereadores 
da Câmara Municipal, mas 
que não foram suficientes 
para que a segunda unidade 
do restaurante popular já 
estivesse funcionando. 

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Social 
informou na semana pas-
sada que ainda não há um 
prazo para que o restaurante 
seja instalado para atender a 
população.

Conforme ressaltou a Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social, o município oferece o 
espaço, porém a operacionali-
zação do programa em si é de 
responsabilidade do governo do 
Estado. O novo equipamento 
está instalado na esquina da 
avenida João de Souza Branco 
com a rua Doutor Francisco 
Soares Marialva, ao lado da 
nova Unidade de Pronto de 
Atendimento (UPA) 24 horas 
de Jundiapeba.

Jundiapeba

“O Bom Prato é um im-
portante investimento, que 
tem como objetivo garantir 
a segurança alimentar das 
pessoas da região que vivem 
em uma situação vulnerável, 
especialmente neste momento 
de pandemia”, afirmou a 
Prefeitura. Recentemente, em 
março deste ano, os vereado-
res Edson Santos (PSD) e Zé 
Luiz (PSDB) foram alguns dos 
que solicitaram a abertura 
do Bom Prato no distrito o 

quanto antes.
Outro político engajado 

no funcionamento do prédio 
como a 2ª unidade do Bom 
Prato é o deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD), que 
destinará em breve todas 
as emendas a que tem di-
reito junto ao governo do 
Estado para a implantação 
do restaurante popular. De 
acordo com as informações, 
a quantia aproximada será de 
R$ 2 milhões. (T.M.)

Unidade já tem o prédio disponibilizado pela Prefeitura 

Emanuel Aquilera

Central de Inteligência tem 
50% das obras concluídas

As obras da Central de 
Inteligência da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Mogi 
das Cruzes já contam com 
50% do cronograma finalizado. 
A estrutura do prédio está 
praticamente concluída e o 
próximo passo será o início 
do revestimento, segundo 
informações divulgadas ontem 
pela Secretaria Municipal 
de Obras.

O espaço, localizado na 
avenida Engenheiro Miguel 
Gemma, tinha em fevereiro 
44% das obras finalizadas. 
O investimento estimado na 
construção e acabamento é de 
R$ 3.979.035 e a previsão de 
entrega da obra, inicialmente, 
era para o mês de setembro 
do ano passado, o que não 
ocorreu.

A Secretaria de Segurança 
manteve o planejamento 
para a utilização do espaço 
com departamentos ligados 
à Pasta e dentro da estrutura 
de segurança do município.

Novo prédio

Nesta proposta de centrali-
zação, o local também receberá 
a nova Central Integrada de 
Emergências Públicas (Ciemp), 
que faz o monitoramento da 
cidade por meio de câmeras, 
além de abrigar o sistema de 
alarme, atendimento telefô-
nico da Defesa Civil, Guarda 
Municipal e Departamento 
de Trânsito.

No setor de vigilância, 
Mogi conta com 128 câmeras 
de monitoramento em ruas 

e espaços públicos, além de 
172 câmeras fixas em prédios 
municipais, totalizando 300 
equipamentos. As câmeras 
de monitoramento estão 
distribuídas em Jundiapeba, 
Braz Cubas, César de Souza, 
Sabaúna e Quatinga.

Até a tarde de quinta-feira, 
a Secretaria de Obras infor-
mou não ter uma previsão a 
respeito do cronograma final 
de construção, e nem uma 
data para  a inauguração.

Thamires Marcelino
Emanuel Aquilera

Percentual de recuperados em 
Suzano é o melhor do Alto Tietê

Levantamento feito pela reportagem apontou que 80,2% dos infectados pela Covid-19 já estão reestabelecidos

CORONAVÍRUS

Cerca de 3,9% dos mais 
de 17 mil infectados com 
coronavírus (Covid-19) em 
Suzano faleceram. Em núme-
ros gerais, foram 708 vidas 
perdidas desde o começo 
da pandemia, em março 
de 2020. Até anteontem, 
conforme atualização do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), os 
recuperados eram 80,2% do 
total, o índice mais elevado 
da região. Dentro do G5 – 
conjunto das cinco cidades 
mais populosas do Alto 
Tietê – Suzano ficou atrás 
de Ferraz de Vasconcelos 
em número proporcional 
de óbitos.

A mais recente atualização 
da pandemia em Suzano 
aponta 17.733 moradores 
foram contaminados com a 
Covid-19. Desse total, 14.241 
conseguiram se recuperar da 
infecção, o que sugere que 
a cidade conta ainda com 

2.784 pessoas com o vírus 
ativo e com potencial de 
contaminação. Comparada 
proporcionalmente com 
cidades vizinhas, Suzano 
obteve um percentual me-
diano em número de óbitos 
porém o mais elevado em 
recuperação.

Demais cidades
Em disparada e com larga 

diferença, a cidade do G5 
com o pior percentual de 
óbitos foi Itaquaquecetuba. 

Dos seus mais de 12,8 mil 
casos confirmados, 741 
(5,7%) moradores morre-
ram. Quando considerados 

recuperados, o percentual 
é mais positivo e aponta 
10.125 (78,7%) itaquaque-
cetubenses restabelecidos. 

Distante da vizinha, porém 
com o segundo pior índice 
da região, Poá registrou 291 
óbitos, cerca de 4,1% dos 

7.005 contaminados. O 
número de recuperados na 
cidade é o mais baixo do 
G5, apenas 2.727 morado-
res (38,9%) constam como 
recuperados na atualização 
do Condemat.

Com taxas menos graves, 
considerando as cidades já 
citadas, Mogi das Cruzes 
comunicou 28.083 infec-
tados desde o começo da 
pandemia e 1.140 óbitos 
(4%). Desse acumulado, a 
cidade ostenta índice mediano 
de recuperação, 66,6%, em 
números gerais são 18.726 
restabelecimentos. O menor 
número proporcional de 
óbitos pela Covid-19 foi 
apresentado por Ferraz 
de Vasconcelos que, dos 
9.496 casos confirmados, 
registrou 362 falecimentos 
(3,7%). Na recuperação, a 
taxa foi mediana, 52.6%, 
pouco mais de 5,1 mil 
reabilitados, revelando um 
alto potencial de moradores 
com o vírus ativo.

*Texto supervisionado pelo editor.

Luiz Kurpel*

Número ainda aponta que 2.784 pessoas estão com o vírus ativo no organismo

Mogi News/Arquivo

De fevereiro para cá, construção pouco avançou

A mais recente 
atualização da 
pandemia em 
Suzano aponta 
17.733 moradores 
foram contaminados 
com a Covid-19
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Vereadora aponta prioridades 
antes do hospital veterinário

Fernanda Moreno analisa pedido para instalação de unidade na região, ressaltando outras necessidades imediatas

CAUSA ANIMAL

Ainda que a implantação 
de um hospital veterinário 
em Mogi das Cruzes seja 
um pedido antigo pelos 
defensores de animais da 
região, é necessário que os 
serviços já existentes para 
os pets sejam aprimorados 
primeiro. A avaliação é da 
vereadora Fernanda More-
no (MDB), que tem como 
uma de suas bandeiras no 
Legislativo a causa animal, 
sobre o novo pleito enviado 
ao governo do Estado de 
São Paulo.

O pedido do hospital 
veterinário regional foi feito 
pelo Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
no final do mês passado. A 
ideia é que a unidade após 
instalada fortaleça as polí-
ticas públicas de bem-estar 
animal desenvolvidas pelas 
cidades região. A proposta é 
de que o equipamento seja 
instalado nas dependências 
do Hospital Doutor Arnaldo 
Pezzuti Cavalcanti, no distrito 
de Jundiapeba, em Mogi.

“Precisamos melhorar o 
que já temos, as reclamações 
quanto ao atendimento 
no Centro de Bem-Estar 
Animal são muitas, princi-
palmente quanto ao número 
de senhas diárias, falta de 
atendimentos importantes, 
como os mais simples tipos 
de quimioterapia até cirurgias 
mais complexas”, apontou 
a vereadora.

Segundo a parlamentar, ain-
da que não há prioridade 
por gravidade, fazendo com 
que as pessoas cheguem 
às 5 horas para garantir 
atendimento na unidade. 
Para ela, isto é ruim para 
os animais e seus tutores e, 
por isso, seria preciso pon-
derar se é melhor construir 
um novo hospital ou fazer 
parcerias (convênios) com 
veterinários para ampliar o 

atendimento sem o custo 
de uma construção.

“Precisamos considerar que 
o Condemat atende 12 mu-
nicípios e cabem alguns 
questionamentos: porque 
muitos deles nunca fizeram o 
básico para seus animais, como 
um programa contínuo de 
castração?”, perguntou a 

vereadora.
Fernanda explicou que os 

hospitais veterinários não 
têm esse viés, existem para 

cuidar de animais doentes. 
No entanto, é imprescindível 
que se comece pela castração 
para diminuir abandono, 

maus-tratos e o número de 
animais sofrendo nas ruas.

A parlamentar também 
alerta para a necessidade 
de recursos para manter 
o hospital veterinário. Ele 
questiona sobre o número 
de atendimentos diários e 
a forma como as cidades 
conveniadas dividirão as 
despesas. Fernanda ainda 
deve questionar oficial-
mente o Estado para saber 
como será o convênio para 
atendimentos, se as cidades 
possuem o programa de mi-
crochipagem e um programa 
de castração contínuo.

Caso o hospital veterinário 
seja, de fato, implantado, 
o tratamento preventivo é 
imprescindível. Para a verea-
dora, todo animal atendido 
já deveria ter sua castração 
agendada para quando estiver 
curado ou todos seguirão 

“secando gelo”, nas palavras 
de Fernanda.

Thamires Marcelino

Fernanda destaca as reclamações no atendimento do Centro de Bem-Estar Animal

Emanuel Aquilera

Uma das cobranças 
da parlamentar está 
relacionada a um 
programa contínuo 
de castração

Fatec de Mogi abre inscrição 
com 280 vagas em 5 cursos 

A Faculdade de Tecnologia 
de Mogi das Cruzes (Fatec) 
está com inscrições abertas, 
até o dia 07 de junho, para o 
processo seletivo do segun-
do semestre de 2021. São 
280 vagas distribuídas em 
cinco cursos superiores de 
tecnologia, todos gratuitos 
e excelente avaliação. 

Por causa da pandemia 
da Covid-19 e o necessário 
distanciamento social, a 
seleção será por meio da 
análise do histórico escolar, 
sem prova presencial ou 
online. A taxa de inscrição 
é de R$ 39,00. Porém, uma 
vez aprovado no exame e 
matriculado, o aluno não 
tem que se preocupar com 
mensalidade até o fim dos 
estudos, pois o ensino na 
Fatec é gratuito. 

Os cursos são todos 
superiores de tecnologia, 
têm duração de 3 anos e 
incluem disciplina de inglês 

Processo seletivo

durante toda a formação 
como diferencial. Em Mogi, 
os candidatos podem es-
colher entre Agronegócio, 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Gestão de Re-
cursos Humanos, Logística 
e Gestão Empresarial (este 
último em EAD). 

Para concorrer às vagas, 
é preciso ter terminado ou 
estar cursando o ensino 
médio ou equivalente, desde 
que no ato da matrícula 
comprove a conclusão.  

As vagas da Fatec de Mogi 
estão distribuídas da seguinte 
forma: 80 para Agronegócio 
e 80 para Análise e Desen-
volvimento de Sistemas, 
ambos com turmas à tarde 
e à noite, e 40 para Gestão 
de Recursos Humanos e 
40 para Logística, sendo 
esses dois com turmas no 
período da manhã, e ainda 
40 para Gestão Empresarial 
(na modalidade EAD). 

A inscrição no vestibular 
deve ser feita exclusivamente 
pelo site www.vestibular-
fatec.com.br. No dia 07 de 
junho, último dia, o sistema 
online receberá inscrições 
somente até às 15 horas. 
O resultado sai dia 30 de 
junho com a classificação 
geral e primeira lista de 
convocação dos candi-
datos, que devem fazer a 
matrícula entre os dias 01 
e 05 de julho, com envio 
também da documentação 
pela internet.  

A Fatec é uma faculdade 
gratuita estadual, mantida 
pelo Centro Paula Souza.  

Mais informações sobre o 
passo a passo das inscrições 
e a seleção estão disponíveis 
no site do vestibular (www.
vestibularfatec.com.br). O 
campus mogiano fica na rua 
Carlos Barattino, 908, Vila 
Nova Mogilar o telefone é 
o  4699-2799. 
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Editais irão destinar R$ 230 
mil a projetos e profissionais

A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo abriu ontem 
mais dois editais, que visam 
auxiliar profissionais da arte 
e cultura durante o período 
de pandemia da Covid-19, 
além de fomentar a produção 
cultural local. Os novos editais 
destinam-se a apoiar conteúdos 
virtuais de diversos segmentos 
culturais e também artesãos e 
artesãs da cidade, para uma 
mostra que será realizada em 
comemoração à Semana do 
Artesão. As inscrições para 
ambos se estendem até o dia 
20 de junho e devem ser feitas 
de forma online. 

O edital 003/2021, de pre-
miação a conteúdos virtuais, 
visa contemplar iniciativas 
artísticas e culturais que tenham 
sido produzidas de maneira 
pública em plataformas virtuais, 
tais como shows, apresen-
tações, tutoriais, videoaulas, 
demonstrações, fóruns, saraus, 
nas áreas mais impactadas 
pelas restrições trazidas pela 
pandemia. 

O valor destinado para o 

Cultura

edital é de R$ 180 mil, a ser 
dividido entre 180 projetos, dos 
seguintes segmentos: música, 
artes plásticas, visuais e fotogra-
fia, teatro, audiovisual, dança, 
hip hop, literatura, mulher na 
cultura, cultura preta, cultura 
LGBT e cultura e inclusão à 
pessoa com deficiência (PCD). 
As iniciativas inscritas devem 
ter sido produzidas a partir do 
dia 15 de março e publicadas 
em plataformas digitais. 

Já o edital 004/2021 visa 
selecionar até 50 propostas 
apresentadas por artesãs e 
artesãos do município, de 
produção e exposição de obra 
artesanal em diversas técnicas 
e linguagens, para compor a 
1ª Mostra de Artesanias Mo-
gianas, que será realizada em 
comemoração à Semana do 
Artesão. Serão consideradas 
obras inéditas e que, ainda 
que já confeccionadas, não 
tenham sido previamente 
expostas ou divulgadas. O 
valor destinado para o edital 
é de R$ 50 mil.

Cada artesã ou artesão poderá 

ser premiado(a) com apenas 
uma proposta. Caso haja mais 
de uma inscrição de mesmo 
proponente, será considerada 
somente a última inscrição.

Podem se inscrever nos 
editais pessoas físicas que 
residam em Mogi e tenham 
idade superior a 18 anos. É 
essencial que o proponente 
esteja devidamente inscrito 
no Cadastro de Artistas e 
Profissionais de Arte e Cultura 
e Turismo de Mogi das Cruzes, 
que pode ser acessado pelo 
link http://www.cultura.pmmc.
com.br/cadastro. 

A prioridade é beneficiar 
profissionais que vivam ex-
clusivamente da arte e não 
possuam, portanto, qualquer 
outro vínculo empregatício ou 
fonte de renda. Também serão 
priorizados aqueles que não 
tenham sido contemplados 
com outras formas de auxílio, 
como a Lei Aldir Blanc. A 
previsão é que a publicação 
da lista final das propostas 
contempladas pelos dois editais 
aconteça em julho.

Prefeitura promete ‘em breve’
assinatura da obra da ETE Leste

Licitação foi homologada em março; investimento será de R$ 32,6 milhões e prazo de construção de até três anos

CEZAR DE SOUZA

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou no início 
desta semana que “em breve” 
será assinado o contrato 
para a construção da nova 
Estação de Tratamento de 
Esgotos (ETE) que será 
construída na região les-
te da cidade. A obra, que 
integra o pacote de obras 
outrora chamado de Mais 
Mogi Ecotietê, contará com 
investimento de mais de  
R$ 32 milhões do município.

O processo licitatório foi 
homologado em 18 de março 
deste ano, com a proposta 
do Consórcio ETE Leste-

-Mogi aprovada, no valor de  
R$ 32.637.774,45. As obras 
terão duração de três anos, e 
têm como objetivo aprimorar 
o saneamento básico no 
distrito de Cezar de Souza 
ao aumentar a capacidade de 
esgoto tratado de 142 para 
460 litros por segundo. A 
região também contará no 
futuro, segundo o projeto, 

com novas tubulações de 
coleta e tratamento de esgoto 
residencial.

As ações fazem parte do 
programa Mais Mogi Eco-
tietê, lançado em 2018 pela 
administração municipal da 

época, que estabeleceu a 
criação de eixos de obras e 
intervenções na região leste 
da cidade, com foco tanto na 
mobilidade urbana quanto 
no cuidado socioambiental. 
Na época, foram prometidos 

investimentos somados de 
mais de R$ 361 milhões 
para todos os projetos.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi, também está prevista 
a construção de dois par-
ques nas avenidas Francisco 

Rodrigues Filho e Antônio de 
Almeida. Ambos os parques 
contarão com investimentos de 
R$ 15,3 milhões e, segundo a 
administração municipal, está 
sendo feito o detalhamento 
dos projetos executivos dos 

parques, com expectativa de 
início da construção para o 
segundo semestre deste ano. 

“O prazo de construção varia 
de 12 a 18 meses, depen-
dendo dos locais”, explicou 
a Prefeitura em nota.

Na avenida Francisco 
Rodrigues Filho estão pre-
vistas a instalação de um 
mirante, uma passarela, 
uma Academia da Terceira 
Idade (ATI), uma área com 
mata preservada, portarias, 
playground, praça de even-
tos, estacionamento e um 
núcleo ambiental.

Já o parque da avenida 
Antônio de Almeida terá 
área de mata preservada, 
quiosques, campo de futebol, 
quadras poliesportivas, deck, 
meia quadra de basquete, 
quadras de vôlei de areia, 
playground, praça de eventos, 
portaria, estacionamento, 
administração, lanchone-
te, Academia da Terceira 
Idade (ATI), ciclovia, pista 
de caminhada, sanitários e 
quadra de tênis.

André Diniz

Projeto original do Mais Mogi Ecotietê prevê abertura de dois parques e ampliação de vias de acesso ao distrito

Divulgação/PMMC

ACMC discute caminhos 
para geração de emprego

A Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) foi 
convidada pela Comissão Especial 
de Vereadores de Geração de 
Emprego e Empreendedorismo 
da Câmara Municipal para 
discutir ações que possam 
promover a criação de novos 
postos de trabalho na cidade. 
O vice-presidente da ACMC, 
Mohamad Issa, defendeu 
que a desburocratização da 
abertura e regularização de 
estabelecimentos comerciais, 
além do fortalecimento de ações 
voltadas para a construção 
civil são importantes para 
o aquecimento econômico.

“A construção civil é um 
dos setores que mais geram 
empregos e a maioria das vagas 
não exige qualificação. Esti-
mulando a área, especialmente 
dos pequenos construtores, 
com desburocratização de 
processos e leis, consegui-
remos criar novos postos de 
trabalho, o que é importante 
para a retomada econômica. 
Com maior poder de compra, 
as pessoas consomem mais 

Fortalecimento econômico

no comércio”, avaliou Issa.
Para o vice-presidente da 

ACMC, outra iniciativa que 
ajudaria a aumentar as vagas de 
empregos na cidade é facilitar 
a abertura e regularização de 
estabelecimentos comerciais. 

“Hoje, para abrir um comér-
cio é muito burocrático, por 
isso, muitas pessoas acabam 
ficando na informalidade. 
Precisamos estimular a re-
gularização, assim, geramos 
uma maior arrecadação para 
o município, proporcionamos 
desenvolvimento do comércio 

e consequentemente, a criação 
de novas vagas”, reforçou.

Issa destacou a impotân-
cia da reunião. “Esse foi um 
primeiro passo, a Associa-
ção Comercial está sempre 
à disposição para apoiar e 
debater ideias que ajudem 
na retomada econômica, e 
na geração de emprego e 
renda”, ressaltou. A reunião 
foi promovida anteontem 
pelos vereadores Iduigues 
Martins (PT), Maria Luiza 
Fernandes(Solidariedade) e 
Osvaldo da Silva (Republicanos). 

Vereadores da Câmara Municipal participaram da reunião

Divulgação
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MP-SP dá novo prazo para
Prefeitura mostrar demanda

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes recebeu 
um novo prazo do Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo (MP-SP) para apre-
sentar um documento com a 
demanda de vagas em creches 
até 2024. Em 20 dias, além 
desta relação, a Prefeitura 
deve sinalizar uma data para 
que as 1.740 crianças que 
estão na fila sejam atendidas.

Segundo o MP, foi realizada 
uma reunião, na semana passada, 
entre a Prefeitura, a Defensoria 
Pública e a Promotoria de 
Justiça de Mogi das Cruzes 
para discutir o assunto. “O 
município apresentou que já 
concluiu um levantamento 
de diagnóstico da demanda 
de vagas em creche e precisa 
refinar os dados para apresentar 
para a Defensoria Pública e 
Promotoria para discutir um 
acordo parcial ou definitivo”, 
explicou o MP.

Assim, ficou decidido um 
prazo de suspensão da ação 

Vagas em creches

civil pública por mais 20 dias, 
contados a partir da sexta-feira 
passada, para as partes do 
processo poderem discutir 
com dados mais concretos.

Com a recente nomeação 
do atual secretário municipal 
da Educação, André Stábile, a 
reunião que estava agendada 
para 22 de abril não ocorreu. 
Na ocasião, a ação civil estava 
suspensa por 30 dias e este 
prazo se esgotou na sexta-feira, 
quando um novo prazo de 
20 dias foi marcado.

O MP tem acompanhado 
de perto a situação das filas 
nas creches do município e, 
por este motivo, no início do 
ano passado propôs uma ação 
civil pública que segue em 
trâmite na Vara da Infância 
e Juventude da Comarca de 
Mogi. Na ação, o MP solicita 
que seja atendida a demanda 
das filas de espera do começo 
de 2020 (pré-pandemia). Além 
disso, o MP pede também que 
sejam sanadas as vagas que 
surgirem até o final de 2024.

Thamires Marcelino

Creches possuem fila de espera com 1.740 crianças

Divulgação/PMMC

Operação Tapa-Buraco 
atua com cinco equipes

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secre-
taria Municipal de Serviços 
Urbanos, segue realizando 
diariamente a Operação Tapa-

-Buraco, com o empenho de 
cinco equipes simultâneas, o 
que permite atender diversas 
regiões da cidade. 

Os serviços resultam de um 
mapeamento, que subdividiu 
o município em regiões e 
também por um trabalho de 
geolocalização, para identificação 
dos trechos que necessitam 
de reparos. A definição dos 
locais de atuação partiu tam-
bém de um levantamento de 
pedidos da população abertos 
via Ouvidoria, de deman-
das provenientes da Câmara 
Municipal e da identificação 
in loco, feita pelas próprias 
equipes da Secretaria.   

Os trabalhos já foram con-
cluídos em vias como Estrada 
do Pavan, avenida Engenheiro 
Miguel Gemma, rua Júlio 
Perotti, avenida Narciso Yague 
Guimarães, avenidas Ricieri 
José Marcatto e Francisco 

Reparos

Rodrigues Filho. Também 
já são alvo de melhorias a 
avenida Francisco Ferrei-
ra Lopes, avenida General 
Osório, rua José Bonifácio, 
avenida Voluntário Fernando 
Pinheiro Franco, rua Major 
Arouche de Toledo, Tenente 
Alcides Machado e rua Luiz 
da Silva Pires. 

Em alguns locais, como na 
avenida João XXIII, a Secretaria 
entendeu como mais resolu-
tivo e econômico entrar com 
trabalhos de recapeamento 

asfáltico. A via já estava incluída 
na programação do pacote de 
recapeamento, que está em 
andamento e a execução foi 
antecipada. A via está neste 
momento passando por fre-
sagem e, em breve, receberá 
uma nova capa asfáltica. 

A Prefeitura de Mogi tam-
bém está com um programa 
de recapeamento de  40 vias 
públicas em andamento. O 
investimento nesses traba-
lhos é de aproximadamente  
R$ 24,5 milhões.

Trabalhos já foram concluídos em várias vias da região

Divulgação/PMMC

Plataforma Mogi Conecta 
reúne diversos serviços

O cidadão poderá se cadastrar e escolher entre as opções de qualificação e empregabilidade ou empreendedorismo

TECNOLOGIA

A Prefeitura lançou o Mogi 
Conecta, uma plataforma que 
reúne em um único local todos 
os serviços para os empreen-
dedores do município, ações 
de capacitação profissional e 
de empregabilidade para a 
população. O acesso pode ser 
feito pela página mogiconecta.
mogidascruzes.sp.gov.br.

O Mogi Conecta une o 
acesso a serviços da Sala do 
Empreendedor, do programa 
Emprega Mogi, do Banco do 
Povo, do Polo Digital e da 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação. Além do site, a 
iniciativa também conta com 
os espaços decentralizados 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
para atender a população.

“A utilização da tecnologia 
para desburocratizar o serviço 
público, dar mais eficiência e 
facilitar o acesso do cidadão é 
uma diretriz desta administra-
ção e o Mogi Conecta é parte 
importante deste processo, 
com um sistema de fácil na-
vegação e diversas opções de 
serviços”, afirmou o prefeito 

Mogi Conecta une serviços do Polo Digital, Emprega Mogi e Banco do Povo

Caio Cunha (Pode).
Logo na tela inicial da pla-

taforma, o cidadão poderá se 
cadastrar no Mogi Conecta e 
escolher entre as opções de 
qualificação e empregabilidade 
ou empreendedorismo. Ao 
clicar nestes links, ele já será 
encaminhado diretamente às 
opções referentes a cada tema..

“A proposta é executar as 
políticas públicas de desenvol-
vimento de forma transversal. 
Ao unificar os serviços da 
secretaria, virtual e fisicamente, 
e fazer destes uma ponte às 
demandas do cidadão, con-
seguimos garantir eficiência 
e agilidade de forma a gerar 
impacto e agregar valor em 
frentes como social, empresarial, 
educacional e econômica”, 
explicou o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico, Gabriel Bastianelli.

O Mogi Conecta oferece os 
serviços para quem deseja se 
tornar empreendedor e abrir 
seu negócio, buscar crédito, 
inovar e, no caso das startups, 
acelerar o seu desenvolvimento, 
além do acesso às informações 

e procedimentos simplificados 
para abertura e regularização 
de empresas.

Já para as pessoas que pro-
curam uma recolocação no 
mercado de trabalho, que-
rem mudar de carreira, ou 
simplesmente buscar novos 
desafios, estão disponíveis, 

além das opções de busca 
por novas vagas de emprego, 
a possibilidade de obter uma 
orientação profissional que 
auxilie no processo de decisão. 
Todos os públicos também 
terão acesso a qualificações, 
ofertadas por intermédio 
dos serviços já existentes 

na Prefeitura e das parcerias 
com instituições e iniciativa 
privada. 

Por fim, as empresas têm 
um espaço garantido para 
completar este tripé da em-
pregabilidade – profissional, 
qualificação, oportunidade de 
trabalho – cadastrando suas 

vagas disponíveis e demandando 
a seleção de candidatos para 
os seus quadros de pessoal.

Qualificação
A partir do 17 de maio, 

será realizado o curso de 
“Marketing Digital: Introdução 
e Prática”, com 20 horas de 
conteúdo e realizado de forma 
totalmente online. Já no dia 25 
de maio, está previsto o início 
do Programa de Formação em 
Tecnologia - Desenvolvedor 
Full Stack e Mobile. No dia 
18 de maio, o Sebrae fará uma 
palestra sobre Cultura Startup 
para empreendedores. Já no 
dia 20, será realizada uma live 
com a Fatec Jr sobre orientação 
de carreiras. No dia 24 de 
maio, a live terá como tema 

“Experiência empreendedora 
aumenta suas chances de 
empregabilidade”.

O Polo Digital fará uma 
série de vídeos sobre as Pro-
fissões do Futuro, no dia 27. 
Fechando a programação, no 
dia 31, será feita um live com 
alunos da Braz Cubas sobre 
inovação e empreendedorismo.

Divulgação
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Prefeitura inicia entrega 
de alimentos para famílias

Uma leva de 350 kits alimentares e 60 cestas básicas foram distribuídas a pessoas selecionadas por cadastro

MOGI CONTRA FOME

O Mogi Contra Fome, uma 
ação integrada da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes que visa 
atender cidadãos e famílias 
mogianas em situação de 
vulnerabilidade social, deu 
início nesta semana à dis-
tribuição de cestas básicas, 
que foram recebidas em 
doação já pela força-tarefa 
do projeto. Uma leva de 
350 kits alimentares foi 
distribuída ontem a pessoas 
selecionadas a partir do 
cadastro. Também nesta 
semana, outras 60 cestas 
básicas foram entregues.

As entregas de ontem 
aconteceram na sede da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
e também em uma institui-
ção parceira, no distrito de 
Braz Cubas. 

Todos os contemplados 
foram contatados por equipes 
da Prefeitura e a distribui-
ção aconteceu de forma 
cautelosa, em respeito às 

As entregas ocorreram na Prefeitura e em uma instituição parceira em Braz Cubas

normas de distanciamento 
social e buscando evitar 
aglomerações.

As equipes da Prefeitura 
seguem empenhadas no 
trabalho de triagem dos 
dados cadastrais, para a 
definição dos próximos 
grupos de pessoas a se-
rem atendidos, conforme 
os critérios de seleção e 
também a quantidade de 
alimentos disponível para 
entrega. Após o cadastro, as 
pessoas entram em uma lista 
classificatória, de acordo 
com os dados declarados 
e a ordem de atendimento 
é definida a partir dessa 
relação.

Os selecionados são sempre 
contatados pelas equipes 
da Prefeitura, com todas as 
informações e orientações 
referentes ao recebimento 
dos kits alimentares. Tam-
bém está sendo estruturada 
uma nova logística no que 

se refere à distribuição dos 
alimentos, que visa otimizar 
e facilitar esse processo.

O cadastro seguirá aberto 
até o dia 31 de maio. Para 
ser beneficiado, é essencial 
ser morador de Mogi das 
Cruzes e ter renda familiar 

de até três salários mínimos. 
Também é importante que 
apenas um membro por fa-
mília se cadastre e que sejam 
fornecidas informações reais 
e atualizadas por parte dos 
cidadãos.

O projeto trabalha com outra 

vertente, que é o recebimento 
de doações, a serem destinadas 
às pessoas cadastradas. Os 
alimentos são a prioridade, 
porém outros itens também 
podem ser doados por qual-
quer pessoa física ou jurídica. 
A frente é comandada pelo 

Comitê Integrado de Apoio 
ao Mogiano (CIAM).

Quem puder e quiser contri-
buir para o projeto pode enviar 
um e-mail para o querodoar@
pmmc.com.br. O CIAM tam-
bém tem um chamamento 
público aberto, por meio do 
qual as pessoas podem se 
inscrever para fazer doações. 
Veja o chamamento na íntegra 
(https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/pagina/comite-inte-
grado-de-apoio-ao-mogiano/
publicacoes). 

As equipes da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes estão 
igualmente empenhadas na 
otimização do processo de 
captação, a partir da elabo-
ração de uma logística para o 
recebimento dos itens doados.

Quem tiver dificuldades 
com o cadastro que é feito de 
forma online pode entrar em 
contato por meio do telefone 
156, da Ouvidoria Geral, na 
opção 8. 

Divulgação/PMMC
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   Na vida existem 
dois caminhos, o da 
individualidade e o 
da coletividade. O 
primeiro caminho 
é uma estrada sem 
saída e repleta de 
solidão e insucesso. 
Mas o trilho da 
coletividade, da 
cumplicidade, da 
sociedade entre 
pessoas tem sempre 
consequências ricas 
de aprendizagem.

É por isso que o 
trabalho em equipe 

MOMENTO
especial

 Celebre a vida sempre

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-
geada

ANIVERSARIANTES: MIRIAM NOGUEIRA DO VALLE

Hoje é o seu dia! Aproveite para curtir tudo de bom que 

a vida tem. Passe este dia com as pessoas que te querem 

bem e viva com intensidade toda a alegria desta data. 

Parabéns! 

Faça valer a pena, as oportunidades 
não voltam.”

 cultura@jornaldat.com.br

acaba sempre por 
dignificar cada 
pessoa e o grupo. 
Trabalhar em equipe 
é o primeiro passo 
para alcançar sonhos 
e ideais de todo 
o gênero – até os 
impossíveis!

Roer as unhas, e agora?

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Essa atitude pode ter vários signifi cados, do mais comum 
ao mais complexo, por curiosidade ou para diminuir o 
estresse, tédio ou até imitação. 
Observe se a criança rói unhas de forma moderada (não se 
machuca) e inconscientemente (enquanto assiste TV), ou 
em situações específi cas (uma tarefa difícil).
Descubra a origem do comportamento e investigue 
se existe algum fator estressante na vida da criança, 
mudança, separação na família, morte de ente querido, 
ente outros.
Converse sobre o que a preocupa. “Muitas tensões e 
pressões que as crianças sofrem na fase infantil, podem 
passar despercebidas para um adulto e isso gera 
ansiedade na criança”.
Incentive-a a perceber quando e onde ela rói as unhas 
e faça alguns combinados com ela: um “sinal secreto” 
quando ela esquecer - um toque no braço, ou uma palavra-
chave, um curativo na ponta do dedo também podem 
funcionar, pois chamam a atenção no momento em que vão 
roer a unha.
Para acalmá-la, os trabalhos manuais são uma ótima 
maneira de manter as mãos ocupadas e relaxar ao mesmo 
tempo. Para outras, aprender a tocar um instrumento 
também ajuda, ou leve a criança para correr e brincar 
bastante, de preferência ao ar livre.
Ansiedade excessiva se a criança roer as unhas até sangrar 
ou fi car com os dedos doloridos, procure ajuda do pediatra. 
Seja amigo! Encoraja-a sempre!  
fonte:blog.leiturinha
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A saga Skywalker conti-
nua na Peugeot. O SUV 2008 
acaba de ganhar mais um 
integrante: a série especial 
Skywalker. E bota especial 
nisso. Ainda que manten-
do a discrição e elegância 
tão características do mo-
delo, a personalização apli-
cada ao Peugeot SUV 2008.
Skywalker resultou em um 
carro diferenciado e, de fato, 
especial.

Por fora, destaque para 
os para-lamas dianteiros, 
que ostentam o emblema 
cromado da Aliança Re-
belde, uma ordem de en-
frentamento comandada 
pela personagem Leia Or-
gana a Princesa Leia nos 
primeiros filmes de Star 
Wars e líder do movimen-
to nos longas mais atuais.

A tampa do comparti-
mento de bagagem, por 
sua vez, exibe orgulhosa 
a assinatura Skywalker, 
com a logotipia original 
do filme e acabamento 
cromado de alto brilho. 
Este monograma especial 
está aplicado logo abaixo 
da extensão da lanterna, 
à esquerda da tampa do 
porta-malas.

As mudanças no perfil 
do novo Peugeot SUV 2008 
Skywalker vão muito além 
do símbolo da Aliança Re-
belde nos para-lamas dian-
teiros. Rodas com aro de 
16 polegadas modelo Ti-
tane com pintura de alto 
brilho Gris Anthra reme-
tem ao titânio, metal no-
bre e de cor cinza escuro, 
reconhecido pela resistên-
cia e leveza.

A capa dos retroviso-
res externos e as maça-
netas das portas também 
ganharam um tom exclu-
sivo na série especial: são 
pintadas de cinza em um 
tom grafite, ornando per-
feitamente com as rodas 
escurecidas.

Força interior
Há sinais do tratamen-

to Skywalker também na 

CAVALEIRO JEDI

Peugeot lança 2008 Skywalker 
aos fãs de Guerra nas Estrelas
Ainda que mantenha o mesmo estilo do veículo, a inspiração no héroi das telonas deu um toque a mais no carro

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015 
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Segundo a montadora francesa, mudanças do perfil 2008 Skywalker vai muito além dos emblemas da Aliança Rebelde nos para-lamas dianteiros

Na parte externa, o veículo ganha capa nos retrovisores e maçanetas das portas Por dentro, o 2008 ainda recebeu cambio automático

cabine. Os quatro tapetes 
da “nave” recebem piloto 
e passageiros de maneira 
exclusiva: têm bordas com 
costura branca e aplicação 
do logo da Aliança Rebel-
de e assinatura estilizada 
Skywalker. Para plena se-
gurança, o tapete do mo-
torista conta com sistema 
de travamento compatível 
com as travas originais ins-
taladas no carpete do carro.

Acabamento das portas, 

console central e a parte 
frontal de todo o painel 
são outra exclusividade 
da série especial Skywal-
ker em relação à versão 
Griffe, na qual é baseada. 
Na cor Cinza Quente, re-
sultam em um clima ain-
da mais sofisticado para a 
cabine e combinam per-
feitamente com o tecido 
de toque agradável e com 
múltiplas texturas – e que 
é outro ponto exclusivo da 

série especial.
Posto de comando

Além de todo o trata-
mento que caracteriza a 
série especial. O Peugeot 
SUV 2008 Skywalker car-
rega um recheado pacote 
de equipamentos, como o 
câmbio automático sequen-
cial de seis marchas AT6, pi-
loto automático, limitador 
de velocidade, faróis com 
DRL de LED, airbags fron-
tais e laterais, Isofix para fi-

xação de assentos infantis, 
central multimídia Peugeot 
Connect Radio com Apple 
CarPlay e Android Auto e 
muito mais.

Sob o capô, a série es-
pecial traz exclusivamen-
te o consagrado motor 1.6 
THP flex de 173 cv. Serão 
comercializadas 310 unida-
des do Peugeot SUV 2008 
Skywalker e todos os com-
pradores ganharão um ano 
de assinatura do Disney+, 

o serviço de streaming de 
vídeo da Disney. Para as-
segurar ainda mais exclu-
sividade, são apenas duas 
opções de cores especiais 
– ambas especiais e sem 
custo adicional: Branco 
Nacré e Preto Perla Nera. 
O novo Peugeot SUV 2008 
Skywalker tem preço su-
gerido de R$ 121.990 e já 
pode ser encontrado em 
uma concessionária nada 
nada distante.
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Uma das características que imprimi em colunismo social foi o uso de fotos descontraídas vez 
ou outra em nossas editorias. Para isso , tive sempre junto de mim , profissionais fotográficos 
que sabem do riscado . Um deles é o querido Carlos Magno que hoje já tem outras frentes mas 
sempre que pode e por pedido meu, vem somar seu talento em nossos eventos . Com isso e por 
isso , mexo e remexo nos meus arquivos e encontro flashes inusitados e que valem a pena re-
vermos, além de que matamos saudades dos amigos e habitués que assim como nós estão em 
isolamento social ou mantendo os protocolos nesta pandemia . Estamos vivendo um dos piores 
momentos onde a cada dia presenciamos e sentimos a partida de tantos nomes queridos, Que 
possamos sempre renovar nossa fé e termos esperança do controle desta malignidade.  Temos 
que tirar lições e empregá-las no futuro com tanto aprendizado devido a tudo isso e no espirito 
da boa energia lembrarmos das boas coisas e conter nossos medos e o pânico que uma parte da 
imprensa faz questão de destilar . Deus sabe de tudo !!! 
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Márcia Belarmino e Lilian Gumieiro 

Yara Passos de Souza

Cristiane Ramos

Darlan Pasqualoto Sérgio Urso (Junkie Box Banda)

Silvana e Xavier

Silvio e Antonia Cavalcanti

Walter Kamijo, Paula Barros, 

Lílian Charquesi Costa, Natália 

Takara,  Reni Ribeiro, Jacqueline 

Pereira, Thaís Fernandes e Mar-

cela Warzee.

Segunda-feira 

Fabíola Silva, Valéria Góes,  Julia-

na Paz, Ana Paula Copelli, Marco 

Strapazzon, Diocenir Menezes, 

Simone Abarca, Magaly Sant’ 

Anna, Elaine Pinheiro, Sandra 

Ramos Vasconcelos,  Ênio Pizzo-

lato,  Bruna Andujar e Ed Cabral.

ANIVERSARIANTES

DO DIA


