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TCE contesta criação de pedágio 
na Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga

Relator do processo no Tribunal de Contas, Renato Martins Costa, deu 5 dias para a Artesp se pronunciar sobre a ação

SUZANO

  Vacinação para os maiores de 27 começa hoje. Cidades, página 5

O prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode), anunciou no 
início da tarde de ontem que a ci-
dade obteve “uma grande vitória” 
na luta contra o projeto da Agência 
de Transportes do Estado de São 
Paulo (Artesp) de instalar praças 
de pedágio nas rodovias Mogi-

-Dutra (SP-88) e Mogi-Bertioga 
(SP-98), com o voto favorável do 
conselheiro Renato Martins Costa, 
do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE-SP). Além de 
Mogi, decisão também benefi-
cia os demais motoristas do Alto 
Tietê que utilizam as duas vias.  
Cidades, página 8

Previsão para as cidades do Alto 
Tietê, máximas não devem ultrpas-
sar os 18ºC até domingo que vem. 
Cidades, página 7

Frio intenso

TERMÔMETROS 
PODEM CHEGAR 
AOS 2ºC NOS 
PRÓXIMOS DIAS

Presenciais

Poá volta com 
as aulas em 
setembro
Cidades, página 5

773 NO TOTAL

Vila São Paulo 
possui mais 
casos de Covid 
em Ferraz. p5

Edital prevê a instalação de duas praças de pedágio, uma na Mogi-Dutra e outra na Mogi-Bertioga

MOGI NEWS/ARQUIVO
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Área de mata em Itaquá sofre 
com incêndios na semana

Defesa Civil do município atendeu cinco ocorrências 
durante a segunda e terça-feira. Cidades, página 5
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As secretarias de Planejamento e Meio Ambiente de Itaquaquecetuba deram 
continuidade,ontem, ao plantio de mudas ao longo da rodovia João Afonso de 
Sousa Castellano (SP-66). O plantio faz parte do projeto das pastas, “Cidade + 
Verde”, que consiste na arborização com espécies apropriadas para as áreas 
urbanas. A previsão é de que, pelo menos, 900 mudas como Ipê, Quaresmeira, 
Aroeira, Canafístula, Jacarandá, entre outras, sejam plantadas na cidade.
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ÁRVORES EM ARUJÁ

 �Prospera Família I

A Secretaria de Desenvolvimento Social 
de Itaquaquecetuba está com inscrições 
abertas para o programa Prospera Fa-
mília até amanhã. O projeto é uma par-
ceria entre o município e o governo do 
Estado e tem o objetivo de oferecer ca-
pacitação com ajuda financeira. Os inte-
ressados devem preencher o formulá-
rio por meio do link https://portal.seds.
sp.gov.br/prospera?lnk=prospera&view
=familia ou dirigir-se ao Cras mais pró-
ximo de sua residência.

 �Prospera Família II

O projeto oferece orientação, projeto de 
vida, capacitação e incentivo financeiro. 
As vagas são limitadas, mas para parti-
cipar é necessário que a família possua 
apenas um responsável (famílias somen-
te com a mãe ou avó por exemplo), ren-
da familiar até R$ 89 por pessoa e com 
pelo menos um filho ou dependente até 
6 anos. Em Arujá, as inscrições também 
podem ser feitas até amanhã.

 �Reforma do telhado

A Santa Casa de Misericórdia de Suzano 
retoma em agosto a reforma do telhado 

da unidade, com a substituição comple-
ta da estrutura. O trabalho, que foi pla-
nejado para 2020 e suspenso devido à 
pandemia do coronavírus (Covid-19), 
deve ser executado em cinco meses. A 
previsão é de que o serviço ocorra em 
quatro etapas.

 �Frio intenso

Em virtude da queda brusca de tem-
peratura ontem, a Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento Social de Poá 
realizou, no começo da semana, a com-
pra de colchões por meio de um plano 
emergencial, em prol das pessoas em 
situação de rua do município.

 �Artes da Casa

O Festival Artes da Casa, da Associação 
Cultural Opereta, de Poá, chega ao últi-
mo final de semana de apresentações e 
reverencia os artistas que contam a his-
tória da instituição cultural, que, ama-
nhã, completa 27 anos de fundação. Ao 
longo de dois meses foram 29 apresen-
tações. E para encerrar a programação, 
haverá produções que contam as ações 
já desenvolvidas pela Opereta. Todas as 
apresentações estão no canal youtube.
com/associacaoculturalopereta.

•••  editor@jornaldat.com.br

TRIBUNA

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

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

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Atendimento ao leitor: MOGI NEWS (editor@moginews.com.br) l FONE/REDAÇÃO: 4735-8021
Atendimento ao anunciante: MOGI NEWS(comercial@moginews.com.br / arte@moginews.com.br)
Atendimento ao assinante: MOGI NEWS (assinatura@moginews.com.br) l FONE/ASSINATURA: 4735-8015

Diretora Comercial: Sentileusa Moraes - e-mail: sentileusa@moginews.com.br - COMERCIAL: 4735-8020 - ASSINATURA: 4735-8015      www.facebook.com/grupomoginews

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores. Todas as informações contidas no artigos publicado nesta edição são de inteira
responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e reflexão
sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Fundado em 07/03/2006 - Fundador: Paschoal Thomeu - Semanário: 15/11/1975 até 20/06/1997 - Diário Matutino: 21/06/1997

FÁBIO MIRANDA

EDITORIAL
Região segue mal no ranking

M
esmo com o processo de imu-
nização não tendo a velocidade 
que todos gostariam, o Estado 
de São Paulo superou a marca 

dos 70% da população adulta vacinada com 
pelo menos uma dose contra o coronavírus. 
Além disso, 25% de todas as pessoas com 
18 anos ou mais que residem no Estado já 
estão com o esquema vacinal completo. A 
população adulta de São Paulo é de 35,3 
milhões, segundo as estimativas do IBGE de 
2020, e o governo do Estado quer vacinar 
este público com pelo menos uma dose até 
o dia 20 de agosto.

Apesar da morosidade – pelo menos em 
relação à necessidade de vacinar a popula-
ção rapidamente – São Paulo é o Estado que 
mais vacina no Brasil. Mesmo assim, os mu-
nicípios do Alto Tietê parecem ser cada vez  
menos prioridade para o governo de João 
Doria (PSDB). No ranking da vacinação as 
cidades não estão avançadas em relação à 
maioria, pelo contrário. Cidades como Ita-
quá, Suzano, Poá e Ferraz vão muito mal e, 
algumas delas atingem as últimas colocações 
do Estado. Uma vergonha. Cabe aos políticos 

cobrarem maior atenção. Mais do que isso, 
falta a população cobrar seus eleitos para que 
façam o trabalho de aproximação junto ao 
governo estadual para amenizar esse pano-
rama horrível. Não é possível aceitar o fato 
passivamente. A evolução diária da campa-
nha pode ser acompanhada no painel com-
pleto do Vacinômetro, no site https://vaci-
naja.sp.gov.br/vacinometro/.

As pessoas que integram os públicos-alvo 
da campanha podem realizar um pré-cadas-
tro no site VacinaJá, que facilita o andamento 
da imunização tanto para o usuário quan-
to para os profissionais de saúde. Também 
é possível fazer o cadastro por meio de um 
assistente virtual no WhatsApp, fruto de 
parceria entre as Secretarias de Comunica-
ção e da Saúde. O chatbot oferece ainda in-
formações confiáveis sobre o Plano Estadual 
de Imunização, incluindo o calendário de 
vacinação atualizado, dados sobre o Plano 
São Paulo e tira-dúvidas sobre o coronavírus. 
Para acessar o serviço no WhatsApp, basta 
adicionar o número +55 11 95220-2923 à 
lista de contatos e enviar um “oi” ou clicar 
no link wa.me/551.

Os números oficiais não re-
fletem a sensação de aumen-
to de preços nas prateleiras 
dos supermercados. Os bási-
cos e de consumo constante 
chamam mais atenção, mas 
o aumento é generalizado e 
um dos motivos é o aumen-
to dos combustíveis: gasoli-
na a R$ 5,50, etanol a R$ 4 e 
diesel a R$ 4,50 além do gás 
de cozinha a R$ 100. Como 
o Brasil depende, quase que 
exclusivamente, do trans-
porte rodoviário o aumento 
do diesel gera um impacto 
generalizado nos preços de 
tudo que é transportado por 
caminhões e vans, é o custo 
do frete que deve subir para 
compensar ou aumento des-
controlado dos combustíveis. 

O efeito cascata de repasse 
de custos atinge toda a so-
ciedade. Motoristas de apli-
cativos assistem ao achata-

Inflação

ARTIGO
Cedric Darwin

mento de seus ganhos, seja 
pelo excesso de concorrên-
cia, fomentado pelos quinze 
milhões de desempregados, 
seja pelo aumento semanal 
do etanol e da gasolina. 

Com preços tabelados pe-
los aplicativos, os motoristas 
trabalham mais para tentar 
compensar o aumento do 
combustível. O aumento do 
gás também gera impacto em 
pequenos restaurantes e re-
duz o poder de compra das 
pessoas mais pobres, consi-
derando um pai ou mãe de 
família que receba um salá-
rio mínimo por mês, seja do 
emprego ou da aposentado-
ria, 10% fica comprometido 
só com o gás. 

A impopularidade do go-
verno federal não é ideológica 
é econômica. Sem emprego 
e com inflação real do dia 
a dia, consumindo o poder 
de compra, principalmente 
dos mais pobres, cria-se o 
ambiente ideal para sauda-

de de tempos mais prósperos 
com outros velhos políticos. 
Reforma trabalhista não ge-
rou empregos, reforma da 
previdência dificultou a apo-
sentadoria e excluiu inúme-
ros benefícios e agora a pro-
posta de reforma tributária 
pretende aumentar impostos. 
Enquanto isso assistimos ce-
nas impactantes como a fila 
do “ossinho” onde pessoas 
carentes se enfileiram para 
receber uma sacolinha com 
doação de pequenos ossos 
com sobras de carne doa-
dos por um açougue. Nos-
sa realidade é muito pior do 
que imaginamos, brasilei-
ros voltaram a passar fome 
e isso não é só por causa da 
pandemia é má gestão pú-
blica e falta de compromis-
so com os mais vulneráveis. 
Essa multidão de excluídos 
dará sua resposta nas urnas, 
se sobreviver.

 cdadv@uol.com.br

Cedric Darwin é mestre em Direito e 
advogado.
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Reajuste do Bolsa Família pode ser de 50% ou mais, diz ministro da Cidadania

O ministro da Cidadania, João Roma, disse ontem que o governo deve enviar até o início de agosto uma medida provisória reformulando 
programas sociais. Após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, Roma disse pretender que o novo programa tenha o maior 
valor “possível. “O valor médio do programa será tratado com a área econômica mais à frente. O presidente falou em reajuste de 50%. 
De acordo com o ministro, a ideia do governo é lançar, em novembro, um novo programa de transferência de renda reunindo ações e 
programas já existentes, como o Bolsa Família e o programa de aquisição de alimentos, e ampliar atendidos para 17 milhões. (E.C.)

São Paulo anuncia 
mais flexibilizações

Governador João Doria anunciou a abolição no limite de funcionamento e 
ocupação em estabelecimentos comerciais a partir de 17 de agosto

PANDEMIA

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou ontem a 
abolição no limite de fun-
cionamento e ocupação em 
estabelecimentos comerciais a 
partir de 17 de agosto. Até lá, 
vigora uma fase de transição 
em que a ocupação pode 
chegar a 80%. Os eventos 
com público em pé ou que 
podem causar aglomerações 
não foram liberados, segundo 
o governo de São Paulo.

No próximo sábado, um 
megaevento estava preparado 
para receber o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
em Presidente Prudente, 
interior de São Paulo, mas 
foi proibido pela Justiça. A 
recepção, que reuniria duas 
mil pessoas no Recinto de 
Exposições do município, 
havia sido autorizada por 
decreto pela Prefeitura. O 

juiz Darci Lopes Beraldo 
acatou ação movida pelo 
Ministério Público estadual 
contra o evento, alegando que 
sua realização contrariava as 
regras sanitárias de prevenção 
à pandemia de Covid-19. O 
magistrado estipulou multa 
de R$ 2 milhões em caso 
de descumprimento de sua 

decisão.
Conforme a agenda divulgada 

pela Prefeitura de Presidente 
Prudente, Bolsonaro vai à 
cidade para credenciar o 
Hospital Regional do Câncer 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em seguida, o pre-
sidente seria recepcionado 
por ruralistas no Centro de 

Exposições, que integra o 
patrimônio municipal e foi 
cedido para o evento pela 
Prefeitura.

No último dia 13, o pre-
feito Ed Thomas (PSB) as-
sinou decreto permitindo 
1.200 pessoas na recepção 
ao presidente. Anteontem, 
porém, o prefeito editou 
novo decreto autorizando a 
presença de 2 mil apoiadores. 
A cidade é sede da União 
Democrática Ruralista (UDR), 
que durante muitos anos foi 
presidida pelo atual secretário 
de Assuntos Fundiários do 
governo federal, Luiz Antonio 
Nabhan Garcia. Nabhan, que 
acompanhará o presidente, 
tem propriedades e família 
em Presidente Prudente.

Após a decisão judicial, o 
prefeito Thomas publicou 
mais um decreto, retirando 
a permissão para o evento 
bolsonarista.

Até lá, vigora a fase de transição com ocupação de 80%

Mariana Acioli
Estadão Conteúdo

 A entrada do senador Ciro 
Nogueira (PP-PI) na Casa 
Civil, anunciada anteontem, 
representa um movimento 
político importante para o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) em um mo-
mento de crescente perda de 
popularidade do governo, 
destacou o Estadão. Ao levar 
o Centrão para a “cozinha” do 
Palácio do Planalto, Bolsonaro 
avança várias casas no jogo 
para barrar o impeachment, 
atrai apoio no Senado e tenta 
alavancar sua campanha ao 
segundo mandato, em 2022. 
Presidente do Progressistas, 
Nogueira foi confirmado 
ministro e capitão do time 
com a missão de diminuir o 
desgaste de Bolsonaro - alvo 
da CPI da Covid -, tirar o 
governo da rota de colisão 
com outros poderes e con-
quistar aliados.

O presidente se reuniu 
anteontem com Nogueira e 
acertou que ele será o res-
ponsável, a partir de agora, 
pela articulação política do 
Planalto com o Congresso. Sem 
partido, Bolsonaro negocia 
a filiação ao Progressistas e 
quer contar com a estrutura 
da sigla PP, forte no Nordeste, 

Bolsonaro faz mudança 
para estruturar reeleição

Casa Civil

em sua tentativa de reeleição.
Com a estratégia de ceder 

espaço ao Centrão, o presi-
dente faz a 27.ª mudança 
na equipe em dois anos e 
meio de mandato e tira o 
protagonismo de generais 
sem voto, como o ministro 
Luiz Eduardo Ramos, que 
deixou a Casa Civil e foi 
deslocado para a Secretaria-

-Geral, até então ocupada 
por Onyx Lorenzoni. Visto 
como um curinga, Onyx 
já passou por três Pastas e 
recebeu a promessa de ser 
transferido para Emprego e 
Previdência, que será recriado 
com o desmembramento da 
Economia. (E.C.)

Plantão

Estão definidos os convo-
cados do Brasil para a série 
de eventos Pan-Americanos 
de Beach Tennis no mês de 
agosto, e a jovem associada 
do Clube de Campo de Mogi 
das Cruzes (CCMC), Viviane 
Kobo Arruda, é uma das 
escolhidas para a categoria 
Sub-12 da seleção brasileira 
infantojuvenil. Aos 12 anos, 
ela treina semanalmente com 
a equipe da Raquete Alta, 
liderada pelo técnico André 
Chaguri, nas areias da arena 
Roberto da Silva Pires. 

A jovem teve sua forma-
ção inicial no CCMC com a 
professora Patricia Cupello 
e, desde 2020, ingressou na 
equipe de André.

Chaguri conta que o capitão 
da seleção brasileira juvenil, 
Plácido Russo, o Juca, co-
nheceu o talento da atleta no 
torneio New Generation em 

Atleta do CCMC disputa o Pan-Americano
Beach Tennis

Mogi das Cruzes, organizado 
pela Confederação Brasileira 
de Tênis (CBT) e realizado 
no mês passado. O evento 
fez parte do circuito nacional 
da modalidade, trazendo 
vários atletas da categoria 
sub. Russo se encantou com 
a técnica, controle, habilidade 
e, especialmente, pela postura 
de Viviane em quadra.

A atleta disputará o Pan-
-American Championship, 
que acontecerá de 6 a 8 de 
agosto em Florianópolis (SC). 
Até lá, participará de alguns 
outros torneios locais e têm 
redobrado os treinos para 
garantir um bom desempenho 
nos jogos. “Ela é super dedicada, 
muito educada, uma atleta 
bem focada. Ela concilia o 
tênis junto do beach tennis, 
e está determinada a alcançar 
uma categoria profissional”, 
disse André.Tenista Viviane Kobo Arruda, do CCMC, tem 12 anos

Divulgação/CCMC

Bolsonaro avança para 
barrar o impeachment

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Brasil encontrou mais 
dificuldades do que o esperado, 
mas confirmou o favoritismo 
diante da Arábia Saudita, 
venceu por 3 a 1 e confirmou 
sua vaga no mata-mata dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio.

Com isso, o Brasil avançou 
às quartas na liderança do 
grupo D, com sete pontos, 
fruto de duas vitórias e um 
empate. A seleção, atual cam-
peã olímpica, vai encarar o 
Egito e o duelo decisivo está 
marcado para sábado, às 7 
horas (de Brasília).

O Brasil fez bons 20 pri-
meiros minutos, apertou a 
saída de bola do adversário 
e chegou ao seu gol por meio 
da bola aérea aos 13 minutos. 
Claudinho bateu escanteio da 
esquerda e Matheus Cunha 
apareceu na primeira trave 
para desviar de cabeça e abrir 

o placar. Aos 26, Diego Carlos 
saltou, mas não alcançou a 
bola, e ela sobrou para Al Amri. 
O zagueiro desviou de cabeça 
no cantinho, sem chance de 
defesa para o goleiro Santos.

O Brasil melhorou seu 
desempenho com a entrada 
de Malcom no intervalo. Até 
que Richarlison apareceu para 
recolocar o Brasil à frente. A 
zaga afastou após cobrança 
de escanteio e a bola sobrou 
para Bruno Guimarães, que 
rebateu de cabeça em direção 
ao camisa 10. O “pombo” 
desviou de cabeça para as 
redes. O atacante fechou o 
placar aos 47. Ele apareceu na 
pequena área para completar 
cruzamento rasteiro de Reinier, 
sacramentar o triunfo em 
Saitama e assumir a artilharia 
do torneio olímpico, com 
cinco gols. (E.C.)

Brasil vence Arábia Saudita 
e encara Egito nas quartas

Futebol olímpico
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Obras de modernização são
concluídas em dois bairros

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) fi-
nalizou as obras para redução 
de perdas e modernização da 
distribuição de água no Jardim 
Bela Vista e Jardim São Pedro, 
ambos no distrito de Cezar de 
Souza. Nesses loteamentos, a 
autarquia instalou válvulas e 
equipamentos para controle 
de pressão e vazão; interligou 
novas redes de abastecimento; 
dividiu zonas de pressão, o que 
facilita a distribuição de água 
e fez testes de estanqueidade e 
telemetria (comunicação sem 
fio) de dados para o Centro 
de Controle Operacional do 
Semae.

A autarquia também detec-
tou vazamentos não visíveis 
e localizou (com o uso de 
equipamento de detecção de 
massa metálica) válvulas de 
manobra que estavam enter-
radas e foram reintegradas ao 
sistema, entre outras ações. As 
intervenções incluíram o uso 
de um software de modela-
gem hidráulica para simular 
a operação do sistema de 

Semae

distribuição de água – progra-
ma que possibilita estudar e 
prever soluções para eventuais 
problemas na rede.

Esses investimentos integram 
a setorização do abastecimento 
da região leste da cidade, que 
é a divisão de uma grande área 
de distribuição em sistemas 
menores para aperfeiçoar o 
fornecimento de água e o 
gerenciamento de pressão, 
agilizar manutenções e di-
minuir perdas.

Com distritos de medi-
ção menores fica mais fácil 
identificar vazamentos para 
direcionamento mais rápido 
das equipes de manutenção. 
Além disso, com mais contro-
ladores de pressão, é possível 
manter o abastecimento com 
menos riscos de rompimentos 
nas tubulações. Os bairros 
beneficiados são atendidos 
pela Estação de Tratamento de 
Água (ETA) O investimento 
é de R$ 10 milhões.

Autarquia fez instalações para controle de pressão e vazão

Divulgação

Mogi e São Vicente iniciam
parceria como cidades-irmãs

Com o propósito comum 
de colocar a Educação no 
centro do projeto de de-
senvolvimento da cidade, 
Mogi das Cruzes e São 
Vicente, município do li-
toral paulista, iniciaram 
na terça-feira passada uma 
parceria para o intercâmbio 
de saberes educacionais e 
troca de boas práticas. As 
cidades são consideradas 
cidades-irmãs na Educação.

A primeira ação desta 
parceria foi a live Educação 
Socioemocional - o caminho 
da Era da Informação para 
a Era da Sabedoria, para os 
educadores da cidade de São 
Vicente com o professor José 
Henrique Porto. O evento 
foi realizado em duas edi-
ções, uma na terça-feira e a 
segunda promovida ontem.

“Esse é o primeiro passo 
desse processo de coopera-
ção perene entre as cidades, 
que têm o mesmo objetivo 
de trabalho de colocar a 
Educação como centro do 
projeto de desenvolvimento 

Educação

de cidade”, disse o secre-
tário-adjunto de Educação, 
Caio Callegari, que também 
participou do evento.

A secretária de Educa-
ção de São Vicente, Nivea 
Marsili, destacou o papel 
inovador da parceria. “O 
que a gente propõe fazer 
com Mogi das Cruzes é 
realmente algo inovador. 
Vamos nos ajudar para 
impactar a Educação no 
país. Nosso sentimento é 
de muita alegria e que seja 
o começo de uma grande 
parceria”, disse a dirigente.

Membros de Mogi e São Vicente debatem em live

Divulgação/PMMC

Proposta é colocar a 
Educação no centro 
do projeto
de desenvolvimento 
dos municípios

Municípios da região recebem 
hoje novo lote de imunizantes

Novas doses divididas entre CoronaVac e Pfizer têm como público-alvo pessoas de 28 e 29 anos e gestantes

COVID-19

Os municípios que integram o 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), recebem hoje o 
41º lote de imunizantes da 
Pfizer e CoronaVac contra a 
Covid-19.

No total são 84.158 vacinas, 
sendo que 84.086, divididas 
entre CoronaVac e Pfizer, se-
rão destinadas às pessoas de 
28 e 29 anos. O restante, 72 
doses, são do laboratório 
Pfizer, e serão utilizadas como 
segunda dose para gestantes 
que receberam a primeira 
dose de AstraZeneca, antes 
de o Ministério da Saúde 
suspender a aplicação do 
imunizante para este público.

Com o novo lote a região 
chega a 2.301.965 doses re-
cebidas desde o início da 
campanha de vacinação.

Os locais, datas e horários do 
atendimento a estes públicos 
serão divulgados por cada 
município.

O Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê também confirmou 

Locais, datas e horários do atendimento serão divulgados em cada município

ontem quatorze mortes por 
coronavírus (Covid-19).  

De acordo com o Condemat, 
Itaquaquecetuba registrou 
nove mortes, já em Mogi das 
Cruzes foram dois falecimentos 
confirmados, Poá também 
informou duas vítimas pela 
doença e Suzano um óbito.

Com a atualização, o Alto 
Tietê chegou ontem a 5.087 
falecimentos causados pelo 
coronavírus.

Mogi das Cruzes recebe hoje 
uma nova grade de doses da 
vacina contra a Covid-19 para 
continuidade da vacinação na 
cidade. No total, o governo 
do Estado está enviando 10,9 
mil doses destinadas para 
o público de 28 e 29 anos 
(6.300 CoronaVac/Butantan 
e 4.600 Pfizer).

O agendamento online será 
iniciado hoje, às 9 horas, para 
aplicação de primeira dose 
do imunizante Astrazeneca/
Fiocruz para pessoas com 
29 anos ou mais e da Pfizer 
para quem tem 50 anos ou 
mais (repescagem). Amanhã 

também às 9 horas, o agen-
damento será liberado para 
quem tem 28 anos ou mais. 
No sábado, às 9 horas, para 
quem tem 26 anos ou mais. 
O agendamento continua pelo 
www.cliquevacina.com.br  e 
as aplicações serão realizadas 
entre os dias 30 de julho e 3 
de agosto.

A Secretaria de Saúde tam-
bém está disponibilizando 
vagas de agendamento para 
aplicação de segunda dose da 
Astrazeca/Fiocruz para quem 
tomou a primeira dose até o 
dia 7 de maio. 

Vacina contra a gripe
As unidades de saúde estão 

aplicando até amanhã apenas 
a 2ª dose da vacina contra a 
Gripe em crianças de até 8 
anos que foram vacinadas 
pela primeira vez neste ano. 
Crianças já imunizadas em 
anos anteriores não precisam 
de reforço: a vacinação anual 
é feita em dose única.

O intervalo recomendado 

para aplicação da segunda dose 
é de 21 dias após a primeira. 

“É importante que os respon-
sáveis levem as crianças que 
precisam o quanto antes para 
completar o esquema vacinal”, 
alertou a chefe da Vigilância 
Epidemiológica Municipal, 
Lilian Peres Mendes. A vacina 
contra a Gripe está disponível 
em todos os postos de saúde.

Para a população em geral, 
a partir dos 6 meses de vida, 
que ainda não tomou a vacina, 
uma nova ação será realizada 
no próximo sábado, dia 31 de 
agosto, das 8 às 15 horas, em 
quatro unidades estratégicas 
(Vila Suíssa, Nova Jundiapeba, 
Braz Cubas e Vila Natal). Serão 
disponibilizadas um total de 
3.200 doses e os interessados 
devem comparecer munidos de 
documento pessoal com foto 
e comprovante de endereço.

Quem está nos grupos da 
Campanha da Gripe e também 
Covid-19 deve respeitar um 
intervalo de 14 dias entre 
uma e outra dose destinada à 
prevenção contra estas doenças.

Irineu Junior/Secop Suzano 
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Incêndios atingem área 
de vegetação em Itaquá

Os agentes da Defesa Civil 
de Itaquaquecetuba atenderam 
cinco ocorrências de incêndio 
em área de mata, entre segunda 
e terça-feira. O tempo seco dos 
últimos dias contribuiu para 
o incidente nos bairros Jardim 
Maria Eliza, Jardim Itaquá 
e Paineiras. Para combater 
as chamas, o efetivo contou 
com o auxílio do caminhão 
tanque da Coordenadoria da 
Defesa Civil, além de realizar 
o trabalho operacionalmente 
na área quente, apagando 
o fogo com o maquinário 
braçal. A área afetada tem 
aproximadamente um raio 
de 800 m² e o fogo chegou 
muito próximo das residências.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública, Anderson 
Caldeira, essas ocorrências 
trazem grandes riscos para a 
população. “O fogo em mata é 
muito prejudicial para a ferti-
lidade da vegetação, causando 
mortes de animais silvestres 
e aumentando a poluição do 
ar, sem contar nos riscos de 
atingir residências”.

Segunda e terça-feira

Durante a ação, foram avis-
tadas uma cobra da espécie 
Bothrops Moojeni, uma va-
riedade de jararaca, popular-
mente chamada de jacuruçu 
ou jararacão, e uma rã, todos, 
estavam queimados.

Ele explicou ainda, que 
incêndios florestais são cons-
tantes de julho a outubro, 
sendo agosto e setembro os 
meses com maior número 
de desastres cometidos pelo 
fogo. “Essas ocorrências devem 

ser atendidas o mais rápido 
possível, pois, mais rápida 
será a intervenção da Defesa 
Civil, que conta com o apoio 
da população informando 
focos de incêndio”.

Vale ressaltar que provocar 
incêndios florestais é crime, 
com pena de multa e até prisão. 
As denúncias podem ser feitas 
pelo telefone da Ouvidoria 
4753-1108 e em casos de 
incêndio, a Defesa Civil deve 
ser acionada pelo 199.

Tempo seco contribuiu para o surgimento do fogo

Divulgação/AIPMI

Vacinação para quem tem 
27 anos tem início hoje

Aqueles que faltarem hoje podem procurar os locais de vacinação amanhã, no mesmo horário

SUZANO

Os jovens de 27 anos 
fazem parte do próximo 
público-alvo da campanha 
de imunização contra o co-
ronavírus (Covid-19) em 
Suzano. O atendimento ao 
grupo estará disponível hoje, 
a partir das 8 horas, nos três 
polos especiais de imuniza-
ção. Para receber a primeira 
dose, é necessário apresentar 
documento original com foto, 
CPF, comprovante de endereço 
no nome do vacinado e uma 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada e 
impressa no link bit.ly/Ficha-
CovidSuzano. Além disso, o 
pré-cadastro na plataforma 
Vacina Já (www.vacinaja.
sp.gov.br) é indispensável. 

A aplicação ocorre no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido, localizado na 
rua Teruo Nishikawa, 570, no 
bairro Jardim Gardênia Azul, 
e na Escola Municipal (EM) 
Odário Ferreira da Silva, que 
fica na rua Valdir Dicieri, 305, 

Jardim Belém, no distrito de 
Palmeiras, ambos no horário 
convencional, das 8 às 17 
horas.  Já na Arena Suzano, 
o atendimento será estendido 
até as 19 horas. Também 
haverá sistema drive-thru 

até as 17 horas no Parque 
Municipal Max Feffer, com 
entrada pela avenida Brasil.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, aqueles que não puderem 
comparecer hoje, podem 

buscar atendimento amanhã, 
nos mesmos horários e locais. 

“Na quinta, a vacina estará 
disponível para todos aqueles 
que têm 27 anos ou mais. Já 
na sexta-feira, avançamos para 
o pessoal maior de 26 anos. 

Isso significa que, além da 
faixa-etária prioritária do dia, 
a campanha também segue 
disponível para todos os de-
mais grupos já contemplados. 
Paralelamente, também ocorre 
a aplicação da segunda dose 
aos munícipes que precisam 
completar a etapa, garantindo 
mais eficácia na imunização 
proposta”, detalhou.

Para receber a segunda 
aplicação, basta o cidadão 
procurar um dos polos du-
rante os dias de atendimento 
e apresentar o cartão de vaci-
nação adquirido na primeira 
etapa, documento original 
com foto e CPF. “Nosso calen-
dário segue muito dinâmico, 
avançando semanalmente e 
alcançando novos públicos 
de maneira pioneira na re-
gião. Nosso compromisso é 
levar a dose aos braços dos 
suzanenses o quanto antes. 
O resultado disso vemos 
na tendência de queda dos 
índices de casos e leitos 
ocupados pela Covid-19 no 
município”, explicou.

Atendimento ao público começa a partir das 8 horas nos três polos de vacinação

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Com a retomada ontem 
das aulas em modo remoto 
da rede municipal de ensino 
de Poá, após o período de 
férias de julho – de 1º a 27 
de julho, a Secretaria de 
Educação anunciou o retorno 
das aulas presenciais para 
13 de setembro, de forma 
híbrida, com capacidade 
para 35% dos alunos.

De acordo com a secre-
tária de Educação, Simone 
Lacerda, Poá segue a regra 
do Plano São Paulo e a 
fase que o município está 
enquadrado, atualmente, 
em relação à pandemia de 
coronavírus (Covid-19). 

“Todas as escolas de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, públicas 
e privadas de Poá, deverão 
respeitar o limite percen-
tual máximo de presença 
de alunos matriculados, 
conforme está estipulado 
pela Secretaria Municipal 
de Educação”, afirmou.

Em relação às institui-
ções de Ensino Superior, 
as recomendações básicas 

Aulas presenciais serão 
retomadas em setembro

Poá

são: atividades presenciais 
com presença limitada a até 
35% do número de alunos 
matriculados, enquanto o 
município estiver na fase 
amarela; atividades presen-
ciais com a presença limitada 
a até 70% do número de 
alunos matriculados, en-
quanto o município estiver 
na fase verde.

“Os protocolos sanitários 
do município e a fiscalização 
que serão realizadas pelo 
Departamento de Vigilância 
em Saúde, em parceria com 
a Secretaria de Educação, 
dizem respeito às regras 
de distanciamento social, 
higienização pessoal, lim-
peza e higienização dos 
ambientes e comunicação 
social com os familiares”, 
finalizou a secretária.

Os detalhes de todas 
as normas para a volta às 
aulas de forma presencial 
podem ser conferidos no 
site www.prefeituradepoa.
sp.gov.br, por meio do banner 

“Protocolos de Segurança 
Sanitária”.

As estatísticas da Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos 
apresentam quais são os locais 
com maior número de casos 
confirmados de coronavírus 
(Covid-19). A Vila São Paulo 
é o bairro que está no topo da 
lista, totalizando 773 casos. 
A Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro é um dos 
polos de vacinação.

Ferraz está em campanha 
desde 21 de janeiro e já atingiu 
a marca de 50% da população 
vacinada com a primeira dose.

De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, a UBS da Vila 
São Paulo também é a que 
registra o maior número de 
ocorrências, seguida pelas 
unidades do Jardim Castelo 
e Vila Santo Antonio.

No ranking das notifica-
ções confirmadas seguem 
os bairros: Vila Margarida 
(581); Vila São Francisco 
(523); Vila Correa (445); Vila 
Romanópolis (442); Parque 
Dourado (408); Vila Santo 
Antonio (376).

Vl. São Paulo é o 
bairro com mais 
casos de Covid 
em Ferraz

Pandemia

O prefeito de Suzano, Ro-
drigo Ashiuchi (PL), ao lado 
do deputado estadual André 
do Prado (PL) , protocolou 
junto ao Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) 
seis novos pedidos de me-
lhorias à mobilidade urbana 
do município. O encontro 
de ontem, com o superin-
tendente Edson Caram e o 
diretor da Décima Divisão 
Regional (DR-10) do DER, 
o engenheiro Mauro Flávio 
Cardoso, ainda confirmou 
a tramitação do convênio 
voltado à revitalização da 
estrada do Pinheirinho e as 
melhorias nas estradas do 
Furuyama e dos Fernandes, 
esta última já está em licitação.

Desta vez, a comitiva su-
zanense, formada também 
pelo secretário municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos, Samuel Oliveira, e 
pela assessora da Unidade 
de Planejamento e Assuntos 
Estratégicos (Upae), Carol 
Umebayashi, solicitou ao 
departamento a liberação 
de recursos financeiros para 
a recuperação funcional 
das estradas Santa Mônica, 
Portão do Honda, Caulim, 
Pau-a-Pique e das Neves.

Suzano faz 
novos pedidos 
de melhorias 
para o DER

Mobilidade



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

Quinta-feira, 29 de julho de 20216 portalnews.com.br  DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

SBT, 21H00

Chiquititas
Junior, que sairá com Carol e Dani, também levará Diego. Andreia instrui o 

menino a deixar claro que não gosta de Dani e Carol, senão os dois roubarão 

Junior deles. Oscar e Eduarda jantam juntos no apartamento. Eles fi cam 

próximos. Diego provoca Dani, que o empurra da balança. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Henrique impressiona os jurados e ganha o papel de Romeu. René e Dandara 

parabenizam João. Bianca conta para Henrique que reatou o namoro com 

Duca. Gael apoia Duca. Jeff parte para Joaçaba. Heideguer comemora a 

reaproximação entre Henrique e Bianca. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Jonas expulsa Cris de sua casa. Júlia faz as fotos para a campanha. Cris pede 

para Lourenço fi car com Tiago até que ela se organize. Eva fi ca satisfeita ao 

saber que Jonas foi traído. Vivi deixa Cris sozinha em um restaurante. Sofi a 

tenta convencer Ana a voltar a treinar, mas ela se recusa.

GLOBO, 19H15

Pega pega
Luiza diz a Douglas que Nelito levou Pedrinho para sua casa. Douglas 

consegue um quarto no hotel para Luiza se esconder. Sandra Helena nota 

que seu armario do hotel foi arrombado. Elza e Prazeres observam Evandro 

conversando com Borges. 

GLOBO, 21H00

Império
Enrico dá um celular para um dos cozinheiros da equipe de Vicente. Ismael 
conta que José Alfredo está na casa de Cora e Xana avisa a Cristina. Cora 
faz uma nova proposta para José Alfredo. Orville convence Salvador a deixá-
lo vender seus quadros. Maria Marta marca um encontro com Maurílio. 

RECORD, 21H

Gênesis
Lia é sincera com Jacó. Éder tenta aconselhar Jacó. Esaú perde a paciência 

com Reuel. Jacó age com frieza diante de Lia. Jacó se casa com Raquel. 

Ele fi ca entusiasmado com a notícia dada por Lia. Yarin se surpreende com 

a presença de Bila.

 O sorriso é o cartão 
de visita das pessoas 
saudáveis. Distribua-o 
gentilmente. O diálogo 
é a ponte que liga as 
duas margens, do eu 
à do tu. Transmita-o 
bastante.

O amor é a melhor 
música na partitura 
da vida. Sem ele, 
você será um eterno 
desafinado. A 
bondade é a flor mais 
atraente do jardim 
de um coração bem 
cultivado. Plante estas 

MOMENTO
especial

Agenda da felicidade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: LOURIVAL MIGUEL FILHO

Encontre em cada momento de sua caminhada o prazer 

sempre renovado de viver. Feliz aniversário!

A alegria é contagiante. Passe 
adiante.”

 cultura@jornaldat.com.br

flores.
A alegria é o 

perfume gratificante, 
fruto do dever 
cumprido. Esbanje-a, 
o mundo precisa dela. 
A paz da consciência 
é o melhor travesseiro 
para o sono da 
tranquilidade. Viva em 
paz consigo mesmo.
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Encontro da Perimetral com av. 
José Meloni terá pavimentação

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes fará, a partir de hoje, 
a fresagem e pavimentação do 
novo cruzamento entre a via 
Perimetral e a avenida José 
Meloni. O trabalho também 
beneficiará as aproximações 
do local e exigirá a interdição 
momentânea de faixas de ro-
lamento. A orientação é para 
que os motoristas reforcem a 
atenção ao passar pela região, 
obedeçam à sinalização de 
obra e, se possível, evitem a 
região durante a realização 
dos trabalhos.

O trabalho será iniciado 
com a fresagem dos locais 

Obras

beneficiados, que é a retirada 
do asfalto antigo. A intervenção 
será feita em uma faixa por 
vez, que ficará interditada 
por cerca de uma hora. O 
trânsito poderá ser feito pela 
outra faixa de rolamento.

De acordo com os técnicos, 
o período mais crítico será 
o de intervenção na faixa da 
direita da via Perimetral no 
sentido Ponte Grande – Ro-
deio, já que não será possível 
o acesso à direita para a ave-
nida José Meloni. Durante 
este período, a orientação é 
para que os motoristas sigam 
pela Perimetral e utilizem 

a avenida Prefeito Carlos 
Ferreira Lopes para acessar 
o Mogilar.

Após a finalização do trabalho 
de fresagem, será iniciada a 
aplicação do novo pavimento. 
O trabalho seguirá o mesmo 
padrão, com a realização de 
uma faixa de rolamento por 
vez. A previsão é que todo 
este serviço seja finalizado 
até o próximo domingo. O 
cronograma poderá sofrer 
alterações em caso de chuvas.

A antiga rotatória já foi reti-
rada e as árvores que estavam 
no local foram transplantadas 
no parque Leon Feffer.

Temperatura mínima na região 
pode chegar a 2ºC nesta semana

Queda nos termômetros pôde ser reparada ontem; onda de frio deve durar até, pelo menos, o próximo domingo

DESPENCOU

As baixas temperaturas 
no Alto Tietê, que voltaram 
a atingir a região na manhã 
de ontem, podem chegar aos 
2ºC amanhã, sendo este o 
clima mais baixo de toda 
a semana. O Climatempo 
indica que as temperaturas 
mínimas podem variar entre 
os 8ºC e 2ºC até o próximo 
domingo, e as máximas es-
tarão entre os 12ºC e 18ºC, 
neste mesmo período. Os 
dados estão publicados no 
site oficial da empresa Cli-
matempo, que aponta que 
a queda da temperatura é o 
resultado de uma massa de ar 
polar que chegou na região 
Sudeste. No Sul do Brasil, há 
possibilidade de neve.

Hoje, a temperatura mínima 
estimada pelo Climatempo 
para Mogi das Cruzes é de 
4ºC e a máxima pode chegar 
a 12ºC. Amanhã, as mínimas 
ficarão em 2ºC e as máxi-
mas em 13ºC. Para ajudar 
as pessoas que vivem em 

Doação de cobertores são feitas para amenizar o frio

vulnerabilidade, o Fundo 
Social de Mogi está desenvol-
vendo a campanha Inverno 
Solidário 2021.

A campanha visa a ar-
recadação de cobertores, 
preferencialmente novos ou 
então em bom estado, a serem 
distribuídos para pessoas em 
situação de vulnerabilidade, a 
partir das instituições sociais 
cadastradas. Até o momento, 
já foram cerca de 9 mil cober-
tores arrecadados e mais de 
6,5 mil unidades entregues 
a instituições sociais, que 
fazem a entrega final para 
as comunidades atendidas. 

Também, ao longo desta 
semana, as baixas temperaturas 
em Suzano devem variar entre 
as mínimas de 3ºC e 9ºC, 
sendo que as temperaturas 
máximas poderão alternar 
entre os 12ºC e os 18ºC. A 
Prefeitura conta com o serviço 
emergencial de acolhimento 
para pessoas em situação de 
rua. Até a última semana, o 
atendimento era realizado 
no Complexo Poliesportivo 

Paulo Portela. Agora está 
disponível no imóvel que 
abrigava o antigo Restaurante 

Popular, na rua Dr. Felício de 
Camargo, 630, no centro da 
cidade. São oferecidas 120 

vagas, das quais 55 estão 
ocupadas atualmente. 

Já em Itaquaquecetuba, a 
partir de hoje e até domingo, 
as temperaturas mínimas 
ficarão entre os 2ºC e 8ºC. 
Já as máximas estarão res-
pectivamente entre os 19ºC 
e 13ºC. O Fundo Social 
de Solidariedade iniciou 
a campanha “Por falta de 
abraço, doe um cobertor”, e 
já arrecadou 3,5 mil unidades 
de cobertores novos, doados 
às famílias em situação de 
vulnerabilidade e pessoas 
em situação de rua.

Em Poá, embora a Prefei-
tura tenha sido questionada 

durante a manhã de ontem, 
não houve resposta até o final 
desta reportagem. Na cidade, 
até domingo, as temperaturas 
mínimas devem variar entre 
2ºC e 8ºC. Já as máximas 
estarão respectivamente entre 
os 13ºC e os 19ºC, como 
em Itaquá.

As mínimas previstas para 
Ferraz de Vasconcelos es-
tarão entre 6ºC e 12ºC até 
o próximo domingo e as 
máximas, entre os 3ºC e 9ºC. 
A campanha Aquece Ferraz 
está recebendo cobertores 
novos, e roupas limpas em 
bom estado. Até ontem, 750 
cobertores foram arrecadados.

Thamires Marcelino
Divulgação

Saiba mais

Cidades  Sexta-feira Sábado         Domingo  

Mogi das Cruzes 2ºC  6ºC  8ºC                   
Suzano  3ºC  7ºC  9ºC
Itaquaquecetuba  2ºC  6ºC  8ºC
Ferraz  3ºC   7ºC  9ºC
Poá  2ºC   6ºC  8ºC

Fonte: Climatempo

‘Mais Emprego’ divulga 181 
oportunidades de trabalho

O projeto Suzano Mais 
Emprego conta atualmente 
com 181 oportunidades 
de trabalho, segundo in-
formações da Prefeitura. 
As funções com os maio-
res números de vagas são 
pedreiro bloqueiro (40) e 
servente de pedreiro (30). 
As vagas estão disponíveis 
no site www.suzano.sp.gov.
br e verificá-las diariamente 
para as candidaturas.

No campo de cada coloca-
ção, há instruções específicas 
sobre o processo seletivo. 
Os interessados podem 
obter mais informações 
com a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego nas unidades do 
Centro Unificado de Serviços 
(Centrus) pelos telefones 
4745-2264 (unidade central) 
e 4934-5490 (unidade da 
região norte) ou pelo e-mail 
suzano.vagas@gmail.com.

“As funções em que há mais 
dificuldade para contração, 
no geral, continuam sendo 

Suzano

caldeireiro e operador de 
máquina a diesel. Muitas 
vezes leva-se mais de um 
mês para o preenchimento 
da vaga”, disse a Prefeitura. 
Segundo a Pasta, isso se 
deve à falta de mão de obra 
qualificada e que atenda às 
necessidades das empresas 
interessadas.

Mogi
Já a Secretaria de Desen-

volvimento Econômico de 
Mogi das Cruzes, informou 
que são 351 vagas abertas 
e disponíveis no programa 
Mogi Conecta. Somente 
para operadores de tele-
marketing, são 70 vagas, 
além de 15 exclusivas para 
pessoas com deficiência. A 
relação completa de vagas e 
as exigências para participar 
do processo seletivo podem 
ser acessadas diretamente 
pelo site mogiconecta.mo-
gidascruzes.sp.gov.br.

Outro destaque é a área 
comercial, cuja demanda 
vem crescendo. São 14 

oportunidades para re-
presentantes comerciais, 
quatro para vendedores 
externos, três para vende-
dores projetistas e cinco 
para consultores de vendas.

O Mogi Conecta oferece 
apoio para quem quer iniciar 
nessa área com os cursos 
oferecidos do programa Em-
preenda Rápido, em parceria 
com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae).

Na área da construção 
civil, os destaques são para 
telhadista (5), calheiro (3), 
carpinteiro (7) e pedreiro 
(3). Também há demanda 
por motoristas com CNH 
E (10), operadores de es-
cavadeira hidráulica (6) 
Costureira industrial (18) 
e costureira de máquina 
reta (6). Para os candidatos 
com nível superior, a oferta 
ocorre principalmente para 
assistentes e auxiliares na 
área contábil, fiscal, le-
galização de empresas e 
compras. (T.M.)
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Repasse para Poá

Poá recebeu, ontem, um veículo zero quilômetro destinado à Secretaria de Saúde. A 
entrega foi feita à prefeita Marcia Bin (PSDB) pelo deputado federal Marco Bertaiolli 
(PSD), responsável pelo repasse. Nos próximos dias, outro veículo zero quilômetro, 
já licitado, será entregue para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
além de uma emenda no valor de R$ 500 mil para a Guarda Civil Municipal (GCM).

Projeto previa de início instalação do pedágio no km 45

Emanuel Aquilera 

Educação inicia ciclo de visitas com o educador José Pacheco
A Secretaria de Educação 

de Mogi das Cruzes iniciou 
anteontem no Cempre Ve-
reador Ivan Nunes Siqueira, 
no Jardim Oropó, um ciclo 
de visitas do educador José 
Pacheco em dez unidades 
escolares da rede municipal. 
O professor é referência em 
pedagogia inovadora, especia-
lista em currículo, fundador da 
Escola da Ponte, em Portugal, 
e idealizador das comunidades 
de aprendizagem.

O evento contou com a 
presença do prefeito Caio 
Cunha (Pode) e da vice-prefeita 

Escolas

Conselheiro do TCE-SP favorece
Mogi e pede suspensão do edital

Renato Martins Costa apontou problemas relativos ao trecho urbano; órgão deu 5 dias para Artesp responder

PEDÁGIO EM MOGI 

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
anunciou no início da tarde 
de ontem que a cidade obteve 

“uma grande vitória” na luta 
contra o projeto da Agência 
de Transportes do Estado 
de São Paulo (Artesp) de 
instalar praças de pedágio 
nas rodovias Mogi-Dutra 
(SP-88) e Mogi-Bertioga 
(SP-98), com o voto favo-
rável do conselheiro Renato 
Martins Costa, do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP).

Na transmissão, o prefeito 
informou à população que 
o conselheiro, que é relator 
de uma ação movida pela 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
contra o edital de licitação 
do chamado Pacote Litoral 
Paulista, colocou-se a favor 
da causa do município e re-
comendou primeiramente a 
suspensão da licitação para a 
correção de vícios no proces-
so, que foram apresentados 
pela Procuradoria Geral do 
Município.

Em sua exposição durante 
a sessão, o relator Martins 
Costa apontou que um dos 
pontos apresentados pelo 
edital de licitação, principal-
mente em seu trecho urbano, 
poderia ter repercussões 

no ordenamento urbano. 
“A divisão da cidade pela 
sequência de viadutos pode 
provocar o divórcio físico 
entre áreas da cidade, o que 
não é de interesse da cidade. 
As variáveis são tantas que 
não tornam distintas apenas 
a execução da obra de fato 
e como ela é imaginada no 
projeto como coisas diferentes. 
(...) Entendo que, entre as 
opções apresentadas, acredito 
que esta decisão não é apenas 
a mais adequada como a 
única legalmente possível”, 
estabeleceu o conselheiro.

“Em uma audiência de mais 
de uma hora, os membros do 
TCE-SP debateram o voto do 
conselheiro Martins Costa, 
que ressaltou que o edital 

não conta com a definição 
do objeto sobre qual será o 
trecho, ou mesmo a autori-
zação dada pelo município. 
Outro conselheiro também 
apontou outro ponto, que 
é sobre a competência da 
Artesp em elaborar um edital, 
uma vez que este é um órgão 
fiscalizador, e não executor”, 
apontou o prefeito mogiano.

A procuradora-geral do 
município, Dalciane Felizardo, 
reiterou que a decisão ainda 
deve ser ratificada pelo Pleno 
do Tribunal de Contas, mas 
que, no posicionamento de 
diversos integrantes durante 
as deliberações, “ficou claro 
que ele se posicionou favorá-
vel à nossa causa, para que a 
Artesp retire o edital, retifique 

e, segundo o relator, ‘se for 
possível republique quando 
e se possível’. Só será válido 
se o município concordar 
com o edital e conceder o 
termo, estabelecendo quais 
são os locais”.

O prefeito Caio Cunha 
reforçou que, na próxima 
semana, o Pleno do TCE-SP 
irá se reunir novamente para 
concluir o processo, diante 
das justificativas da Artesp 
sobre sua competência em 
promover um edital de lici-
tação. “Há a possibilidade da 
agência recorrer da decisão do 
Tribunal de Contas, mas hoje 
é um dia de vitória, hoje foi 
marcado um golaço em favor 
de Mogi e contra o absurdo 
do pedágio”, comemorou o 
prefeito.

Ao final, Cunha agradeceu 
os esforços da Procuradoria-

-Geral do Município e ao 
deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP), que se 
empenharam diretamente nas 
articulações jurídicas e políticas 
contra a praça de cobrança 
na cidade. “Sabemos que 
em um período pré-eleitoral 
muitos não querem tomar 
posições definidas contra 
um ente como o governo do 
Estado, mas ele (Bertaiolli)
foi um grande parceiro da 
cidade e foi à luta”, apontou.

Além da representação 

André Diniz

O coordenador do movi-
mento Pedágio Não, Paulo 
Bocuzzi, elogiou a posição 
do conselheiro Renato 
Martins Costa, do Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP) contra 
o projeto da Artesp de 
instalar praças de pedágio 
em estradas da cidade.

Segundo Bocuzzi, a 
fundamentação do relator 
da representação movida 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes centrou-se nas pos-
síveis repercussões sobre o 
trecho urbano da concessão 
à iniciativa privada. “Este 
posicionamento pode trazer 
uma reviravolta sobre os 
protocolos, mas é algo vin-
culado à retirada do trecho 
urbano. Por outro lado, é 
interessante por mostrar a 
força do município diante 
das argumentações do 
governo do Estado, e um 
aumento do nosso peso 

‘Pedágio Não’ elogia relator
na negociação”, apontou.

O coordenador do mo-
vimento reiterou que a 
comunidade colocou-se 
contra a instalação da praça 
de pedágio em qualquer 
parte do território mogiano. 

“Hoje a cidade possui um 
maior peso na mesa de 
negociações, e vejo com 
otimismo esta primeira 
decisão, o que pode levar 
a outras favoráveis à nossa 
causa”, apontou.

Bocuzzi confirmou, no 
entanto, que não há mudança 
nos planos do movimento 
para o próximo sábado, a 
partir das 10 horas, com 
a realização de um novo 
ato na entrada da cidade. 

“Não será uma carreata 
como na última vez, mas 
um momento em que 
todos nós poderemos nos 
encontrar para demonstrar 
nossa insatisfação com este 
projeto”, concluiu. (A.D.)

Priscila Yamagami (Pode). 
“Vamos construir a melhor 
educação que o Brasil já teve. 
Estamos muito felizes com 
esta transmissão de conhe-
cimento de quem construiu 
na prática e transformar tem 
a ver com a prática”, disse o 
prefeito. Para Priscila, este é 
um novo momento para a 
educação mogiana. “Vamos 
impactar toda a cidade. Todos 
nós educamos e vamos levar 
as oportunidades para fazer a 
melhor educação que a essas 
crianças merecem”, completou.

Pacheco ressaltou a 

importância da iniciativa 
mogiana. “Estive em muitos 
lugares que a conversa é a 
mesma, mas aqui é verdade. 
Mogi vai provar que é possível 
que todos aprendam e vai 
mudar a face da Educação 
do Brasil”, disse Pacheco. A 
participação dos professores 
neste processo de transformação 
foi destacada pelo secretário 
de Educação, André Stábile. 

“Temos o propósito de formar 
a próxima geração e a via para 
transformar a sociedade é a 
educação. Um dos focos é a 
formação dos professores, que 

são os principais profissionais 
da cidade”. 

Nas escolas, o professor está 
compartilhando com pais e 
professores a sua experiência 
com a educação humanizada. 
Pacheco estará na cidade até 
a próxima semana. As visitas 
serão feitas em diferentes 
bairros da cidade, como na 
Vila Brasileira, Jundiapeba, Vila 
Estação, Quatinga, Conjunto 
Santo Ângelo e Jardim Aero-
porto I. O acompanhamento 
é feito pelo Departamento 
Pedagógico da Secretaria de 
Educação. Professor Pacheco é referência em pedagogia inovadora

Divulgação

no TCE-SP, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes informou 
que também segue com a 
ação civil pública contra a 
Artesp na Justiça pelo cance-
lamento do edital de licitação. 
O município chegou a ter 

uma liminar favorável pela 
suspensão, que foi derrubada 
por um desembargador do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP). Atualmente 
o município está recorrendo 
desta decisão.


