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Nova empresa de coleta de lixo
residencial inicia operação hoje
Prefeitura garante que troca da CS Brasil pela Peralta Ambiental não trará prejuízos ou comprometerá o serviço prestado

VIDA NORMAL

Volta das aulas presenciais deve provocar maior 

intensidade no fluxo de veículos. Cidades, página 4

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes garantiu ontem que a contra-
tação da nova empresa responsá-
vel pela coleta e destinação do lixo 
residencial no município, a Peralta 
Ambiental, não irá mudar ou com-
prometer os serviços oferecidos à 
população nos próximos meses, e 
que está em etapa de elaboração 
uma nova Parceria Público-Priva-
da (PPP) para definir uma empre-
sa substituta. A declaração foi feita 
pelo prefeito Caio Cunha (Pode) 
após o encerramento do contrato 
emergencial firmado com a em-
presa CS Brasil e a abertura de um 
novo acordo, desta vez com a Pe-
ralta, com duração de seis meses.  
Cidades, página 3

A Câmara de Mogi das Cruzes 
retornou ontem às suas ativida-
des para o segundo semestre com 
a primeira sessão ordinária após 
o recesso de julho. Os vereadores 
iniciaram articulações reivindican-
do a volta da agência dos Correios 
em Jundiapeba e a manutenção de 
verbas para a creche do Socorro. 
Cidades, página 4

Fim do recesso

LEGISLATIVO 

RETOMA 

TRABALHOS

Meio ambiente

Pesquisa indica 
os rumos para
a arborização
Cidades, página 3

TESTES DE COVID

Carreta fica no 
Jd. Universo 
até sexta. p5

Ontem foi o último dia da prestação de serviços da CS Brasil na coleta de resíduos domiciliares

Mogi News/Arquivo
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Política

Diretório do partido Podemos 
em Mogi define novo comando

Legenda que abriga o prefeito mogiano Caio Cunha será 

presidida por Rubens Pedro de Oliveira. Cidades, página 3
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EDUCAÇÃO EM FOCO
A Secretaria de Educação reali-
zou nesta semana, pelo canal do 
Youtube da Pasta, a live Comuni-
dades de Aprendizagem. O evento 
faz parte do ciclo de visitas que o 
educador José Pacheco está rea-
lizando na cidade desde o dia 27 
de julho. O encontro promoveu 
um diálogo sobre a inovação na 
educação com a participação do 
professor, da vice-prefeita Pris-
cila Yamagami Kähler (Pode), do 
secretário de Educação, André 
Stábile, e da professora Edilene 
Morikawa, idealizadora da Escola 
Aberta de São Paulo. A rede mu-
nicipal de Mogi das Cruzes é res-
ponsável por 47 mil alunos.

ANIMAIS NO FRIO I
Uma campanha municipal de ar-
recadação de agasalhos e cober-
tores para assistir cães e gatos 
em situação de rua ou de famílias 
carentes de Mogi das Cruzes. É o 
que propõe a Indicação 1444/21 
de autoria da vereadora Fernan-
da Moreno (MDB) e que está sob 
análise do Fundo Social de Soli-
dariedade de Mogi das Cruzes. 
A propositura, aprovada  no início 

de julho e encaminhada à Prefei-
tura pela Câmara Municipal, tem 
por objetivo arrecadar doações 
de cobertores, casinhas, roupas e 
ração para serem distribuídas ao 
longo da estação mais fria do ano.

ANIMAIS NO FRIO II
“O ideal é que a campanha para 
os pets aconteça junto à ação so-
cial para ajudar as pessoas em 
situação de rua ou famílias mais 
carentes. Afinal, são inúmeras as 
situações em que encontramos 
as famílias com animais e estes 
acabam desprotegidos”, explicou 
a vereadora Fernanda Moreno.

PERDA
O advogado e articulista do Gru-
po Mogi News, Paulo Roberto da 
Silva Passos, faleceu no último 
sábado. Paulo Roberto Passos 
também já atuou como delegado 
de polícia no Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo, além 
de ter atuado como professor da 
Academia de Polícia Civil do Es-
tado. O advogado deixou dois fi-
lhos e sua esposa. O Grupo Mogi 
News lamenta a perda deste im-
portante colaborador.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Refis: polêmico e necessário

A 
queda da economia brasileira em 
decorrência da pandemia da Co-
vid-19 reacendeu a necessidade 
da realização do Refis, programa 

de parcelamento de débitos tributários com 
a Receita Federal e com a Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional. O polêmico 
programa, aplicado há 20 anos no Brasil, 
causa, muitas vezes, um efeito não espe-
rado, no qual empresas deixam de pagar 
seus tributos esperando o parcelamento.

Segundo a Receita, aliado ao instituto da 
transação tributária foram editados outros 
atos, como a suspensão da cobrança de pra-
zos processuais, a exclusão de contribuintes 
de parcelamentos, dentre outros, que elimi-
nam a necessidade do Refis. Especialistas, 
porém, discordam e contrapõem com ar-
gumento de que as reduções não têm sido 
suficientes para que uma empresa que pas-
sou pela pandemia consiga se recuperar.

Em Mogi das Cruzes, o prefeito Caio 
Cunha (Pode) disse, logo quando assu-
miu o cargo majoritário da administra-
ção municipal, que tem como uma das 
prioridades reverter a situação de 25 mil 

famílias mogianas em débito com a Pre-
feitura no valor total de R$ 100 milhões 
devido à ampliação de seus imóveis. Uma 
das soluções seria anistiar ou postergar as 
multas. Meses depois, Cunha anunciou a 
possibilidade de promover um programa 
de recuperação da dívida ativa do municí-
pio. Embora ainda não há uma data para 
o questionado, porém necessário Refis, o 
anúncio animou a população, principal-
mente a parcela mais crítica e endividada 
neste momento.

A Câmara de Mogi está analisando o pro-
jeto de Lei Complementar 04/2021, que 
estabelece o programa de regularização tri-
butária Parcelamento Mogiano. O projeto, 
que ainda será votado, estabelece desde a 
isenção total de multas para o pagamento 
à vista até o desconto de 50% nos juros 
para parcelamento de 24 até 72 parcelas.

Mesmo polêmico, o Refis irá beneficiar 
muitas pessoas que realmente não têm con-
dições de arcar com suas dívidas. Poste-
riormente, sim, é preciso estudar um meio 
de transição mais justa e que não incentive 
maus pagadores.

Poeta de boa cepa, do alto 
de sua majestade não deixa 
por menos: “Esta saudade 
que inspira que faz sofrer 
quem quer bem; essa sau-
dade é mentira ela não mata 
ninguém!” Assim, sob essa 
ótica, em que condições se 
sente saudade? Saudade de 
pessoas que fizeram parte 
de nossas vidas e sumiram. 
Saudade de pessoas que só 
conhecemos virtualmente, 
algumas pessoas mais presen-
tes no campo virtual do que 
outras conseguem ser no real.

Saudade, com o significado 
que lhe é atribuído, dizem: é 
uma palavra que existe só em 
português. Mas penso que é 
um sentimento que norteia 
muitos em muitos lugares. 
Impossível viver sem senti-la, 
pelo menos, uma vez.

Eu me interesso por gen-

Pela saudade, tesouros se colhe

ARTIGO
Raul Rodrigues

te, por suas histórias simples, 
pelo brilho no olhar; seja de 
um inocente recém chegado 
ao mundo, ou de olhos que 
como lâmpadas estão prestes 
a se apagar.

Como não sentir saudade 
de pessoas que nos deixam 
sem notícias, como o parceiro 
de ginásio, José Roberto Mel-
lo. Sintam, pessoas, como o 
mano, que tem além do nome, 
endereço, telefone, e que mui-
tas vezes não se tem contato 
por uma bobagem, chamada 
tempo, que parece precioso 
demais para perdermos se 
não for por um bom motivo.

E vivemos uma época tão 
acelerada, tão consumista que 
a única motivação para alguns 
ainda parece ser o vil metal. 
Esquecem os incautos que di-
nheiro na mão não segura o 
caixão apenas o enfeita, paga 

as despesas, mas não compra 
lágrimas de alegria nem des-
pedidas sinceras, pois amigos 
sinceros não estarão ali, já que 
não foram conquistados pelo 
coração e sim pelo interesse.

Sentir saudade exige uma 
boa capacidade de manter o 
coração em paz e as emoções 
positivas. Assim, saudade tam-
bém é um exercício. Quem 
decide trabalhar junto à sau-
dade, em vez de lutar contra 
ela, logo percebe esses bene-
fícios. O tempo de reflexão, a 
valorização do que está dis-
tante, seja uma pessoa ou um 
lugar, as maneiras descobertas 
de abordar sentimentos e re-
lacionamentos de forma mais 
saudável. Viver bem com a 
saudade exige esforço, mas 
vale muito a pena.

 raulrodr@uol.com.br
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RODRIGO BARONE

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.

Os profissionais de Saúde do Hospital Estadual Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti participaram 
de uma capacitação sobre Ventilação Pulmonar. O encontro foi oferecido pela empresa 
Global Med, com apoio da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB), e teve à 
frente o médico Eric Yuiti Ueno, especialista em Fisioterapia Intensiva. Durante a palestra, 
os quase 50 participantes receberam informações quanto à ventilação invasiva e não 
invasiva; sobre os níveis de síndromes do desconforto respiratório; os tipos de condições 
pulmonares que os pacientes chegam aos hospitais e como identificar a melhor ventilação; 
e os períodos de intubação e extubação.
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 PROFISSIONAIS DO PEZZUTI RECEBEM CAPACITAÇÃO
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A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
está fazendo uma pesquisa 
de campo com a população 
mogiana sobre a arborização 
urbana. O levantamento será 
uma ferramenta permanente 
de diagnóstico para auxiliar a 
Pasta nas ações de arborização 

– tanto no plantio de mudas 
como no Programa Viveiro 
na Rua, que realiza doações 
de mudas à população. A 
iniciativa também faz parte 
das diretivas do município 
para o Programa Município 
Verde Azul, mantido pelo 
governo do Estado, e está 
em consonância com o Plano 
Municipal de Arborização.

“A participação popular 
é um pilar fundamental da 
atual gestão, e a pesquisa 
tem exatamente este objetivo. 
Vamos ouvir as pessoas, cole-
tar informações detalhadas e 
entender como os mogianos 
enxergam a importância da 
preservação ambiental”, ex-
plicou a secretária Michele 
de Sá Vieira.

Pesquisa de campo ajuda no
plano de arborização urbana

Meio ambiente

conhecer a opinião das pessoas 
para que as ações desenvolvidas 
sejam bem recebidas e atendam 
ao desejo da população. Para 
alguns bairros, por exemplo, 
pode ser necessário levar 
mais espécies a uma praça. 
Já outros podem necessitar 
de árvores nas calçadas. E 
outras regiões podem contar 
com os benefícios trazidos 
pela arborização, como o 
conforto térmico e a redução 
da temperatura nas estações 
mais quentes do ano.

A pesquisa é realizada às 
sextas e sábados, nos parques 
Centenário, Leon Feffer e 
Ilha Marabá. Uma média de 
60 pesquisas individuais são 
realizadas em cada dia de 
levantamento. As pessoas são 
ouvidas sobre onde preferem ver 
as árvores plantadas – praças, 
parques ou calçadas – , os 
benefícios que esperam das 
espécies, os tipos de árvores 
de que mais gostam, dentre 
outros pontos.

Para Michele, é importante 

Trabalho é feito nos parques com os frequentadores

Divulgação/SVMA

Podemos anuncia equipe 
de comando do partido

O Diretório Municipal 
do Podemos de Mogi das 
Cruzes conta com novos 
líderes. A equipe do partido 
foi anunciada nesta semana 
e contará com o chefe de 
Expediente da Secretaria 
Municipal de Governo, 
Rubens Pedro de Oliveira, 
na presidência. Principal 
assessor político do pre-
feito Caio Cunha, Oliveira 
assume o posto juntamente 
com o vice-presidente, o 
vereador Maurino José da 
Silva, eleito pelo Podemos, 
e a secretária-geral, a vice-

-prefeita Priscila Yamagami.
“O novo Diretório vem 

com a missão de continuar 
representando os valores que 
o partido tem consolidado 
nos últimos anos no Bra-
sil e, sobretudo, em Mogi 
das Cruzes: transparência, 
participação e democracia”, 
avaliou Caio Cunha. De 
fato, o partido ampliou a 
participação política com 
as últimas eleições muni-
cipais. Além de eleger, em 

Diretório municipal

chapa pura, o atual prefeito 
e a vice-prefeita, também 
angariou três cadeiras no 
Legislativo mogiano, ocu-
padas por Maurino José 
da Silva, Eduardo Ota e 
Johnross Jones.

Agora, sob comando de 
Rubens Pedro de Oliveira, 
o partido traça seus novos 
rumos. “O Podemos vem 

cidade melhor para todos os 
mogianos, através de uma 
política justa e participativa”, 
destacou o novo presidente.

Cientes de que a repre-
sentatividade do partido na 
cidade requer a estrutura-
ção de um diretório forte e 
influente, Oliveira aponta 
que o Podemos Mogi deve 
se fortalecer ainda mais nos 
próximos anos. “O Podemos 
é um partido de diálogo. E 
essa sempre será a base de 
nossa trajetória”, finalizou 
Oliveira.

Integram, ainda, o novo 
diretório, a tesoureira Sín-
tique Lais de Mello Faria, 
jornalista membro do mo-
vimento Vamos Ocupar a 
Cidade; o vereador Eduardo 
Ota, à frente do Podemos 
Esporte; e a advogada Juliana 
Ramires Ramos de Paiva, no 
comando do Podemos Mu-
lher. Já o primeiro-suplente 
da Câmara de Mogi, Itânio 
Aparecido Mariano Filho, 
se encarregará de liderar o 
Podemos Jovem.

se posicionando de forma 
muito clara, objetiva e trans-
parente, mesmo diante de 
um cenário político com-
plexo. Assumir um partido 
dessa lisura e dentro de uma 
cidade do porte de Mogi 
das Cruzes é uma missão 
muito honrosa e que nos 
traz a responsabilidade de 
continuar lutando por uma 

Além do prefeito 
e vice-prefeita, 
legenda possui três 
vereadores eleitos 
no ano passado

Parceria com CS Brasil termina 
e nova empresa é contratada

Novo contrato também será emergencial para que a Prefeitura possa atualizar projeto para destinação do lixo

COLETA DE LIXO

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou ontem 
que a contratação da nova 
empresa responsável pela 
coleta e destinação do lixo 
residencial não irá mudar 
ou comprometer os serviços 
oferecidos à população nos 
próximos meses, e que está 
em etapa de elaboração uma 
nova Parceira Público-Privada 
(PPP) para uma nova empresa 
realizar o serviço.

A declaração foi feita após 
o término do contrato emer-
gencial da empresa CS Brasil, 
que atende ao município e 
que encaminha os resíduos 
residenciais atualmente para um 
aterro na cidade de Jambeiro, 
no Vale do Paraíba.

Segundo a administração 
municipal, um novo contrato 
emergencial garantirá mais 
seis meses de coleta de lixo, 
uma vez que a gestão anterior 
elaborou uma PPP que abria 
a possibilidade de instalação 
de um aterro no município e, 

Prefeitura informou que serviços não serão alterados com a mudança de empresa

segundo a Prefeitura, estaria 
mal dimensionada. “A nova 
gestão entende que Mogi das 
Cruzes não merece um aterro. 
Por isso, um novo estudo de 
PPP foi iniciado no começo 
deste ano, pautado na eco-
nomicidade, alta tecnologia 
e sustentabilidade. Mas isso 
leva tempo para ser realizado 
da forma adequada, por isso 
o contrato emergencial veio 
como alternativa para garantir 
a continuidade do serviço”, 
informou em nota.

A nova empresa que irá 
realizar a coleta e destinação 
do lixo, a Peralta Ambiental, 
teve como base quatro orça-
mentos em termo de referência, 
sendo o menor preço adqui-
rido. O novo contrato terá 
uma previsão de até R$ 6,7 
milhões por mês, podendo 
ser variável pela quantidade 
recolhida por peso.

Na Câmara
O prefeito Caio Cunha (Pode) 

aproveitou a retomada das 
atividades no poder Legislativo 

na tarde de ontem para tirar 
dúvidas dos parlamentares e 
da população em geral durante 
a primeira sessão de Câmara.

Na ocasião, que marcou 
o início do novo semestre 
legislativo, que vai até o final 
de dezembro, Caio Cunha 
detalhou o andamento do 

processo e fez referências aos 
ofícios de pedidos de expli-
cação da Comissão Especial 
de Vereadores (CEV) dos 
Resíduos Sólidos.

O prefeito reiterou que, 
durante o período de transição 
entre a CS Brasil e a Peralta, o 
município negociou para que 

os profissionais que já atuam 
venham a ser absorvidos pela 
nova empresa, evitando o 
desemprego em massa e a 
defasagem no atendimento.

Sobre a utilização do con-
trato emergencial, o chefe do 
poder Executivo reiterou que 
tal expediente é utilizado em 

situações limite, com o objetivo 
de garantir serviços essenciais. 
Um exemplo apresentado foi 
a situação do serviço funerário 
e do serviço de iluminação 
pública.

Ao final da etapa especial 
dos trabalhos, membros da 
Câmara de Vereadores fize-
ram comentários ao prefeito 
sobre a sua atuação no caso. 
O vereador Iduigues Martins 
(PT), membro da CEV, criticou 
a demora nos diálogos entre 
os poderes na questão do 
contrato do lixo, inclusive 
com críticas às respostas aos 
ofícios e requerimentos do 
grupo.

O parlamentar Pedro Ko-
mura (PSDB) relembrou a 
importância do tema, que 
foi discutido no município 
há cerca de 20 anos, e das 
cobranças pelas quais passaram 
os membros do Legislativo 
na época. “Nada melhor que 
uma PPP atualizada, sendo 
que a antes era criticada pelo 
Ministério Público e Tribunal 
de Contas”, concluiu.

André Diniz
Daniel Carvalho/Mogi News
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Volta às aulas presenciais 
intensifica fluxo de veículos

O trânsito de Mogi das 
Cruzes deve se tornar mais 
intenso com a retomada das 
aulas presenciais, já que o 
fluxo de carros e vans esco-
lares é maior nos horários de 
início e término do período 
de aulas. Para a Secretaria 
Municipal de Transportes, o 
crescimento será maior no 
entorno das escolas particulares, 
que voltaram integralmente 
com as aulas presenciais na 
segunda-feira.

Com exceção disso, a Pas-
ta acredita que não haverá 
mudanças significativas no 
trânsito da cidade. “Durante 
o período da pandemia da 
Covid-19, houve uma redução 
no volume de veículos devido 
às medidas de isolamento e 
distanciamento social, que 
criaram novas rotinas de 
trabalho (home office, reve-
zamento, dentre outros) e a 
consequente diminuição dos 
deslocamentos necessários”, 
acrescentou.

Quanto à fiscalização, a 
secretaria garantiu que ela 

Trânsito

tem acontecido normalmente, 
mesmo durante a pandemia. 
As informações apontam 
que não houve mudança na 
sinalização de trânsito e/ou 
nas normas de embarque e 
desembarque nas proximidades 
das escolas. Elas apenas foram 
retomadas com o retorno das 
aulas presenciais.

Em Mogi, foram realizadas 
pesquisas para questionar 
os pais sobre a preferência 
ou não pela volta do ensino 
presencial no início deste ano, 
quando a maioria acreditava 
que manter as atividades 
remotas era o mais correto. 
Para este retorno presen-
cial, a Secretaria Municipal 
de Educação não propôs 
nenhuma pesquisa para 

colher opiniões dos pais e 
responsáveis.

“Esclarecemos que a escuta 
dos pais e responsáveis é feita 
por vários mecanismos como 
as redes sociais, WhatsApp, 
Ouvidoria, unidades escolares 
e contatos feitos por e-mail e 
telefone”, argumentou a Pasta.

A Prefeitura também apon-
tou que esta gestão não age 
de forma unilateral e traba-
lha de forma “colaborativa, 
democrática e participativa”. 
A retomada das atividades 
presenciais, segundo ela, 
tem sido feita de forma gra-
dual, responsável e planejada 
de acordo com os índices 
epidemiológicos da cidade, 
seguindo a tendência de 
abertura do Plano São Paulo.

O retorno é facultativo às 
famílias e a secretaria ressal-
tou que as unidades estavam 
com as atividades presenciais 
suspensas desde março do 
ano passado e a retomada se 
faz necessária para a recupe-
ração da aprendizagem dos 
estudantes. (T.M.)

Comércio espera crescer 
até 30% no Dia dos Pais

No próximo domingo, 
quando é comemorado o 
Dia dos Pais, o comércio de 
Mogi das Cruzes deve lucrar 
de 5% a 30% a mais, confor-
me preveem o Sindicato dos 
Comércios Varejistas da Região 
(Sincomércio) e a Associação 
Comercial de Mogi das Cru-
zes (ACMC). Há dois dias, o 
horário de funcionamento 
dos estabelecimentos foi al-
terado para até a meia-noite 
e a capacidade de ocupação 
subiu para 80%, antes era de 
60%, de acordo com o Plano 
São Paulo de retomada eco-
nômica frente ao coronavírus 
(Covid-19).

“Acreditamos que este novo 
cenário trará um impacto 
positivo para o comércio va-
rejista, restaurantes e demais 
estabelecimentos de nossa região 
que estavam condicionados 
ao fechamento em horários 
determinados, mas com o 
funcionamento completo e 
mais flexível esperamos que a 

Expectativa

economia se estabeleça”, disse 
o presidente do Sincomércio, 
Valterli Martinez.

A previsão de um cresci-
mento de 5%, do Sincomércio, 
está baseada na Federação 
das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado de São Paulo 
(FCDLESP), que acredita que 
o consumidor está em busca 
de variedade, mas o setor 
de vestuário e calçados deve 
apresentar o melhor desem-
penho. Na hora da compra, a 
entidade afirma que além dos 
pais, os avós também devem 
ser presenteados na data.

Já as vendas do Dia dos 
Pais para a ACMC devem 
superar em cerca de 30% o 
desempenho do ano anterior. 
A expectativa da associação 

leva em consideração os bons 
resultados alcançados no Dia 
das Mães, primeira grande 
data para o varejo após a fle-
xibilização para reabertura das 
lojas e o Dia dos Namorados.

O recente anúncio do go-
verno estadual, que ampliou 
o horário de operação das 
lojas e aumentou o limite de 
ocupação em 80%, também 
deve contribuir para o per-
centual de crescimento do 
varejo mogiano.

“As expectativas positivas 
são reforçadas por números 
divulgados recentemente, como 
o Índice da Fundação Escola 
de Comércio Álvares Penteado 
(Fecap) que mostrou uma 
alta de 10,9% na confiança 
do empresário do comércio 
do estado de São Paulo no 
mês de julho, levando em 
consideração junho de 2021”, 
afirmou a ACMC. De acordo 
com a instituição, todos os 
indicadores que compõem 
o índice estão acima de 100 
pontos, o que demonstra 
otimismo do empresário.

Thamires Marcelino

Câmara pede por Correios e 
creche na volta às atividades

Com a presença de Caio Cunha no primeiro trabalho legislativo, vereadores criticam medidas do governo federal

RECESSO ENCERRADO

A Câmara de Mogi das 
Cruzes retomou ontem suas 
atividades para este semes-
tre com a primeira sessão 
ordinária depois do recesso 
de julho. Nela, os membros 
do Legislativo iniciaram 
articulações em torno de 
equipamentos públicos e 
filantrópicos de interesse 
da população.

Um dos temas abordados 
pelos vereadores foi a recente 
decisão do governo federal, 
por meio da Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos 
(ECT), de fechar o posto de 
atendimento no distrito de 
Jundiapeba.

O vereador Edson Santos 
(PSD), autor da propositura, 
declarou que os Correios pos-
suem uma grande importância 
para os moradores no distrito 
da região oeste de Mogi, e 
que lamenta a proposta do 
governo de privatização, que 
poderia ser um dos motivos 
para a descontinuidade do 

atendimento.
Santos recebeu o apoio dos 

vereadores Inês Paz (Psol) e 
Iduigues Martins (PT), que 
também teceram críticas ao 
governo federal em propor a 
entrega da ECT à iniciativa 
privada, que foi colocada em 
pauta no Congresso Nacional 
em Brasília na noite de ontem. 

“A Câmara de Mogi precisa 
se posicionar oficialmente 
sobre este assunto, que pode 
nos afetar como comunidade, 
precisamos nos colocar repu-
diando este novo ataque do 
atual governo à população”, 
afirmou Inês.

Os membros da Casa de 
Leis também assinaram uma 
moção conjunta de apelo 
ao Ministério da Educação 
em defesa da creche Nossa 
Senhora do Socorro, que 
atende crianças na região. 
A entidade filantrópica foi 
notificada pela Pasta que 
não conseguiu renovar a 
Certificação de Entidade 
Beneficente de Assistência 
Social (Cebas), e que, por 

isso, corre o risco de não 
receber repasses federais.

Os vereadores revezaram-se 
ao microfone para reiterar 
o caráter beneficente da 
creche, bem como pedi-
ram à população para que 

entrassem na página do 
Ministério da Educação na 
internet para manifestar-se 
na consulta pública virtual, 
ou procurar a secretaria da 
creche para preenchimento 
do abaixo-assinado.

A Comissão Permanente de 
Esportes e Cultura da Câmara 
também aprovou uma moção 
de aplauso às conquistas 
da atleta Rebeca Andrade, 
da ginástica artística, nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. 

Nascida em Guarulhos, na 
Região Metropolitana de São 
Paulo, Rebeca conquistou 
uma medalha de ouro no 
salto individual feminino e 
uma medalha de prata na 
ginástica artística individual. 
Os vereadores reforçaram 
também a importância da 
participação de Grazieli de 
Jesus, que competiu no boxe 
feminino na categoria até 
51kg, e de Maciel Santos, 
que competirá nos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio que 
acontecem neste mês.

Prefeito Cunha
A volta das sessões no 

plenário da Câmara também 
foi marcada pela presença 
do prefeito municipal, Caio 
Cunha (Pode), que tratou 
de temas de interesse da 
população ligados à coleta de 
lixo (leia mais nesta edição). 
A intervenção também ser-
viu para que vereadores de 
diversas legendas pudessem 
fazer observações ao chefe 
do Poder Executivo.

André Diniz

Prefeito Caio Cunha abre os trabalhos no retorno das sessões ordinárias na Câmara

Diego Barbieri/CMMC

“Acreditamos que 
este novo cenário 
trará um impacto 
positivo para o 
comércio”

Prefeitura 
defende retomada 
“colaborativa, 
democrática e 
participativa”
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Campanha de testagem 
chega a 8 mil atendimentos

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secreta-
ria de Saúde, informou que 
a Caravana Mogi Contra a 
Covid-19 atendeu mais de 
8,4 mil pessoas desde o final 
de junho, quando começou 
a iniciativa de testagem em 
massa.

O programa é realizado 
em parceria com o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomercio), a Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) e o Sindicato dos 
Empregados do Comércio 
(Sincomerciários). A ação 
conta com uma unidade 
móvel que promove testes 
rápidos do tipo PCR, com 
resultado em até 20 minutos, 
que ajudam a estabelecer um 
retrato mais fiel da pandemia.

Atualmente, o posto móvel 
se encontra na rua Thuller, no 
Jardim Universo. A expectativa 
é de que esteja disponível aos 
munícipes até esta sexta-feira.

Saúde

No levantamento da Saúde, 
até o momento 8.413 pessoas 
realizaram os testes rápidos, 
com 470 casos positivos. 
Dentre os trabalhadores do 
comércio que efetuaram o 
agendamento prévio junto aos 
representantes, 263 fizeram 
o exame, com apenas três 
casos positivos.

Nos cálculos da Secretaria 
de Saúde, a etapa da região 
central, na Praça Oswaldo Cruz, 
durante a primeira quinzena 

de julho, foi a que teve a maior 
adesão, com 3.163 pessoas 
examinadas. No entanto, a 
primeira etapa, na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
do distrito de Jundiapeba, 
foi a que registrou o maior 
número de casos positivos, 
com 157 confirmações.

Segundo a administração 
municipal, o próximo local 
a receber o programa de 
testagem rápida em massa 
ainda será decidido.

André Diniz

Carreta fica na rua Thuller até a próxima sexta-feira

Divulgação/PMMC

Suzano Vôlei anuncia técnico 
para a temporada 2021/2022

Sob o comando de Alessandro Fadul, equipe retorna oficialmente no final deste mês no Campeonato Paulista

NOVIDADE

O Suzano Vôlei anunciou 
Alessandro Fadul como téc-
nico responsável pela equipe 
masculina adulta. O treinador, 
que já passou por grandes 
clubes do Brasil, está focado 
na preparação dos atletas do 
time suzanense para a estreia 
no Campeonato Paulista, 
previsto para o final do mês.

Natural de Barra do Piraí, 
interior do Rio de Janeiro, 
Fadul já é velho conhecido 
no cenário do vôlei nacional. 
Começou a praticar a mo-
dalidade ainda criança, se 
especializou em Educação 
Física e fez carreira na parte 
técnica do vôlei. Entre 2009 
e 2015, foi auxiliar técnico e 
treinador do Voltaço, time de 
Volta Redonda, que foi bicam-
peão carioca e figurou em 9º 
lugar na Série A da Superliga 
de Voleibol Masculino, na 
temporada 2011/12.

Após o fechamento do Vol-
taço, em 2015, Fadul integrou 
o Copel Telecom/Maringá 
nas temporadas 2015/16 e 
2017/18, ambas na Série A 

Técnico Alessandro Fadul é recebido pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi

nacional. Em 2020, ele foi 
contratado pelo Aeroclube 
do Rio Grande do Norte, que 
marcou presença na Série B 
da Superliga.

À frente do Suzano Vôlei 
nesta temporada, o técnico tem 
se dedicado ao treinamento 
físico e estratégico do novo 
elenco e considera uma honra 
ter sido escolhido para ser 
dirigente de um time com 
uma história tão marcante. 

“Suzano tem uma grande 
tradição quando o assunto 
é vôlei, atletas renomados 
passaram por aqui e conquis-
taram muitos títulos, além 
de haver um público muito 
apoiador que é apaixonado 
pelo esporte”, afirmou.

Os nomes da nova formação 
da equipe suzanense vão ser 
anunciados oficialmente em 
um evento no dia 17, mas, 
desde o início de julho, os 
atletas já estão sob treinamento 
intenso. A estreia será no 
Paulista de Vôlei, competição 
com outras nove equipes do 
Estado. O torneio está previsto 

para começar no dia 20 e a 
fase de classificação vai até 
8 de outubro. “Participar do 
Paulista é muito importante, 
estaremos de frente com 
times consolidados que já 
são parte da competição em 
nível nacional, a experiência 

vai elevar muito as nossas 
habilidades”, comentou.

A comissão técnica do 
Suzano Vôlei tem grandes 
expectativas e trabalha para 
capacitar os integrantes para 
os principais campeonatos 
da temporada. Segundo o 

técnico, o time está focado em 
ter um bom desempenho na 
Superliga C, que acontecerá 
em novembro, como uma 
forma de garantir o ingresso 
na Série B e, ano que vem, 
voltar à série A.

Durante a década de 1990, 

Suzano teve destaque no esporte, 
o que deixou o município 
conhecido como a Capital 
do Vôlei. A cidade é a maior 
campeã paulista com dez 
títulos conquistados, além 
de três vices-campeonatos. 
Já no cenário nacional, as 
equipes estiveram em pri-
meiro lugar nas temporadas 
1992/93, 1993/94 e 1996/97 
da Superliga de Voleibol 
Masculino.

Após 11 anos fora do circuito 
profissional, a nova formação 
surge em um momento de 
retomada dos esportes após 
a pandemia e já conta com o 
apoio das autoridades. “A nossa 
diretoria tem se empenhado 
em oferecer boa estrutura e 
também contamos com o 
apoio do prefeito Rodrigo 
Ashiuchi e governo muni-
cipal, que disponibilizaram 
os ginásios da cidade para 
desempenharmos o nosso 
trabalho da melhor forma 
possível. Viemos para escrever 
um novo capítulo na história 
do vôlei suzanense”, concluiu.

Divulgação/Suzano

Mogi abre agendamento para 
vacinação contra a Covid-19

Nesta semana, Mogi das 
Cruzes abre novos agen-
damentos online para a 
vacinação contra a Covid-19 
do público jovem: hoje 
para pessoas com 24 anos 
ou mais; amanhã para 21 
anos ou mais; e na próxima 
sexta-feira para 18 anos 
ou mais. As vagas serão 
liberadas sempre a partir 
das 16 horas no www.cli-
quevacina.com.br . 

Para realizar o agenda-
mento é preciso efetuar 
o cadastro no site oficial 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e, no ato da vacina-
ção, é necessário apresentar 
documentos pessoais com 
foto, comprovante de en-
dereço e comprovante de 
agendamento. 

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 325.910 
doses da vacina contra a 
Covid-19 na cidade, das 
quais 239.326 primeiras 
doses, 76.644 segundas 
doses e 9.940 doses únicas. 
O total de primeiras doses 

Online

e doses únicas corresponde 
a 70% da população adulta 
estimada para o município. 

Mortes
O Consórcio de Desen-

volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
registrou mais 16 óbitos em 
decorrência do coronavírus.
(Covid-19).

Com a atualização, a 
região chega a 5.133 óbitos 
desde março de 2020. O 

número total de notificações 
para a doença é 419.898, 
sendo que 121.978 pessoas 
testaram positivo.

As 16 vítimas fatais das 
últimas 24 horas eram re-
sidentes nas cidades Ferraz 
de Vasconcelos Mogi das 
Cruzes, Santa Isabel e Suzano.

Os municípios de Ferraz, 
com 489; de Mogi, com 
1.586; Santa Isabel, com 
244, e Suzano, com 905, 
mortes por Covid-19.

Pessoas com 18 anos+ serão atendidas nesta semana

Vitoria Mikaelli/Guararema
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SBT, 21H00

Chiquititas
Lucia sai de seu quarto, pega as chaves da casa que fi cam na sala e sai para 

a rua. Na cadeia, Miguel diz que sabe sobre o testamento falso e a busca 

pelo tesouro armados por Carmen. Miguel diz que não a deixará fugir ilesa, 

mas Carmen diz que ele nunca encontrará a fi lha e irá apodrecer na cadeia. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Wallace demonstra antipatia de Simplício, e Heideguer o incentiva. Tomtom 

sabota a comida de Roberta. Sol beija Wallace, e BB vê os dois. Roberta 

passa mal, e Marcelo a leva para casa. Jade grava as cenas de beijo entre 

Henrique e Bianca e envia para Duca. 

GLOBO, 18H15

A vida da gente
Manuela é indicada a fazer o transplante para Júlia, e Daniel explica a todos 

os riscos da cirurgia. Rodrigo confessa a Lourenco que teme pela vida da 

fi lha e da ex-mulher. Eva tenta convencer Lucio de que Manu nao e a pessoa 

ideal para doar o fi gado para sua neta. 

GLOBO, 19H15

Pega pega
Desesperada, Bebeth entra no corredor desativado do hotel. Julio se oferece 

para levar Antonia para casa. Eric encontra Bebeth chorando. Antonia beija 

Julio. Cássio avisa a Timoteo que deixará o pais. Antonia pede a Luiza que 

faca um retrato-falado de Cássio. 

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo consegue fazer com que Cora revele o local onde escondeu seu 
diamante. Magnólia e Severo fazem uma reserva no restaurante de Vicente. 
Maria Marta convence José Pedro a não passar a noite com Danielle. José 
Alfredo pede para falar com Maria Ísis.

RECORD, 21H

Gênesis
Labão sente orgulho de Lia. Éder se declara para Zilpa. Labão pede Salma 

em casamento. Esaú é seduzido por Aolibama. Esaú faz uma importante 

descoberta. Lia sofre durante o parto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Emudece
Casa

rústica de
regiões

serranas

Processo
de transfor-
mação das 
borboletas

Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

Cão brin-
calhão de

origem
alemã

O esporte
mais

popular 
no Brasil

Hortaliça
de boa du-
rabilidade

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes

Sentimen-
to de so-
freguidão

Diz-se de
indivíduo

lento

(?) Waters,
um dos fun-
dadores do
Pink Floyd

Cavalo de
pelagem
marrom

Giulia (?),
atriz de
"Boogie

Oogie"  (2014) 

"Os fins
justificam

os (?)"
(dito)

Amigos e (?): os con-
vidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca

Sufixo de
"hidroxila"

Parte 
do boi

Sal do (?),
tempero
rosado

(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Botão de
rádios

Divisões de
presídios
Telúrio

(simbolo)

Distúrbio 
psiquiátri-

co que
pode cau-
sar acú-
mulo de
dívidas e

depressão

Et cetera
(red.)

Mestre do
Gênio (Lit.)

Abaixo de
Banho

oriental 
de spas

Teorias

O par do 
condiciona-
dor capilar

Aplauso,
em inglês

Picape 
ou sedã

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito

Sem (?) 
nem beira:
na miséria
A 5ª letra

Fonte do
caviar

Capa de
confrarias

Arma de 
arremesso
Como se 

encontram
os mem-
bros de
debates 

televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Meta de
projetos

Tatuagem
do Popeye

Tony Ra-
mos, ator
Resina de

colares

Estado do
carimbó

Instrumento de
percussãoNome (?):

Francisco, para Jor-
ge Mario Bergoglio
(Catol.)

Passar ao
longo de
Deus, em

latim

FCAM
CACHALOTE

HIMALAIAETC
DIALSOBAMO

ALIEOXAMPU

ADAMFUTEBOL
PERCORRERRS

DEOOSAFÃ
BESTAESCOPO

PORASLESO
RTCNROGER

CARAACARAC
GAMOVABOM

TAMBORCLAP
PAPALEIRA

PARAMEIOS

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

Nesta vida, muitas 
coisas vão surgir 
no seu caminho 
e você pode ter a 
certeza que se não 
proteger a felicidade 
conquistada, ela vai 
voar com a primeira 
rajada de vento que 
aparece.

Existem coisas 
que merecem ser 
defendidas com 
todas as nossas 
forças, com cada 
fôlego, até às últimas 
circunstâncias.

MOMENTO
especial

Proteja sua felicidade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: ALCIDES RODRIGUES BARBOSA

Parabéns! Que todos os seus sonhos sejam realizados e 

todos os seus desejos alcançados. Feliz aniversário!

 As melhores coisas acontecem para 
quem levanta e faz!”

 cultura@jornaldat.com.br

Não deixe os 
desencontros e as 
inconstâncias da 
vida roubarem a sua 
alegria de viver. Saiba 
que tudo vai depender 
da forma como você 
enfrenta os desafios.
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PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

CONFIRA O PASSO A PASSO
DO DESCARTE CORRETO DA 

SUA MÁSCARA

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1 Dobre sua máscara 2

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado
Lave suas mãos

Coloque em
um saco de

plástico

seu anúncio 
circulando por 
toda região

Ligue
4735-8020
4735-8026

01. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. GUNAWAN ATMADJA, CPF: 009.689.428-81 – Processo nº 601.070/21
2. JESSICA CRISTINA FERNANDES 43036602801, CNPJ: 36.233.532/0001-16 – Processo nº 600.094/21
3. DROGAREMA III DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, CNPJ: 50.687.433/0001-35 – 
Processo nº 600.891/21
4. ALINE RODRIGUES LIMA GOMES, CPF: 045.170.136-42 – Processo nº 600.197/21
b) Renovação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0040-61 – Processo nº 601.513/20
2. OLIMPIA ACADEMIA BC LTDA ME, CNPJ: 09.114.824/0001-67 – Processo nº 601.038/21
3. OLIMPIA ACADEMIA BC LTDA ME, CNPJ: 09.114.824/0001-67 – Processo nº 601.039/21
4. ALINE ANDRIOLI LUCKMANN, CPF: 803.120.710-00 – Processo nº 600.257/21
5. TRANSPORTADORA MD EXPRESS EIRELI, CNPJ: 04.208.259/0001-83 – Processo nº 601.024/21
6. TRANSPORTADORA MD EXPRESS EIRELI, CNPJ: 04.208.259/0001-83 – Processo nº 601.025/21
7. DROGARIA ITAPEVI DA MC LTDA, CNPJ: 09.649.407/0002-08 – Processo nº 600.877/21
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
02. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 
faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação da penalidade de multa a:
1. SUPERMERCADO VERAN LTDA, CNPJ: 58.767.252/0007-16 – NRM 11914 MULTA 26,72 
UFM – Processo nº 600.627/19
03. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO E PRODUTO:
No. Protocolo: 601.172/21  Data de Protocolo: 23/07/2021
Razão Social: FERNANDA MORYNE MARTINS AUGUSTO 35282474875
CNPJ: 42.346.642/0001-97
Endereço: R. Geraldo Gomes Loureiro, nº 307 – Vl Brasileira
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08738-300 UF: SP
Representante: Fernanda Moryne Martins Augusto   CPF: 352.824.748-75
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no 
artigo 67 inciso VI da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no 
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento 
FERNANDA MORYNE MARTINS AUGUSTO 35282474875, localizado na R. Geraldo Gomes 
Loureiro, nº 307 – Vl Brasileira, nesta cidade, vem exercendo atividades de comércio varejsta 
de sanenantes em condições que infringem os dispositivos legais acima mencionados, 
e comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO CAUTELAR DE PRODUTO 
(saneantes) na data de 06 de julho de 2021.
04. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Renovação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. PETROM PETROQUÍMICA MOGI DAS CRUZES, CNPJ: 02.340.752/0001-27 – Processo nº 600.433/12
2. PETROM PETROQUÍMICA MOGI DAS CRUZES, CNPJ: 02.340.752/0001-27 – Processo nº 600.683/13
3. PETROM PETROQUÍMICA MOGI DAS CRUZES, CNPJ: 02.340.752/0001-27 – Processo nº 600.701/14
4. PETROM PETROQUÍMICA MOGI DAS CRUZES, CNPJ: 02.340.752/0001-27 – Processo nº 600.862/15
5. PETROM PETROQUÍMICA MOGI DAS CRUZES, CNPJ: 02.340.752/0001-27 – Processo nº 600.822/16

MOGI DAS CRUZES, SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2021.
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MUITO OBRIGADO!

Q U E R E M O S  D I Z E R

www.csbrasilservicos.com.br

Uma empresa do grupo

A CS Brasil tem orgulho em fazer parte da história de Mogi e dos Mogianos. Foram 17 anos de respeito 

ao meio ambiente e ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas, percorrendo toda a cidade. 

Todos os dias, passamos em cada rua, visitamos cada casa. Ajudamos a deixar nossa Mogi ainda mais 

bonita, bem cuidada e limpa. Mas o principal foi conviver com você, Mogiano. Lembrar dos acenos, de 

cada bom dia, de cada sorriso. Foi uma linda jornada e um privilégio fazer parte da sua rotina. A nossa 

gratidão e o nosso amor por essa cidade incrível serão eternos. Muito obrigado, Mogi das Cruzes! 
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