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

Iluminação pública

Troca de lâmpadas resulta 
em economia a Guararema

Lâmpadas estão sendo substituídas de forma gradual na cidade

De acordo com a Prefeitura, houve uma queda de 5% 
do consumo de energia elétrica. Cidades, página 3
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Desassoreamento tira 66 mil m3

de sujeira em rios do Alto Tietê
Volume de sedimentos foram retirados pelo DAEE em rios e córregos de Suzano, Mogi das Cruzes, Poá e Itaquaquecetuba

PANDEMIA

  Hospital Municipal ultrapassa as 3,3 mil 
altas de pacientes por Covid. Cidades, página 8

Na cidade de Mogi, mais de 38,6 
mil metros cúbicos de sedimentos 
foram removidos do rio Jundiaí, en-
tre a avenida das Orquídeas e a rua 
José Pereira, com três quilômetros 
de extensão. No trecho entre Suzano 
e Itaquaquecetuba, 1,3 quilômetro 
do rio Jaguari, entre a foz do Tietê e 
a estrada do Preju, tiveram 14,3 mil 
metros cúbicos de lodo e resíduos 
removidos. Já em Poá, o córrego 
Itaim teve mais de 13,7 mil metros 
cúbicos de sedimentos retirados 
em um trecho de um quilômetro..  
Cidades, página 8

Imunização

Mogi dá início 
à vacinação de 
adolescentes
Cidades, página 8

ARTESANATO

Oficina para 
pessoas em 
situação de rua 
tem início. p5

Proposta que prevê quitação de 
débitos com a Prefeitura foi enca-
minhada à Casa na primeira quin-
zena de julho. Cidades, página 4

Dívida ativa

CÂMARA  
APROVA  
PROJETO DE 
PARCELAMENTO

Estimativa é que sejam retirados mais 25 mil metros cúbicos do rio Guaió, entre Poá e Suzano

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá
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O CORPO É DELAS
A Frente Parlamentar de Defesa dos 
Direitos das Mulheres na Câmara de 
Mogi aprovou uma moção de protes-
to contra convênios médicos que exi-
gem a autorização do marido, caso 
a mulher queira instalar um dispo-
sitivo intra-uterino (DIU) como mé-
todo contraceptivo. A moção reitera 
que tal decisão por parte dos convê-
nios particulares fere o princípio da 
autonomia das mulheres sobre seu 
próprio corpo.

ORGULHO LGBTQIA+
Um grupo de seis vereadores enca-
minhou um projeto de Lei à Câmara 
de Mogi pedindo para que seja feita a 
inclusão no calendário municipal da 
Parada do Orgulho LGBTQIA+. A ini-
ciativa ressalta que os debates sobre 
a inclusão da data, com o intuito de 
reforçar a luta contra a discriminação 
e o preconceito de gênero e sexuali-
dade, vem desde 2018, quando foram 
debatidos pelos Conselhos Munici-
pais e outros temas foram incluídos 
no calendário da cidade.

DISCUSSÃO POLÍTICA
O período do pequeno-expediente é  
realizado geralmente uma hora an-

tes da sessão da Câmara de Mogi, 
como um espaço para que vereado-
ras e vereadores possam usar a tri-
buna da Casa de Leis para tratar de 
assuntos de interesse público, se-
jam de repercussão local, estadual 
ou nacional. 

PAI DE CEDRIC DARWIN
O pai do articulista do Mogi News, 
Cedric Darwin, o contador José Luiz 
Alves, faleceu na segunda-feira, na 
Santa Casa de Mogi das Cruzes, após 
sofrer um mau súbito no centro da 
cidade. Ele tinha 75 anos e deixa a 
esposa, a professora Sonia Andra-
de, e quatro filhos, Milas, Melissa 
e Manila, além do próprio Cedric, e 
cinco netas e um bisneto. Alves será 
sepultado hoje, no Cemitério Sauda-
de, às 9 horas, em Mogi.

GELOTECA EM FERRAZ
A Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos, por iniciativa da Secretaria 
de Cultura e Turismo, deu início ao 
projeto Geloteca que aposta no estí-
mulo da leitura e divulgação do tra-
balho de grafiteiros locais. O objetivo 
do projeto é levar cultura e arte para 
mais perto das pessoas, reciclando 
geladeiras que seriam descartadas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Sempre me senti impulsio-
nado pelas dúvidas. Sempre 
foram marcos dotados de re-
levância para ir em frente. As-
sim, tal qual um imenso bar-
co a navegar em mar revolto, 
as dúvidas que me envolvem, 
significam ventos norteadores 
a conduzir minha embarca-
ção existencial. A dúvida nos 
instiga a pensar bem no que 
se sabe e saber bem sobre o 
que se pensa. Como um se-
parador de grãos, poderia 
até se dizer que o processo 
da dúvida nos ajuda a sepa-
rar o joio do trigo! Duvidar 
é a atitude daqueles que re-
conhecem sua incapacidade 
de entender os fenômenos e 
os instantes enquanto sendo 
propostos a nossa realidade 
nua e crua. Muitos mais que 
pessoas de certezas, somos ge-
rados na dúvida, na contra-

Pela via da dúvida: a certeza

ARTIGO
Raul Rodrigues

dição e na inexatidão. Viver 
é uma interrogação!

Em toda vida, bem vivida 
ou não, coleciona-se muito 
mais dúvidas que certezas. Se 
formos abrir o baú de nossas 
coleções de riquezas - termo 
riqueza aqui empregado, não 
relacionado a bens matérias 
ou até mesmo espirituais, mas 
riqueza relacionada àquelas 
simples experiências viven-
ciais e cotidianas -, veremos 
que nossas experiências mais 
marcantes sempre estarão re-
lacionadas àquelas sensações 
de dúvidas, de incertezas, de 
contradições.

As dúvidas mais inquietan-
tes são parturientes de novas 
visões e entendimentos futu-
ros. Ao sermos regidos por 
perguntas, somos interpela-
dos por nossas dúvidas. As 
grandes respostas nascem 

das grandes perguntas e as 
grandes perguntas nascem 
das grandes dúvidas. Gran-
des dúvidas só habitam co-
rações inquietados pelas do-
res de si mesmo, do Outro e 
do Mundo.

A vida daqueles que tra-
zem em si a inquietação de 
si mesmo, a inquietação do 
Outro e do Mundo é movida 
não por simples retórica in-
terrogativa, não por palavras 
empoeiradas de certezas, tam-
bém empoeiradas, mas suas 
vidas se tornam constantes 
perguntas novas, geradas por 
dúvidas inquietantes também 
intuitivamente novas. Para se 
encontrar consigo mesmo, 
abrace-se às dúvidas inquie-
tantes e se despeça das certezas 
empoeiradas e paralisantes.

 raulrodr@uol.com.br
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CHARGE

FÁBIO MIRANDA

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.

Cenário ameaçador

T
odo fim de temporada é atribulado 
para modalidades esportivas menos 
populares do que o futebol. Espor-
tes coletivos como o basquete e vô-

lei encontram cenário ainda mais ameaçador 
do que o habitual, quando, sem contratos 
longos, a maioria dos times vive a aflição de 
renovação de acordos com patrocinadores, 
a fim de garantir a reformulação do elenco, 
modernização da estrutura de trabalho e 
equipamentos. Isso ocorre, normalmente, 
a cada ano.

Enquanto os clubes de futebol brasileiros 
de grande porte conseguiram se manter fi-
nanceiramente, os principais times de vôlei 
e basquete do país já haviam decidido, no 
início da pandemia, que prosseguir a tem-
porada não seria viável, o que acarretou no 
encerramento das competições da temporada 
2019/2020, mesmo em período de playoffs.

Para se entender as dificuldades que essas 
equipes enfrentam, basta relembrar do ce-
nário antes da pandemia. A crise econômica 
e a perda de apoios já eram uma realidade 
presente e a dispensa de grandes medalhões 
do elenco era corriqueira, além do corte de 

salário para os integrantes da equipe e co-
missão técnica. O cenário de perda dos pa-
trocinadores e instabilidade causa ansiedade 
aos atletas e treinadores, mesmo porque, até 
2019, contavam com um bom padrão salarial.

Com muitas interrogações pela frente, 
a Liga Nacional de Basquete, responsável 
pelo Novo Basquete Brasil (NBB), já sabe 
que temporadas mais baratas serão padrão 
para os próximos anos. Em paralelo, o Mogi 
Basquete também passa por uma reformu-
lação importante. Ficará a cargo do recém-
-efetivado técnico, Danilo Padovani, encarar 
uma das temporadas mais complicadas para 
as equipes. Atuante no projeto de retomada 
do basquete mogiano desde 2010, o novo 
treinador não é renomado como o ex, Jorge 
Guerra, mas conhece o traçado como nin-
guém. Padovani trabalhou como auxiliar 
técnico direto de todos os treinadores da 
última década que passaram pelo comando 
do Mogi Basquete.

Identificação não falta. Resta saber quais 
serão as condições apresentadas à comissão 
técnica e jogadores no futuro próximo. Fácil 
não será para ninguém.
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Segunda dose contra a Covid-19 
ocorre hoje, a partir das 8 horas
Campanha de hoje será na Arena Suzano, até às 17 horas, com possibilidade de utilizar o sistema drive-thru

VACINAÇÃO

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde realiza 
hoje mais uma operação 
de atendimento ao público 
com aplicação da segunda 
dose da vacina contra o co-
ronavírus (Covid-19). Desta 
vez, será oferecida a todos 
os que precisam completar a 
imunização até a atual data 
vigente, conforme aprazamen-
to previsto no comprovante 
adquirido na primeira etapa. 
A ação será concentrada na 
Arena Suzano, das 8 às 19 
horas, com sistema drive-

-thru até as 17 horas.
Para tomar a segunda dose, 

basta o cidadão apresentar 
documento original com foto, 
CPF e o cartão de vacinação. 
Será o primeiro dia do cro-
nograma de vacinação desta 
semana, que se estende até 
sexta-feira, contemplando 
todos os polos de imunização.

De acordo com o secretário 
Pedro Ishi, o acolhimento 
desta quarta-feira visa garantir 
maior fluidez às demandas 
da segunda dose. “Ainda 

nesta semana começamos a 
vacinação dos adolescentes 
de 16 e 17 anos com comor-
bidades e deficiências. Então, 
buscamos primeiramente 
priorizar o atendimento ao 
público da segunda dose.

Após a operação de ontem, 
o cronograma segue com 
os adolescentes de 16 e 17 
anos com comorbidades ou 
deficiências. O atendimen-
to a esse público ocorrerá 
amanhã, de maneira descen-
tralizada, na Arena Suzano 
e nos outros dois polos: 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto 
de Souza Candido e Centro 
Cultural de Palmeiras. Este 
dia também será destinado 
aos adultos que ainda não 
se vacinaram.

Já na sexta-feira, os três 
polos recebem novamente 
o público da segunda dose 
com aprazamento previsto 
até 22 de agosto, conforme 
data estimada no cartão de 
vacinação de cada munícipe 
contemplado.

Mutirão para regularização de 
MEIs ocorre amanhã na Prefeitura
Ferraz - Os Microempreen-
dedores Individuais (MEIs) 
que estão em débito com a 
Receita Federal podem par-
ticipar do programa “Fique 
em Dia” e colocar as contas 
em ordem. A ação será feita 
amanhã, a partir de uma 
parceria entre a Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, o Sebrae e a Asso-
ciação Comercial,  na sede 

da Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos. O atendimento 
será das 9 horas às 16h30.  

O Sebrae Móvel irá tirar 
dúvidas sobre a abertura de 
empresa, baixa, alteração, 
parcelamento dos débitos, 
declaração anual, guias de 
pagamento e orientações em 
geral. Os interessados podem 
fazer a inscrição pelo link 
https://forms.office.com/r/

JykuqxU8Td e agendar o 
atendimento. 

Segundo a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
a cidade tem formalizados 
8.539 microempreendedores 
individuais. “Queremos 
cada vez mais incentivar a 
formalização e a regularização 
dos nossos empreendedo-
res porque eles compõem 
uma grande parte de nossa 

economia. Sabemos das 
dificuldades impostas pela 
pandemia e toda ajuda é 
bem vinda”, disse o titular 
da pasta e vice-prefeito, 
Daniel Balke.

De acordo com a Receita 
Federal, mais de 4,4 mi-
lhões de empreendedores 
estão inadimplentes, o que 
representa cerca de 1/3 do 
total de inscritos na entidade.

Débito com a Receita

Guararema - Com o objetivo 
de diminuir o consumo de 
energia elétrica e ofertar mais 
segurança aos moradores, a 
Prefeitura de Guararema vem 
substituindo gradativamente 
as lâmpadas convencionais 
da iluminação pública por 
luminárias LED.

Como resultado, de acordo 
com os dados disponibilizados 
pela EDP, no comparativo 
entre os anos de 2018 e 2020, 
o município registrou uma 
queda de mais de 5% no 
consumo de energia elétrica.

Tal redução é resultado 
destes investimentos na im-
plantação de equipamentos 
mais eficientes, que geram 
inúmeros ganhos à popula-
ção e ao meio ambiente. Isso 
porque, uma vez que estes 
dispositivos possuem vida útil 
maior em relação às luminárias 
convencionais, são gerados 
menos resíduos relacionados 
ao descarte. Além disso, estas 
luminárias, no fim de sua vida 
útil, apagam gradativamente, 
evitando deixar o local total-
mente escuro.

Lâmpadas novas geram 
economia no município

Iluminação pública

Para tomar a 2ª dose é preciso mostrar documento

Wanderley Costa/Secop Suzano

Uma plataforma criada para você participar 
da construção de Mogi das Cruzes, por meio 

do debate, diálogo e troca de ideias.

Acesse participa.mogidascruzes.sp.gov.br e 

faça parte do desenvolvimento da cidade.

Mais informações: whatsapp (11) 97563-0658

participa@mogidascruzes.sp.gov.br

Acesse pela câmera 
do seu smartphone

Queremos ouvir o que você tem a dizer!
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Educação inicia webnários 
para a formação dos ADIs
Mogi- A Secretaria de Edu-
cação iniciou anteontem os 
webinários “Reflexões para 
a ressignificar práticas da 
primeira infância”, organi-
zado pelo Departamento 
Pedagógico (Deped), para a 
formação dos Auxiliares de 
Desenvolvimento Infantil 
(ADI) da rede municipal de 
ensino. O curso terá quatro 
encontros por meio do canal 
no Youtube da Pasta e recebeu 
750 inscrições. 

O tema abordado nesta 
segunda foi movimento e 
contou com a participação dos 
convidados André Trindade 
e Fernanda Ubaldo, da ONG 
Fazer o bem, que falaram sobre 
o bebê em movimento e seu 
desenvolvimento. As técnicas 
responsáveis pela área da 
Educação Física do Deped, 
Ana Carolina Faber Boog e 
Mônica Senziali abordaram 
o movimento na Educação 
Infantil. 

O momento cultural ficou 
por conta do grupo musical 
Terra de Almofadas, com 

Curso online

a participação do cantor e 
compositor Dani Dias. O 
foco da formação é tratar as 
especificidades da creche, 
valorizar a importância do 
trabalho das ADIs nas práticas 
diárias da creche e a reflexão 
sobre a criança como sujeito 
de direitos e protagonista da 
aprendizagem. O evento foi 
organizado pela equipe de 
Educação Infantil do Deped 
composta pelas professoras 
Andrea Garcia, Ana Clara 

Faria, Bruna Rodrigues, Erika 
Araujo, Simone Cunha e 
Ursula Mars. 

A formação contempla 
8 horas de webnários e 12 
horas de estudo por meio 
da plataforma de Ensino a 
Distância (EAD) Formação. 
Os próximos temas abor-
dados serão brincadeiras 
com as artes em setembro, 
hora do sono em outubro e 
inteligência socioemocional 
em novembro.

Práticas da primeira infância é o tema do encontro

Divulgação/PMMC

Câmara aprova parcelamento de
dívidas e nova regra para licenças
Além das duas propostas, os vereadores autorizaram a prorrogação de vencimento de alvarás para o comércio

PROJETOS DO EXECUTIVO

Mogi - A Câmara de Vereadores 
aprovou ontem três projetos 
de lei, incluindo a proposta de 
instituição do novo modelo 
de parcelamento de débitos, 
denominado Programa Parce-
lamento Mogiano. A aprovação 
das pautas aconteceu sob 
novos debates sobre a relação 
entre os poderes Legislativo 
e Executivo. A proposta, de 
autoria do prefeito Caio Cunha 
(Pode), foi encaminhada na 
primeira quinzena de julho à 
Casa de Leis, com o objetivo 
de proporcionar aos muníci-
pes que contam com débitos 
junto à administração com o 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), o Imposto 
sobre Serviços (ISS) e outras 
pendências.

O projeto concederá des-
conto de juros de 100% para 
o pagamento à vista, podendo 
ser parcelado em até 24 me-
ses, com uma expectativa de 
arrecadação de R$ 38 milhões, 
segundo o Executivo, com 

base na média das últimas 
três edições do programa 
de recuperação fiscal. Um 
dos pontos celebrados pelos 
vereadores na edição aprovada 
ontem é que os contribuintes 
que desejarem aderir ao pro-
grama não necessitarão dar 
uma entrada de 10% do valor 
total da dívida, podendo ser 
dividida em sua totalidade.

A ação foi celebrada por 
todos os integrantes da Câ-
mara e foi aprovada com a 
unanimidade dos votos. O 
vereador José Luiz Furtado 
(PSDB), o Zé Luiz, elogiou 
o prefeito, ressaltando que 
o Parcelamento Mogiano 
era aguardado e requisita-
do pela comunidade junto 
aos membros do Legislativo. 
Iduigues Martins (PT), por 
sua vez, ressaltou que todos 
os projetos que beneficiam a 
população podem e devem 
ser apoiados pela Casa.

Outro projeto de Lei Com-
plementar aprovado foi a 
mudança do Regime Jurí-
dico Único dos Servidores 

Públicos Municipais, também 
de autoria do Executivo. O 
projeto, bem como a emenda 
apresentada pela vereadora 
Inês Paz (Psol), garantem 
que o servidor terá direito a 
uma licença de até 15 dias 
para tratamento de doença 

na família sem qualquer tipo 
de redução em seu salário.

O terceiro projeto apre-
sentado na Ordem do Dia e 
aprovado pelos vereadores é 
de autoria de Milton Lins da 
Silva (PSD), o BiGêmeos, que 
prorroga o vencimento dos 

alvarás de funcionamento e 
localização de estabelecimentos 
comerciais na cidade. A pro-
posta levou em consideração 
os períodos em que pontos 
comerciais foram impedidos 
de funcionar pela pandemia 
da Covid-19 em 2020 e 2021.

Debates
A sessão, no entanto, não 

ocorreu sem sua dose rotineira 
de polêmicas. Ao longo dos 
trabalhos ocorreram discus-
sões envolvendo a polêmica 
das relações entre o Paço e 
a Câmara na assinatura e na 
fiscalização do contrato emer-
gencial de limpeza pública 
entre o município e a Peralta 
Ambiental, quanto no caso 
dos requerimentos paralelos 
elaborados por dois grupos 
distintos de vereadores.

Após a fala de Inês Paz 
nas deliberações de um dos 
projetos no qual também 
criticou a atuação do Execu-
tivo, o líder do governo na 
Câmara, Marcos Furlan (DEM), 
pediu à Mesa Diretora que 
orientasse os parlamentares 
a debater sobre o projeto 
de lei, ao que foi indeferi-
do pelo presidente da Casa, 
Otto Rezende (PSD), uma 
vez que a fala da vereadora 
também havia tratado do 
tema em questão, que era o 
Parcelamento Mogiano.

André Diniz

Propostas de autoria do Executivo foram aprovadas por unanimidade na Câmara

Diego Barbieri/CMMC

Prefeitura firma parceria 
para aprimorar ecopontos
Mogi- A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente e 
a Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC) firmaram uma 
parceria que começará a ser 
colocada em prática neste 
mês, voltada aos ecopon-
tos da cidade. Denominado 

“Sustentabilidade Urbana e 
Cidadania: Ecopontos e Prá-
ticas de Descartes”, o estudo 
tem como objetivo conhecer 
os hábitos e as dificuldades 
dos usuários dos ecopontos 
para indicar melhorias no 
processo e formular políticas 
ambientais adequadas para o 
pleno exercício da cidadania.

A secretária do Verde e 
Meio Ambiente, Michele de 
Sá Vieira, explicou que o ob-
jetivo da parceria é melhorar 
continuamente os ecopontos 
do município – que funcio-
nam no Parque Olímpico, 
no Jardim Armênia e em 
Jundiapeba: “Nosso objetivo 
é oferecer um serviço cada 
vez mais eficiente. Para isso, 
fechamos essa parceria com a 
UMC e teremos pesquisadores 

Secretaria do Verde e UMC

em contato com as práticas 
diárias nas três unidades. O 
trabalho nos ajudará a for-
matar ações concretas para 
aprimorar o funcionamento 
dos ecopontos”, afirmou.

A professora e pesquisadora 
da UMC, Maria Santina Mo-
rini, uma das profissionais da 
universidade envolvidas no 
projeto, explicou que a sus-
tentabilidade urbana depende 
das boas práticas de cidadania. 

“Os ecopontos constituem 
uma etapa fundamental para 
o processo de reciclagem e 
destino correto de materiais 
de diversas naturezas, que 
podem ser reaproveitados. 
Desta forma, estamos colocando 
em prática ações que visam 
à conservação ambiental ao 
utilizar o que descartarmos, 
sem precisar buscar outras 
fontes de matéria prima e 
gerar mais resíduos”, destacou.

O levantamento ainda irá 
ajudar a entender o que a 
comunidade entende como 
mecanismos adequados de 
destino dos resíduos. A equipe 

aplicará um questionário devi-
damente aprovado pelo Comitê 
de Pesquisa com perguntas 
relativas ao tipo de descarte 
e a importância do ecoponto, 
esclarece a professora. As 
atividades começaram nos 
ecopontos do Jardim Armênia, 
Parque Olímpico e Jundiapeba.

Os Ecopontos atendem 
apenas pessoas físicas, com 
limite de um metro  cúbico por 
pessoa por dia – as empresas 
são responsáveis pela desti-
nação de seus resíduos. Além 
dos Ecopontos, a Prefeitura 
mantém o Cata-Tranqueira, 
que percorre semanalmente 
regiões específicas da cidade.

O Ecoponto do Jardim Ar-
mênia fica na rua Júlio Perotti, 
56; no Parque Olímpico o 
Ecoponto está localizado na 
avenida Prefeito Maurílio 
de Souza Leite Filho, s/nº 
(esquina com a rua Archi-
medes Carlos Munford); já 
o Ecoponto Jundiapeba fica 
na rua Manoel Fernandes, 44 
(esquina com a avenida João 
de Souza Franco).
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Oficina de artesanato 
tem início no Mercadão
Mogi- A partir da parceria 
entre as Secretarias Munici-
pais de Assistência Social e 
Agricultura, mais o Fundo 
Social, a Prefeitura lançou 
ontem mais uma frente do 
programa Conduz, destina-
do à geração de emprego e 
renda a públicos vulneráveis. 
Trata-se de um curso de 
artesanato, que será ofe-
recido para uma turma de 
pessoas em situação de rua, 
em três boxes do Mercado 
Municipal.

A ideia é que os alunos do 
curso aprendam e aperfeiçoem 
técnicas, como um primeiro 
passo para a superação de 
situação de rua, bem como 
confeccionem itens com a 
marca de Mogi das Cruzes. Em 
um segundo momento, esses 
itens serão comercializados, 
também no Mercadão. Dessa 
forma, o tradicional centro 
de compras terá um ponto 
de venda de artigos que re-
metem e valorizam a cidade, 
ao mesmo tempo em que é 
desenvolvido o trabalho de 

Pessoas em situação de rua

incubação social com pessoas 
fragilizadas socialmente. 

As aulas acontecerão todas 
as terças e sextas-feiras, em 
dois horários das 8 às 10 horas 
e das 10 horas ao meio-dia 
e cinco meses de duração. A 
princípio, trata-se de um grupo 
de 24 alunos, divididos em 
duas turmas, provenientes de 
três unidades de acolhimento 
institucional da cidade. Porém, 
o trabalho como um todo deve 
englobar um ano e meio de 

acompanhamento, com apoio 
também do Sebrae, além da 
própria Prefeitura, com o in-
tuito de que os participantes 
ganhem autonomia e novas 
perspectivas de vida. 

É a primeira vez que algo 
assim é realizado e, para que 
esse tipo de projeto aconteça, 
é preciso que alguém tome à 
frente”, destacou a presidente 
do Fundo Social de Mogi das 
Cruzes, Simone Margenet 
Cunha.

Itens produzidos serão comercializados no Mercadão

Divulgação/PMMC

Centro de Especialidades vai 
atender os pacientes idosos
Mudança realizada na segunda-feira tem como objetivo centralizar as especialidades oferecidas no município

SAÚDE

Poá - Os idosos que ne-
cessitarem de atendimento 
geriátrico, temporariamente, 
devem se dirigir ao Centro 
Municipal de Especialidade 
(Ceme). A mudança, reali-
zada anteontem, tem como 
finalidade centralizar a espe-
cialidade a demais oferecidas 
pela municipalidade até a 
finalização do projeto para 
implantação do Centro de 
Referência do Idoso (CRI).

Segundo a responsável pela 
pasta, Claudia Cristina de 
Deus, o intuito é unificar as 
especialidades em um único 
setor, e assim proporcionar 
mais comodidade e quali-
dade no atendimento para 
quem precisa de serviços 
específicos. “É bom frisar 
que essa mudança é tem-
porária. O idoso poaense 
não está deixando de ter o 
serviço, muito pelo contrário, 
estamos redirecionando 
a especialidade para um 
prédio melhor, estruturado 
e, principalmente, de forma 
temporária, pois estamos 

viabilizando a implantação 
do Centro de Referência do 
Idoso (CRI) no município”, 
afirmou.

O CRI, de acordo com a 
secretária, é a transformação 
do Cantinho da Melhor 
Idade em um espaço com 
serviço físico terapêutico 
na reabilitação e promoção 
da saúde do idoso, além de 
trabalhos multidisciplinares, 
incluindo educadores físi-
cos do Cantinho, médicos, 
enfermeiros, psicólogos, 
fisioterapeutas e a Geria-
tria, transformando assim 
o espaço em um grande 
Centro de Referência.

“A mudança de espaço é 
uma solicitação antiga dos 
servidores e dos próprios 
usuários. O objetivo é termos 
esse Centro de Referência a 
custo zero para a Prefeitura, 

por meio de parceria público-
-privada, onde obteremos 
recursos para reestruturar 
o prédio do Cantinho da 
Melhor Idade, para que se 
torne funcional novamente, 

atendendo as normas da 
vigilância sanitária e, assim, 
receber estes serviços para os 
idosos da cidade”, explicou 
Cláudia.

Enquanto o projeto do 

Centro de Referência do 
Idoso não é finalizado, os 
idosos que necessitarem 
de atendimento geriátrico, 
devem se dirigir ao Centro 
Municipal de Especialidades, 
localizado na rua Marquesa 
de Santos, 186, no Jardim 
Medina, de segunda a sexta-

-feira, das 7 às 16 horas. O 
telefone para mais informa-
ções é telefone 4636-3200, 
ramal 5363.

Especialidades
Além da Geriatria, o Centro 

Municipal de Especialidades 
também conta com os servi-
ços de Otorrinolaringologia, 
Reumatologia, Neurolo-
gia, Psiquiatria, Urologia, 
Cardiologia, Nutricionista, 
Ultrassonografia, Eletrocar-
diograma e os Ambulatórios 
de Pequenas Cirurgias e 
de Feridas. Os serviços de 
Agendamento de Consultas 
e Transporte, bem como 
o Setor de Solicitação de 
Isenção Tarifária também 
foram relocados para o local.

Alteração será temporária, até a finalização do Centro de Referência do Idoso

Mogi News/Arquivo

Educação promove primeiro
ciclo de diálogos do Papo Reto
Mogi- A Secretaria de Edu-
cação de Mogi das Cruzes 
conclui na última semana 
o primeiro ciclo de diálogos 
do Papo Reto, novo canal 
de comunicação da Pasta 
com os colaboradores da 
rede municipal de ensino. 
Em sete edições, realizadas 
desde o dia 19 de julho, o 
secretário de Educação André 
Stábile e o adjunto da Pasta 
Caio Callegari responderam a 
perguntas e dúvidas enviadas 
pelos profissionais.

“Nosso sentimento é de 
gratidão a todos que par-
ticiparam do Papo Reto. A 
decisão da gestão em colocar 
a educação no centro do 
projeto municipal é moti-
vo de fortalecimento das 
nossas escolhas e da nossa 
certeza de que a cidade de 
Mogi vai entrar em circulo 
muito virtuoso priorizando a 
educação como seu vetor de 
progresso”, avaliou Stábile. 
Os encontros foram reali-
zados de forma online por 
meio do canal do Youtube 

Rede municipal de ensino

da Secretaria de Educação.
Os profissionais da rede 

municipal de ensino foram 
divididos em grupos para que 
a comunicação fosse mais 
focada em suas necessidades 
e seja mais eficaz. “Quero 
agradecer a participação de 
todos e o envio das perguntas. 
É uma construção coletiva. 
Estamos abertos para que 
todos os profissionais possam 
falar com a gente”, disse o 
secretário adjunto. 

O primeiro encontro reuniu 
os servidores da Emesp - Escola 
Municipal de Educação Especial 
Profa Jovita Franco Arouche 
e do Pró-Escolar. Também 
participaram professores, 
coordenadores pedagógicos, 
vice-diretores, Auxiliares de 
Desenvolvimento Infantil, 
Auxiliares de Desenvolvimento 
da Educação, Agentes Esco-
lares, Auxiliares de Serviços 
Gerais, Auxiliares de Apoio 
Administrativo.

Secretário e adjunto responderam dúvidas dos profissionais

Divulgação/PMMC

Intuito é unificar as 
especialidades em 
um único setor, e 
assim proporcionar 
mais comodidade
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SBT, 21H00

Chiquititas
Mili vai até a mansão dos Almeida Campos para rever Gabriela, após o 

sequestro. Marian fi ca irritada com a chegada de Mili. As Chiquititas chegam 

à conclusão de que Maria é a pessoa ideal para se vingarem de Marian. Maria 

revela todas as maldades que Marian já fez. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Jade afi rma a Cobra que usará o segredo de Bianca para conseguir o papel 

de Julieta. Cobra exige que Jade não prejudique Karina. Sol e Wallace pensam 

em formas de arrecadar dinheiro para comprar as passagens de Mari e Jeff 

para o Rio de Janeiro. Lucrécia aconselha Jade. 

GLOBO, 18H15

Nos tempos do imperador
Luísa explica a Pilar que a acusação a Samuel é falsa. Thereza arma para ter 

um dia de folga nos estudos de Isabel e Leopoldina. Eugênio se insinua para 

Pilar, que afasta o conde. Pedro convida Luísa para um passeio. Serqueira 

aprova a música de Samuel e o contrata para um trabalho.

GLOBO, 19H15

Pega pega
Júlio tem uma ideia para devolver a mala de dinheiro para Pedrinho. Maria 

Pia insinua para Eric que ele deveria conhecer o lugar em que trabalha. 

Bebeth se esquiva de responder a Mathias sobre as recordacoes de sua mae. 

GLOBO, 21H00

A Força do Querer
Irene afi rma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce fi nge dormir quando 

o marido chega em casa. Joyce comenta sobre o sinal na perna de Ruyzinho, 

e Ritinha fi ca nervosa. Caio consegue que Bibi visite Rubinho.

RECORD, 21H

Gênesis
Jacó avista o exército de Deus, teme a presença de Esaú e é avisado que 

se chamará Israel. Emoção em um reencontro familiar. A caravana de Jacó 

chega a Siquém. Enquanto Raquel chora com o aviso dado por Jacó, Bila 

tenta seduzir Rúben e Diná é infl uenciada por Lúcifer.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 65

Trabalho
defendido

pelo 
doutorando

Inscrição
na cruz de

Jesus
(Bíblia)

Cidade na
Costa do
Descobri-
mento (BA)

Filme com
Russell
Crowe

201, em 
algarismos
romanos

Divisão da
piscina

olímpica

(?) no erro:
risco do 

infrator sem
remorso 

Reles;
vulgar

Atração
turística

da savana
africana

"Universi-
dade", em
siglas de 

instituições

Correr,
em inglês

Isto é
(abrev.)

Que não
desapega

do
dinheiro

"Metade",
em 

"semirreta"

Foco
primário 

do trabalho
do mineiro

Amigo, 
em francês

Serviço do pet shop
Caractere presente

em todos os
endereços de e-mail

Interjeição
de alívio
Signo do
carneiro

Cércea

Passa
para fora

Esperta;
sabida
Resto 

de vela

Tipo de café mais
cultivado no mundo
Grupo inseparável de
adolescentes (pop.)

Pauta de 
programas
esportivos

Vocalista
do Ira!

Medida
usada em 
estatísticas

Adorno de 
cabelos (pl.)

Cantor de
"Taj Mahal"

Patente;
manifesta

Ligação;
conexão

A pessoa 
que resume
o dito "fari-
nha pouca,
meu pirão
primeiro"

A cidade mais procura-
da nas férias de verão

Atividade rotineira 
do estudante

Esperável

Breve; efêmera

JETAS

OSTENSIVA

ARCOSONNT

EGOCENTRICA

ELOOCC

BARECAIR

MEDIARRU

NASISOEZ

JARABICA

JOGOUFAB

PRAIANAR

LERRASA

PREVISIVEL

REAAMI

TRANSITORIA

3/ami — run. 4/nasi — soez. 7/arábica.

Enquanto houver 
esperança todos os 
nossos sonhos serão 
como uma chama 
viva ardendo no peito. 
Enquanto houver 
esperança as nossas 
forças nunca deixarão 
de ser renovadas, e 
estaremos sempre 
mais perto de 
alcançarmos o que 
desejamos.

Uma alma que 
não acredite, que 
não tenha uma 
pequena porção de 

MOMENTO
especial

Tenha esperança até o fim

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: CECILIA KOVAS E GERALDO JOSÉ DA 
SILVA

Feliz aniversário! Que Deus te abençoe no seu aniversário 
e inunde a sua casa com felicidade e alegria. Parabéns!

Clareza na ideia, pureza no coração, 
sentimento como guia e honestidade 
como religião.”

 cultura@jornaldat.com.br

fé dificilmente viverá 
plenamente a vida. 
Não permita que 
essa força se afaste 
de você, quaisquer 
que sejam suas 
circunstâncias. 
Aconteça o que 
acontecer tenha 
esperança até ao fim.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES -SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 
201.245/2021

OBJETO: Contratação de empresa para implantação do sistema público de es-
gotamento sanitário no núcleo urbano isolado do Parque das Varinhas, distrito 

de Jundiapeba. 
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos na 
Divisão de Suprimentos e Compras do SEMAE, localizada na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av. Ver. Narciso Yague 
Guimarães, nº 277 - 1º andar, até às 09h30min do dia 08 de setembro de 2021. 
A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 
10h00. O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 
disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.

sp.gov.br/.  

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021 - PROCESSO Nº 
200.964/2021

OBJETO: Aquisição de tanque de 30m3 – Horizontal semielíptico em resina 
estervinílica (interno) e resina poliéster (externo), reforçado com fibra de vidro 
com capacidade individual de 30.000 (mil) litros para o armazenamento de hi-

poclorito de sódio. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão dispo-
níveis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/.
As propostas serão recebidas até às 08h00 do dia 02 de setembro de 2021, EX-
CLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO, no endereço http://www.bbm-

netlicitacoes.com.br/. 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021 - PROCESSO Nº 
200.851/2021

OBJETO: Aquisição de câmera de vídeo para inspeção de tubulações. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão dispo-
níveis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/.
As propostas serão recebidas até às 08h00 do dia 03 de setembro de 2021, EX-
CLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO, no endereço http://www.bbm-

netlicitacoes.com.br/.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021 - PROCESSO Nº 
200.841/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de concreto betuminoso usinado a 
quente. O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação esta-
rão disponíveis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/
licitacao/.As propostas serão recebidas até às 08h00 do dia 03 de setembro de 
2021, EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO, no endereço http://

www.bbmnetlicitacoes.com.br/.

HOMOLOGAÇÃO –PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2021 - PROCESSO Nº 
201.039/2021

OBJETO:  Registro de preços para aquisição de hipoclorito de sódio.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 1: OCC QUÍMICA LTDA no valor global de R$ 

3.200.000,00.

Mogi das Cruzes, 17 de agosto de 2021.
JOÃO JORGE DA COSTA -  Diretor Geral – SEMAE

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR

COMUNICADO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004-2/21 – PROCESSO Nº 16.712/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M. “ÁLVARO DE CAMPOS 
CARNEIRO” – DISTRITO DE JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, comunica aos interessados que no item “4” constante no subitem “2.5.5” do edital em 
epígrafe, onde se lê: “PINTURA EM ESQUADRIA METÁLICA 1.277,00 M”, leia-se: “PINTURA 
EM ESQUADRIA METÁLICA 1.277,00 M2”. 

Mogi das Cruzes, em 17 de agosto de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

D.F. nº SETOR QUADRA UNID SUB LOTEAM / COORDENADAS PROPRIETÁRIO ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

13644 21 87 17 0 VILA CAMBUCI CHRISTIAN REGIS PEREIRA DA SILVA RUA  PAULO EDUARDO DO VALLE PEREIRA 748 – NESTA

- APRESENTAR E/OU REQUERER JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO - O CERTIFICADO DA CONCLUSÃO DA OBRA - BEM COMO - O PROJETO APROVADO DA EDIFICAÇÃO ALI EXISTENTE -

- CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 32 Á 36, 47 Á 49 DA LEI MUNICIPAL Nº 6562/2011 E SUAS ALTERAÇÕES - NO PRAZO CORRESPONDENTE DE 30 (TRINTA) DIAS.

- DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO Nº

 OBS: O não atendimento do Documento de Fiscalização (Intimações supracitadas), com seu respectivo prazo para vencimento, acarretará em MULTA.

Secretaria de Planejamento e Urbanismo – Divisão de Fiscalização de Obras Particulares

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Último dia para responder à pesquisa de avaliação nutricional

A pesquisa de Avaliação Nutricional, realizada pela Secretaria de Educação, por 
meio do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), poderá ser respondida até 
hoje. O questionário é simples e é destinado a pais e responsáveis por alunos da rede 
municipal de ensino. As respostas devem ser enviadas pelo aplicativo ou pelo site do 
Educa+Mogi (www.se-pmmc.com.br/educamaismogi/app/).

Hospital Municipal ultrapassa 
3,3 mil altas de pacientes

Mogi - O Hospital Mu-
nicipal atingiu uma marca 
impressionante nesta sema-
na: 3.375 altas concedidas 
a pacientes internados com 
confirmação ou suspeita de 
contaminação pelo corona-
vírus (Covid-19). Um grupo 
de funcionários da unidade 
se reuniu no estacionamento 
para comemorar a marca.

Desde o início da pandemia, 
quando Hospital Municipal 
se tornou referência para 
atendimento Covid-19 na 
região, 55.262 pacientes já 
passaram pela unidade.  On-
tem, dois pacientes tiveram 
alta e puderam continuar a 
recuperação em casa. José da 
Veiga Calixto, 65 anos e Hélio 
da Silva Oliveira, 62 anos. 

“Toda a equipe médica e de 
enfermagem está de parabéns. 
Somos gratos pelo tratamento 
e acolhimento recebidos na 
unidade”, afirmou.

Tratamento contra a Covid

O Hospital Municipal tem 
sido uma das unidades de 

referência para o Alto Tietê 
no combate à doença des-
de o início da pandemia. 
Atualmente, é o serviço com 
o maior número de leitos 
Covid-19, com um total de 
176, sendo 100 de enfermaria, 
incluindo o anexo instalado 
na UnicaFisio, e 76 de terapia 
intensiva. 

Funcionários se reuniram para comemorar a marca

Divulgação/PMMC

Mogi inicia vacinação de 
adolescentes de 16 e 17 anos

Mogi -A Prefeitura começa 
a vacinar os adolescentes 
hoje. O atendimento será 
iniciado pelos jovens de 16 e 
17 anos com comorbidades, 
deficiências graves, gestantes 
e puérperas. Na sequência, 
toda população de 12 a 17 
anos será imunizada.

Para receber a dose, o ado-
lescente precisa ter efetuado 
o agendamento online no 
www.cliquevacina.com.br e 
comparecer no local e horário 
escolhidos portando docu-
mento pessoal, comprovante 
de endereço e comprovante 
de agendamento, além do 
CPF ou cartão SUS.

Caso vá ao local de vacina-
ção sozinho, o menor de 18 
anos deverá levar o termo de 
consentimento preenchido 
e assinado pelos pais ou 
responsáveis. O documento 
está disponível no https://
www.mogidascruzes.sp.gov.

Com comorbidades

br/pagina/secretaria-de-saude/
vacinacao-de-jovens-de-12-

-a-17-anos

Mortes
Os municípios da região 

do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
registraram, nas últimas 24 

horas, 7 óbitos em decorrên-
cia da Covid-19. Com isso, 
o total de vítimas fatais da 
pandemia sobe para 5.226.

As vítimas fatais registra-
das ontem eram residentes 
nos municípios de Arujá, 
Guararema, Itaquaquecetu-
ba, Mogi das Cruzes, Santa 
Isabel e Suzano.

Menor deverá levar termo de consentimento assinado

Divulgação/PMMC

Ontem, dois 
pacientes tiveram 
alta e puderam 
continuar a 
recuperação em 

Limpeza de rios na região retirou
mais de 66 mil m³ de resíduos
Volume de sedimentos foram removidos pelo DAEE de rios e córregos em Mogi, Poá, Suzano e Itaquaquecetuba

RECURSOS HÍDRICOS

Alto Tietê - O Departa-
mento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE), do governo 
de São Paulo, informou na 
segunda-feira que já foram 
retirados mais de 66,6 mil 
metros cúbicos de sedimen-
tos, entulho e lixo de rios e 
córregos de cidades da região 
do Alto Tietê. As ações fazem 
parte do pacote de obras 
financiado com recursos do 
Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro).

Na cidade de Mogi das 
Cruzes, mais de 38,6 mil 
metros cúbicos de sedimen-
tos foram removidos do rio 
Jundiaí, entre a avenida das 
Orquídeas e a rua José Pereira, 
sendo o setor de maior com-
primento (três quilômetros de 
extensão). No trecho entre 
Suzano e Itaquaquecetuba, 
1,3 quilômetros do rio Jaguari, 

entre a foz do rio Tietê e a 
estrada do Preju, tiveram 14,3 
mil metros cúbicos de lodo 
e resíduos removidos. Já em 
Poá, o córrego Itaim teve mais 
de 13,7 mil metros cúbicos 
de sedimentos retirados em 
um trecho de um quilômetro.

A expectativa é de que ainda 
sejam retirados mais 25 mil 
metros cúbicos de terra, areia, 
lodo e vegetação do fundo 
do rio Guaió, na parte entre 
Suzano e Poá, em uma faixa de 
1,5 quilômetros. Os trabalhos 
ainda estão sendo realizados 
e a expectativa é de que sejam 
concluídos ainda no segundo 
semestre.

O DAEE confirmou que 
segue em fase final de ela-
boração outros nove editais 
de licitação para um novo 
pacote de obras para a bacia 
hidrográfica do Alto Tietê. O 
investimento total em toda a 
Região Metropolitana de São 

Paulo, segundo o departamento 
estadual, pode chegar a R$ 
63,3 milhões.

As obras confirmadas 
pelo governo do Estado no 
novo pacote para o Alto Tietê 

contemplam os trechos 4,5 
e 5 do rio Tietê em Mogi 
das Cruzes e Biritiba Mirim 
(num total de 8 quilômetros), 
a limpeza e desobstrução 
a partir da foz do córrego 

da Capela em um trecho 
de um quilômetro, bem como 
a limpeza e desassoreamento 
do rio Taiaçupeba Mirim, que 
compreende os municípios de 
Mogi das Cruzes, Suzano e 

Ribeirão Pires em dois trechos.
Questionada pela repor-

tagem, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes informou que 
desenvolve ações contínuas 
para a prevenção de enchen-
tes com recursos próprios e 
por meio de parcerias, e que 
acompanha a execução dos 
serviços realizados pelo DAEE, 
considerando-os essenciais para 
a prevenção de enchentes. “A 
fluidez dos dois rios colabora 
para evitar ocorrências em toda 
a região do Jardim Aeroporto, 
Oropó e de Jundiapeba”.

Poá, por sua vez, avaliou 
como sendo de grande valia o 
auxílio proveniente do Estado, 
principalmente na limpeza e 
desassoreamento do rio Guaió, 
próximo ao limite com Suzano. 

“Vamos solicitar medidas de 
limpeza de galeria de águas 
pluviais e ações de limpeza e 
desassoreamento de córregos”, 
declarou a Prefeitura.

André Diniz

Em Poá, foram retirados mais de 13,7 mil m³ de sedimentos do córrego Itaim

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá


