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COMUNICADO

Em razão feriado

NÃO HAVERÁ
CIRCULAÇÃO DO 
JORNAL NO DIA

08 DE SETEMBRO
Retornaremos a 

circulação normal na 

quinta-feira dia 09/09

Ocupação de leitos Covid-19 
tem leve aumento na região

A cidade de Suzano, que não registrava internações há oito dias, informou 6,06% de ocupação de vagas no município

ENERGIA

  Cresce o número de incêndios causados 
por sobrecarga na região. Cidades, página 5

Apuração junto às secretarias de 
Saúde do Alto Tietê e com a Secre-
taria de Estado da Saúde mostrou 
um leve aumento no número de 
pacientes internados com o coro-
navírus. Suzano informou por meio 
de suas redes sociais que, depois 
de oito dias sem registrar pacien-
tes, fechou a última semana com 
uma taxa de ocupação de 6,06%.  
Cidades, página 8

Em Mogi, o uso de leitos de UTI teve aumento de 15% ontem

Divulgação/PMMC

D
a

n
ie

l 
C

a
rv

a
lh

o
/M

o
g

i 
N

e
w

s

Suzano

Prefeitura orienta quanto  
ao aluguel de caçambas

Orientação ocorre em razão da quantidade de 
descarte irregular em Suzano. Cidades, página 3
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MERCARDÃO VAI FUNCIONAR ATÉ O 
MEIO-DIA DURANTE O FERIADO

Mogi

7 de Setembro vai alterar funcionamento de outros 
tipos de serviços em Mogi das Cruzes . Cidades, página 4

prefeitura de guararema
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AFINANDO PARA 2022 I
Na esteira dos primeiros “ensaios ge-
rais” para a campanha de 2022, o de-
putado federal e ex-prefeito de Mogi 
das Cruzes, Marco Bertaiolli (PSD), 
ajudou a esclarecer nos bastidores 
da política. Um dos pontos foi o reca-
do “deveras” sutil que o parlamentar 
deixou: ‘em dois anos e meio aprova-
mos cinco projetos de Lei, sendo que 
alguns deputados ficaram 28 anos na 
Câmara sem aprovar uma única pauta”.

AFINANDO PARA 2022 II
Para as “Jóias da Coroa” da campa-
nha de 2022, que são o governo do 
Estado e a Presidência da República, 
Bertaiolli adiantou que o partido virá 
com força para o pleito. “Todo partido 
que quer ser grande tem que ter cha-
pa completa, e o PSD trabalha para 
isso. Vamos ter candidato a presiden-
te, possivelmente o Rodrigo Pacheco 
(atual presidente do Senado Federal). 
Se o Geraldo Alckmin (ex-governador 
de SP) vier, ficaremos muito felizes, 
e teremos uma chapa bem positiva”, 
apontou.

AFINANDO PARA 2022 III
Bertaiolli também foi questionado 
sobre as chances de Rodrigo Gam-

bale (atual deputado estadual pelo 
PSL) se mudar para o PSD. “Se ele 
vier, vai ter fogos de artifício, tapete 
vermelho e recepção VIP”, resumiu o 
deputado federal.

SAÚDE INFANTIL
O imóvel que desde o dia 25 de feve-
reiro deu espaço ao atendimento ex-
clusivo de pacientes com Covid-19, no 
centro de Itaquaquecetuba, encerrou 
as atividades na última quarta-feira 
(1) para abrigar, em breve, o Centro 
de Saúde Infantil (CSI), conforme já 
fazia parte do planejamento da cida-
de.  Foram realizados 21.421 atendi-
mentos entre exames laboratoriais 
e de imagem, testes de Covid-19, fi-
sioterapia e internações, sendo 5 mil 
em março, média de 3,5 mil nos três 
meses seguintes, 2,6 mil em julho e 
2,7 mil em agosto.

VACINAÇÃO
Como parte da programação do ani-
versário de Itaquaquecetuba, a pre-
feitura iniciará a vacinação contra 
Covid-19 de adolescentes acima de 
14 anos hoje e amanhã. A ação será 
no Parque Ecológico, no Largo Mo-
numental Vila São Carlos e na praça 
Padre João Álvares.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Pontos de internet

N
ão é a primeira vez que o go-
verno federal confirmou a 
instalação de pontos de co-
nexão de alta velocidade para 

comunidades afastadas dos bairros perten-
centes às cidades do Alto Tietê. Segundo o 
Ministério das Comunicações, o trabalho 
vem sendo realizado em todo país. Cada 
vez mais necessária, a conexão à Internet 
se mostrou ainda mais fundamental nes-
te momento de enfrentamento da pande-
mia da Covid-19, com trabalho remoto e 
com aulas nas escolas sendo realizadas da 
mesma forma.

O assunto estava esquecido desde 2017, 
quando o então presidente da República, 
Michel Temer (PMDB), prometeu a che-
gada do projeto Internet para Todos, a fim 
de “modernizar o Brasil”. A iniciativa veio 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações (MCTIC), então 
dirigido por Gilberto Kassab (DEM), que 
chegou a vir ao Alto Tietê fazer o anúncio. 
Aqueles sem banda larga, conectividade ou 
com acesso precário à internet comemo-
raram, mas a promessa não se confirmou.

Agora, com mudanças nos protocolos 
adotadas para a instalação das antenas, não 
sendo mais necessária a desapropriação de 
terras, o programa Wi-Fi Brasil promete 
mais agilidade. As antenas com instalação 
conformada são na Escola Municipal João 
Batalha (na Chácara dos Baianos, Jundia-
peba) e na Escola Municipal Bairro São 
João (na Estrada Ken Saito), e nas UBSs 
Santo Angelo (Conjunto Residencial San-
to Angelo) e Biritiba Ussu (no distrito de 
Biritiba Ussu).

Segundo o gabinete do deputado fede-
ral, Marco Bertaiolli (PSD), cada antena 
tem o valor estimado de R$ 10 mil. Todo 
o processo de instalação das antenas será 
custeado pelo governo federal, sem a ne-
cessidade de investimentos pela adminis-
tração municipal.

O investimento vale a pena e se faz ainda 
mais necessário neste momento de pande-
mia da Covid-19. Agora, esperamos que o 
mesmo programa da época de Temer, com 
novo nome no governo Bolsonaro, saia do 
papel. E, só depois disso, a população po-
derá comemorar e elogiar.

Tema muito comentado 
no âmbito governamental, a 
política econômica é extre-
mamente importante para a 
condução correta de um país. 
Podemos dizer que ela consiste 
no conjunto de ações gover-
namentais que são planejadas 
para atingir finalidades que es-
tão diretamente relacionadas 
com a situação econômica de 
uma nação. 

Os governos dispõem des-
se importante instrumento 
para planejar da melhor for-
ma os seus objetivos sócio-

-econômicos. Além disso, a 
política econômica abrange 
temas importantes, tais como: 
tributação; orçamento; taxa 
de juros; oferta monetária e 
mercado de trabalho, ou seja, 
coisas que impactam de for-
ma direta a vida das pessoas. 

Portanto, podemos afirmar 

O posto

ARTIGO
Afonso Pola

que ao traçar essa política, 
mudanças tanto estruturais 
quanto conjunturais podem 
gerar situações de estabilidade 
ou desequilíbrios econômicos. 

Não foi à toa que Paulo 
Guedes surgiu como uma es-
pécie de avalista do candidato 
Bolsonaro e depois  o chefe 
da área econômica. Ainda du-
rante a campanha, ganhou o 
apelido de “Posto Ipiranga”, 
que na propaganda era indi-
cado como o lugar para se 
encontrar todas as respostas.

Com mais de dois anos e 
meio de governo, parece que 
a expectativa em relação ao 
ministro não se confirmou. 
A crise econômica se mostra 
cada vez mais intensa, com 
uma combinação perversa:  
alta dos juros, alta da infla-
ção e queda na renda. 

Além da ineficiência de-
monstrada na condução da 
política econômica, Guedes 
vem perdendo força e impor-

tância no governo e fora dele. 
Para piorar, Guedes vem acu-
mulando frases absurdas e in-
felizes demonstrando pouca 
sensibilidade diante do sofri-
mento do povo. Já classificou 
funcionário público como pa-
rasita, disse que com o dólar 
barato domésticas viajavam 
para Disney e que o preço 
do arroz subiu porque a vida 
do pobre melhorou. Também 
disse que a classe média exa-
gera no prato e que as sobras 
poderiam alimentar os pobres. 
É da sua área a proposta de 
taxar os livros pois, segundo 
algum ser “brilhante” ele, só 
os ricos leem. 

E, parafraseando-o, se o 
governo fizer muita besteira 
o dólar chega em R$ 5. Em 
meados de maio ele chegou 
a R$ 5,9718 e na cotação de 
ontem estava em R$ 5,177. O 
Posto Ipiranga é só um profeta.

Afonso Pola é sociólogo e professor

 afonsopola@uol.com.br
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‘Baby, Me Leva!’ tem 150 
animais para adoção
Suzano - O projeto 

“Baby, Me Leva!”, realiza-
do pela Secretaria de Meio 
Ambiente, com apoio do 
PlayPet, atualmente conta 
com mais de 150 animais 
disponíveis para adoção. 
Os cães e gatos estão sob 
os cuidados temporários da 
administração municipal, 
de protetores de animais e 
de Organizações Não Go-
vernamentais (ONGs), que 
atuam de forma conjunta 
para estimular a adoção 
responsável na cidade e 
encaminhá-los para novos 
tutores.

O setor de Bem-Estar 
Animal, que atua diariamente 
no resgate e acolhimento 
de animais abandonados e 
em situação de maus tratos, 
está em busca de novo lar 
para nove cães, sendo uma 
cadela adulta, cinco filhotes 
fêmeas e três machos. Já os 
17 protetores de animais e 
as três organizações vincu-
ladas ao projeto contam 
com mais de uma centena 

Cães e gatos

de cachorros e felinos das 
mais variadas idades, portes 
e características.

De acordo com o titular 
da Pasta, André Chiang, 
os números variam diaria-
mente porque as ONGs e 
lares temporários realizam 
novas doações e resgates de 
forma constante. “Apesar 
da oscilação da quantidade, 
uma coisa é certa: sempre 
haverá um bichinho dis-
ponível para ser acolhido. 

Os interessados em adotar 
podem acessar o grupo 
do projeto no Facebook 
(bit.ly/GrupoBabyMeLeva). 
Lá, poderão ver fotos dos 
bichinhos disponíveis e 
entrar em contato com o 
responsável. Além disso, 
também é possível enviar 
e-mail para o endereço 
eletrônico babymeleva@
suzano.sp.gov.br, para agen-
dar uma visita e conhecer 
os pets de perto”, explicou.

Animais estão sob cuidados da Prefeitura de Suzano

Irineu Junior/Secop Suzano

Consulta por meio da telemedicina 
seguem disponíveis à população
Medida foi implantada para consultas de pacientes da saúde mental, mas também foi utilizada para Covid-19

PANDEMIA

Suzano - Após mais de 
um ano da pandemia, a 
Prefeitura segue no combate 
ao coronavírus (Covid-19) 
com medidas protetivas, 
vacinação em três polos 
específicos e telemedicina 
disponível. 

Criado ainda durante os 
primeiros registros de casos 
na cidade, o atendimento 
médico virtual com foco 
na saúde mental foi im-
plantado como alternativa 
ao modelo de consultas 
presenciais a pacientes 
com suspeita de infecção 
pela doença. 

O objetivo é oferecer ao 
paciente um serviço pela 
internet rápido e seguro. 
A pessoa que apresentar 
sintomas da Covid-19 pode 
ligar para a central e, em 
um primeiro contato, passa 
pela triagem, com pedido 
de informações como CPF 
e endereço, e é direcionada 
a uma videochamada com 
um médico. A iniciativa 
foi pioneira na região. Em 

seus primeiros 12 meses de 
existência, foram realizados 
mais de 3 mil atendimentos. 

Os interessados podem 
entrar em contato de ma-
neira gratuita pelo telefone 
0800-484-8001. O prin-
cipal objetivo é evitar a 
circulação de pessoas pelas 
unidades de saúde e assim 
diminuir a contaminação 
da maneira mais simples 
possível: com distancia-
mento e isolamento. 

A instituição do modelo 

de telemedicina é uma das 
várias alternativas criadas 
pela Secretaria da Saúde 
de Suzano para auxiliar 
a população no combate 

ao novo coronavírus. O 
enfrentamento à pandemia 
também contou com a 
instalação do Hospital de 
Quarentena, nas dependências 

da Arena Suzano, que pos-
teriormente tornou-se um 
dos centros de vacinação 
em massa da cidade. 

Além destes, houve a 

criação de um polo de 
atendimento às pessoas em 
situação de rua, até então 
no Complexo Poliesportivo 
Paulo Portela e agora no 
imóvel do antigo Restaurante 
Popular; a desinfecção de 
vias e prédios públicos; e a 
reforma do Pronto-Socorro 
Municipal (PS), que passou 
a ter uma ala exclusiva para 
pacientes diagnosticados 
com Covid-19. 

“Foram medidas essenciais 
para evitar uma quantidade 
maior de casos de contami-
nação e mortes na cidade, 
que vem atuando em todas 
as frentes possíveis. A tele-
medicina foi uma alterna-
tiva viável e benéfica para 
pacientes, profissionais da 
saúde e todas as pessoas 
que têm contato direto 
com eles, que deixam de 
correr risco ao evitar não 
só a presença, mas também 
os deslocamentos para 
unidades médicas”, disse 
o secretário de Saúde de 
Suzano, Pedro Ishi.

Telemedicina é alternativa para que busca diagnóstico de Covid-19 em Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

Poá - O município preparou 
uma programação especial 
para a Campanha de Vaci-
nação contra o coronavírus 
(Covid-19), entre a próxima 
amanhã e sábado O calendá-
rio inclui a imunização dos 
jovens com 12 anos ou mais 
sem comorbidades, o início 
da aplicação da terceira dose 
para idosos a partir de 85 
anos, ampliação de mais dois 
pontos de vacinação, volta do 
drive-thru e a realização do 
Dia D da Vacina.

De acordo com o diretor 
do Departamento de Vigi-
lância em Saúde, Leonardo 
Barbosa Garcia, o cronograma 
prevê três novidades para esta 
quarta-feira. “Vamos iniciar a 
vacinação dos jovens 13+ sem 
comorbidades e a aplicação da 
terceira dose nos idosos 85+. 
Além disso, disponibilizamos 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) Vila Jaú e Santa Helena 
para aplicação da vacina, pas-
sando de seis para oito pontos 
de imunização”, ressaltou.

Para os jovens que forem se 
imunizar, é necessária a apre-
sentação de documento com 
foto, CPF e comprovante de 

12+ serão vacinados
Cronograma

endereço, além de um termo 
de autorização (disponível 
no site da Prefeitura de Poá – 
www.prefeituradepoa.sp.gov.
br) assinado pelos pais e/ou 
responsáveis ou estar acom-
panhado pelos mesmos. “Já os 
idosos 85+, devem apresentar 
o RG, CPF e a carteirinha da 
vacinação da Covid-19 com o 
intervalo superior a seis meses 
da 2ª dose. Vale ressaltar que 
a aplicação do reforço nos 
idosos será realizada de se-
gunda a sexta-feira, em todos 
os pontos de vacinação, sem 
drive-thru. Esta modalidade 
só será realizada às sextas-

-feiras, no Reino da Garotada, 
que retorna como local de 
vacinação, somente para o 
drive-trhu”, explicou Garcia.

Na sexta-feira, começa a 
vacinação dos jovens 12+ sem 
comorbidades e a abertura 
do drive-trhu no Reino da 
Garotada, apenas para idosos 
85+. No sábado, será realizado 
o Dia D da Vacina. “Vamos 
realizar a campanha em pleno 
sábado para favorecer os que 
não conseguem comparecer 
durante a semana”, destacou 
o diretor.

Guararema - Hoje, feriado 
da Proclamação da Indepen-
dência do Brasil. Mesmo 
com a celebração da data, 
os serviços essenciais serão 
mantidos em Guararema.

Confira a seguir o que 
abre e fecha: a imunização 
contra a Covid-19 manterá 
seu esquema normal, vaci-
nando as pessoas agendadas 
e segundas doses das 8 às 20 
horas na Central de Vacinação  
Coronavírus (Cevac). 

A Coleta Comum de 
lixo permanecerá da mes-
ma forma, sem alterações 
no cronograma estipulado. 
O mesmo acontece com a 
Coleta Seletiva de recicláveis, 
que ocorrerá hoje, no bairro 
D’Ajuda, como de costume. 
Lembrando que no dia da 
Coleta Seletiva não ocorre a 
Coleta Comum de lixo.

Velório, cemitério, Serviço 
Móvel de atendimento de 
Urgência (Samu) e bombei-
ros vão funcionar de forma 
normal.

Serviços 
essenciais serão 
mantidos neste 
feriado

7 de Setembro

O objetivo é 
oferecer ao 
paciente um 
serviço pela 
internet rápido 
e seguro
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Serviços essenciais vão 
funcionar normalmente 

Mogi - A Prefeitura não 
terá expediente hoje devido 
ao feriado de 7 de setembro, 
dia da  Independência. Os 
serviços essenciais funcionarão 
normalmente. O Mercado 
Municipal estará aberto e 
as feiras livres seguirão a 
programação normal.

O Mercadão funcionará  
das 8 ao meio dia. Os parques 
da cidade estarão abertos das 
7 às 17 horas. O Semae não 
funcionará no feriado, mas 
atenderá emergências como 
falta de água e vazamentos 
pelo telefone 115. 

A Guarda Municipal e o 
Departamento de Fiscaliza-
ção de Posturas manterão o 
atendimento ao público pelo 
telefone 153 para denúncias 
e reclamações referentes ao 
descumprimento das medidas 
de restrição para enfrentamento 
da pandemia da Covid-19, 
casos de desrespeito à Lei 
do Silêncio e realização de 
pancadões e aglomerações. 

Na área da saúde, as UBS 
não funcionarão no feriado. 

Feriado

O Centro de Referência do 
Coronavírus, montado no 
Hospital Municipal, fun-
cionará normalmente. A 
estrutura tem entrada pela 
rua Gutterman, nº 577, no 
distrito de Braz Cubas. O 
atendimento telefônico por 
meio do número 160 não 
funcionará e será retomado 
no dia 8 de setembro.

Para outras situações de 
urgência e emergência, as Uni-
dades de Pronto Atendimento 

(UPAs) 24 horas do Rodeio 
(avenida Pedro Romero s/
nº); Oropó (avenida Kaoru 
Hiramatsu, s/nº) e Jundia-
peba (rua Francisco Soares 
Marialva, esquina com Cecília 
da Rocha), a unidade 24 
horas do Jardim Universo e 
o Pró-Criança, que fica no 
Mogilar, também atenderão 
a população todos os dias. 
Para remoção de pacien-
tes, a Cure 192 trabalhará 
ininterruptamente.

Parques da cidade estarão abertos das 7 às 17 horas

Divulgação/PMMC

Meio Ambiente orienta sobre 
aluguel de caçambas na cidade
De acordo com a secretaria, populalação deve buscar os serviços que são devidamente regularizados na cidade

RESÍDUOS

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
alerta a população a respeito da 
contratação de caçambeiros e 
empresas ilegais para a coleta 
de resíduos de construção 
civil (entulho). A orientação 
é para que os interessados 
busquem os serviços de em-
preendimentos devidamente 
regularizados, que podem ser 
consultados no link http://
bit.ly/suz-empresas-entulho.

Por meio da atuação le-
galizada, é possível garantir 
que os objetos descartados 
sejam destinados para espaços 
adequados e não prejudiquem 
o meio ambiente. O alerta 
se dá em razão dos casos 
frequentes de descarte irre-
gular identificados em vários 
pontos da cidade. Alguns 
caçambeiros operam de forma 
ilegal pelos bairros e muitas 
vezes destinam os entulhos 
em locais impróprios, como 
calçadas, matas e regiões 
afastadas, por exemplo. A 
ação é um crime passível de 
multa, que varia de R$ 96 a 

R$ 2 mil, de acordo com a 
legislação vigente.

Para evitar que isso continue 
a acontecer, a administração 
municipal conta com o Pro-
grama Caçamba Verde, que 
mantém o rastreamento e o 
gerenciamento de empresas 
do segmento registradas na 
cidade, monitorando suas 
ações e prevenindo o des-
carte irregular. A iniciativa 
foi implementada há dois 
anos pela Secretaria de Meio 
Ambiente e pelo Departamento 
de Fiscalização de Posturas e, 
atualmente, atende 15 em-
preendimentos formalizados 
em operação.

Segundo o titular da pasta, 
André Chiang, o acompanha-
mento feito pelo Caçamba Verde 
garante que os resíduos que 
poderiam ser abandonados 
em vias públicas recebam 
um destino adequado, sendo 
encaminhados para as áreas 
de transbordo e triagem em 
funcionamento, para seu 
devido tratamento. Segundo 
ele, a atenção na hora de 

negociar com empresas deste 
segmento pode contribuir 
muito para a preservação 
ambiental.

“É extremamente importante 
que as pessoas tenham esse 
cuidado de verificar se o 

empreendimento que vão 
contratar é formalizado ou 
não, ou seja, se consta na lista 
da prefeitura. Isso porque 
realizamos diariamente o ras-
treamento e o gerenciamento 
do destino destes resíduos, 

trazendo mais transparência 
ao processo. A conscientização 
sobre o tema se faz necessária 
para que possamos acabar 
com o descarte irregular pela 
cidade, crime que afeta o 
meio ambiente, o trânsito 

e até mesmo a saúde das 
pessoas”, explicou.

Cadastro
Para os transportadores de 

resíduos de construção civil 
que atuam em Suzano e não 
são regularizados, ainda é 
possível se cadastrar junto à 
Secretaria de Meio Ambiente. 
As empresas não inscritas 
estão sujeitas à apreensão das 
caçambas e de equipamentos 
e à multa.

Para isso, os empreendimentos 
do ramo devem apresentar na 
sede da pasta (avenida Paulo 
Portela, 210 – Centro), das 
9 às 15 horas, os seguintes 
documentos: CNPJ; RG e CPF; 
comprovante de endereço; 
Inscrição Estadual (se não 
isento); Inscrição Municipal; e 
relação nominal dos veículos e 
equipamentos utilizados para 
prestação dos serviços com cópia 
dos correspondentes certificados 
de registro e licenciamento 
em nome do requerente ou 
leasing vinculando o veículo 
ao autorizatário.

Segundo a Prefeitura, alerta ocorre em razão descartes irregulares na cidade

Irineu Junior/ Secop Suzano

Cultura e Educação marcam 
as celebrações do aniversário

Mogi - A Prefeitura realizará 
amanhã uma programação 
especial voltada para a edu-
cação para o trânsito e para 
a cultura para todas as faixas 
etárias na programação “Re-
descubra Mogi”, que celebra 
os 461 anos de fundação de 
Mogi das Cruzes.

A partir das 9 horas, o 
Parque Botyra Camorim 
Gatti promoverá um cir-
cuito montado para simular 
situações vividas no trânsito, 
com sinalização horizontal e 
vertical, além de um equipa-
mento semafórico. O intuito é 
que as crianças participantes 
possam aprender na prática 
as situações vividas no tráfego 
e conviver no espaço público. 
O evento será voltado apenas 
para alunos do município.

Às 15 horas, a avenida 
Cívica, no Mogilar, contará 
com a oficina “Aprendendo 
na Pele”, uma simulação 
com motoristas e ciclistas. 
A simulação será feita com 

motoristas do transporte 
público e da frota de táxis, 
em que serão colocados no 
papel de ciclistas para “sentir 
na pele” como é a experiência 
do trânsito compartilhado. 
O evento será dedicado aos 
profissionais do transporte 
da cidade.

Já os alunos da Escola Am-
biental de Mogi das Cruzes 
(rodovia Candido do Rego 
Chaves, nº 4300 - Chácara 
Santo Angelo) terão uma 
experiência mais tranquila 
com a oficina “O que Os 
Chás Nos Contam”. Os par-
ticipantes poderão aprender 
a história dos chás, produzir 
seus sachês personalizados 
e degustar amostras, em um 
convite à sensorialidade. O 
evento será voltado para 
alunos previamente inscritos.

A programação em ce-
lebração aos 461 anos de 
Mogi das Cruzes contou 
neste feriado prolongado 
com ações voltadas à cul-
tura e, nesta semana, será 
realizado um olhar especial 

para a educação no trânsito.
O Terminal Central de 

Mogi das Cruzes recebeu no 
sábado a exposição “Retratos 
que Falam” do fotojornalista 
Bruno Arib, que fez uma re-
trospectiva de sua carreira e 
propõe uma reflexão sobre o 
racismo em nossa sociedade.

A programação “Redescu-
bra Mogi” também trouxe 
na tarde de sábado a estreia 
do programa “Cultura Mogi” 
pela TV Câmara (Canal 3.2 
UHF Digital), que oferecerá 
entrevistas, conversas e dicas 
da agenda cultural da cidade. 
O conteúdo será produzido 
exclusivamente pela Secre-
taria de Cultura e Turismo 
de Mogi das Cruzes, com 
periodicidade semanal.

Na noite de sábado, as 
redes sociais da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes apre-
sentaram a peça “Scinestesia” 
da Companhia de Dança de 
Diadema. Já no domingo, 
Sandra Vianna e Alissa Vianna 
se apresentaram no Theatro 
Vasques, no centro da cidade.

André Diniz
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Incêndios por sobrecarga 
e choques elétricos crescem

Região  - Durante o pri-
meiro semestre de 2021 
houve aumento na quanti-
dade de acidentes e mortes 
relacionadas a incêndios 
originados por sobrecarga e 
de choques elétricos, com-
parado ao mesmo período 
do ano passado. Este estudo 
realizado pela Associação 
Brasileira de Conscienti-
zação para os Perigos da 
Eletricidade (Abracopel) 
revela uma tendência de 
crescimento, tendo em vista 
a retomada das atividades 
com um maior controle 
da pandemia da Covid-19. 
Diante deste cenário, a EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica do Alto Tietê, reforça 
orientações de segurança 
com eletricidade para pre-
venir acidentes elétricos em 
reformas e também dentro 
das residências.

Este ano foram registrados 
759 acidentes e 402 mor-
tes, sendo que no primeiro 
semestre de 2020 foram 
mapeados 741 acidentes e 

Dicas da EDP

398 óbitos.
Para preservar a família e 

evitar riscos desnecessários, 
o principal é ter toda a fia-
ção elétrica da residência 
devidamente protegida e 
muito bem instalada. Muitos 
dos incêndios e choques 
são resultados de insta-
lações elétricas antigas e 
inadequadas, excesso de 
equipamentos plugados 
em uma mesma tomada e 
gambiarras com emendas 
malfeitas, além de falta de 
manutenção. “Segurança 
e qualidade de vida estão 
intimamente ligadas. Ter 
um ambiente doméstico 
agradável para a família 
requer atenção para que 
todos fiquem melhor aco-
modados e, principalmente, 
seguros”, ressaltou Vilmar 
Abreu, gestor de excelência 
ao cliente da EDP.

Além disso, na hora de 
reformas ou obras domésticas 
uma das ocorrências mais 
perigosas e comuns é encostar 
ou até mesmo aproximar 

ferragens ou ferramentas 
na rede de energia da rua, 
principalmente quando se 
está sobre andaimes ou 
trabalhando nos andares 
superiores dos imóveis.

A aproximação com a 
fiação, não sendo preciso 
necessariamente tocar na 
rede elétrica, diretamente ou 
por meio de objetos, pode 
causar acidentes graves, como 
queimaduras e até a morte. 
Por isso, a EDP alerta que é 
fundamental prestar atenção 
à distância entre o local 
onde se está trabalhando e 
a rede elétrica e, em caso de 
dúvidas, entrar em contato 
com a Distribuidora. Por 
tudo isso, a EDP orienta 
buscar sempre profissionais 
especializados para realizar os 
serviços. Pedreiros, técnicos 
e pintores com experiência 
são familiarizados com as 
normas técnicas, regras de 
segurança e com o uso de 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs) fundamen-
tais para todos os trabalhos.

Formação de Educadores 
Ambientais tem início

Mogi - Teve início na semana 
passada, na Escola Ambiental, 
em Jundiapeba, o Curso de 
Formação de Educadores 
Ambientais Locais, uma ini-
ciativa inédita que vai oferecer 
capacitação prática e teórica 
gratuita para os mogianos. 
Realizado pela Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, o curso tem sua 
primeira turma voltada para 
os moradores de Jundiapeba, 
Chácara Santo Ângelo, Conjunto 
Santo Ângelo, Santo Ângelo, 
Parque das Varinhas, Jardim 
Nove de Julho e Parque São 
Martinho. O número de ins-
critos superou as expectativas: 
foram 29 com outras nove 
pessoas na lista de espera.

A secretária municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
Michele de Sá Vieira, desta-
cou os resultados positivos 
da iniciativa: “A formação se 
dará ao longo de dois meses 
e nós temos certeza de que 
ela será muito rica, voltada 
para as questões da área 
de proteção e recuperação 

Curso

de mananciais de Mogi das 
Cruzes, que apresenta di-
versas potencialidades. Nós 
queremos aflorar essa reali-
dade e compreender o que 
acontece, para que tenhamos 
políticas públicas ambientais 
estratégicas voltadas para a 
resolução de todas essas ques-
tões”, explicou. A formação 
ocorrerá entre os dias 2 de 
setembro e 14 de outubro. 
Michele lembrou também 
que a primeira turma terá 

alunos de várias idades e 
formações profissionais. As 
exigências para a inscrição 
são comprovar residência 
nos bairros atendidos e ter 
mais de 16 anos. Aqueles 
que tiverem pelo menos 80% 
de participação nas quatro 
etapas de formação do curso 
receberão certificados emitidos 
pela Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente. 
Haverá outras duas turmas 
nesta etapa inicial do curso.

Haverá outras duas turmas nesta etapa inicial do curso

Divulgação/PMMC

Iprem realiza assembleia geral 
para prestação de contas dia 28
Além de assembleia, a entidade também vai realizar eleição para definir os novos membros titulares do órgão

SERVIDOR PÚBLICO

Mogi - O Instituto de Pre-
vidência Municipal (Iprem), 
por meio de seu Conselho 
de Administração, realizará, 
no dia 28 de setembro, sua 
16ª Assembleia Geral Anual 
de Prestação de Contas, refe-
rente ao exercício de 2020. A 
audiência será no auditório 
do Centro Municipal de 
Formação Pedagógica (Ce-
mforpe), a partir das 18h30. 
O convite é feito a todos 
os servidores estatutários 
ativos e inativos (efetivos) 
e pensionistas.

Devido às restrições impostas 
pela pandemia de coronavírus 
(Covid-19), e para melhor 
organização e respeito ao 
limite de pessoas no dia do 
evento, é necessário se ins-
crever e confirmar presença 
preenchendo o formulário 
por meio deste link. Aqueles 
que não fizerem sua inscrição 
antecipadamente ficarão 
sujeitos à disponibilidade 
no dia do evento. O uso de 
máscara será obrigatório.

A prestação anual de contas 

é uma obrigação legal do 
instituto e serve para que 
sejam apresentados todos os 
atos praticados no exercício 
anterior, como aplicações, 
metas e investimentos.

O balanço é feito a todos os 
segurados, tanto os servidores 
titulares de cargos efetivos 
(ativos), como aposentados 
e pensionistas da Prefeitura, 
Câmara, Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae) 
e do próprio Iprem.

Criado pela Lei Complemen-
tar nº 35/2005, a autarquia 
gerencia o Regime Próprio 
de Previdência Social do Mu-
nicípio de Mogi das Cruzes 
(RPPS-MC). O instituto é 
constituído pela Assembleia 
Geral, integrada por todos os 
segurados, pelos Conselhos 
de Administração e Fiscal, 
mais a Diretoria Executiva.

Há também, como ór-
gão auxiliar, consultivo e 
deliberativo, o Comitê de 
Investimentos, instituído pelo 
decreto nº 12.786/2012, que 
tem a finalidade de auxiliar a 

Diretoria Executiva e o Con-
selho de Administração nos 
processos de investimentos 
dos recursos.

A administração do Iprem 
é feita por meio da Direto-
ria Executiva e dos órgãos 

integrantes de sua estrutura 
hierárquica ou funcional.

Para mais informações, 
acesse www.iprem.pmmc.
com.br. Em caso de dúvida, 
os contatos do Iprem são 
o telefone 4798-5076 e o 

Whatsapp 4798-5185.

Eleição
Além da assembleia, o 

Iprem abriu o período de 
inscrições para os servido-
res públicos municipais de 

cargo efetivo interessados 
em concorrer na eleição que 
definirá os membros titulares 
do Conselho Fiscal. 

As inscrições seguem até o 
dia 22, das 8 às 17 horas, na 
sede da autarquia, que fica 
no segundo andar do prédio 
da Prefeitura A eleição será 
em 16 de outubro.

O Conselho Fiscal é com-
posto por três membros, todos 
eleitos entre os servidores 
ativos e inativos, com mandato 
de três anos e possibilidade 
de recondução. A função é 
sem qualquer remuneração.

O Iprem elaborou um edital 
contendo todas as informa-
ções para os interessados em 
participar da eleição, bem 
como os procedimentos 
para a inscrição e todas as 
datas do calendário eleitoral.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do site 
www.iprem.pmmc.com.br. 
Em caso de dúvida, os con-
tatos do Iprem são o telefone 
4798-5076 e o Whatsapp 
4798-5185.

Convite para participar do evento é tanto para os servidores ativos ou inativos

Divulgação/PMMC
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SBT, 21H00

Chiquititas
Chico está preocupado e diz para Carol que hoje é o julgamento da Ernestina. 

Carol diz que tem certeza que tudo dará certo.

GLOBO, 17H55

Malhação
Lobão ameaça os integrantes da Galera da Ribalta. Jade tenta convencer 

Bianca e Duca de sua mudança. Pedro se declara para Karina, mas ela 

ignora o ex-namorado. .

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Dolores nota que perdeu a carta de Pilar. Samuel diz a Pilar que Guebo não 

quer morar com eles. Tonico arma para Pilar e convida Eudoro e Dolores 

para sua posse no Rio de Janeiro.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Arlete conta a Júlio que participou de um crime para salvar sua vida e a de 

suas tias, e afi rma ao fi lho que ambos erraram por amor. Arlete percebe 

que o chapéu onde estavam os documentos do acidente de Mirella estão 

no bazar da igreja.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta se surpreende com a proposta de Maurílio para tirar José Pedro 

da cadeia. Elivaldo conta para Cristina que encontrou José Alfredo. Pietro fi ca 

receoso com a desconfi ança de Juliane. Felipe ameaça denunciar Enrico. 

Maurílio afi rma que Danielle voltará para a mansão.

RECORD, 21H

Gênesis
Shetep (Camilo Bevilacqua) descobre algo fundamental no palácio. José 

é pego de surpresa e encontra nova chance. Os fi lhos mentem e fazem 

Jacó fi car mal.

O poder da gratidão 
reside na capacidade 
de este sentimento 
nos tornar mais 
feliz. Se coisas boas 
acontecem na sua 
vida, mas você 
não as reconhece 
com gratidão, 
eventualmente 
começará a achar 
que esses benefícios 
lhe eram devido e 
assim outros que 
não possuí pelo 
que estará atraindo 
para si sentimentos 

MOMENTO
especial

O PODER DA GRATIDÃO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: RODOLFO KONISHI DE ALMEIDA, SUELI DE 

LOURDES NOGUEIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA

DIA 08 

MARIA APARECIDA STOPPA VILLAR MENNICHELLI

EDGAR BATISTA DE SOUZA

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegendo hoje e 

sempre. Feliz aniversário!

“ Hoje é um dia perfeito para 
ser feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

ruins como a 
inveja ou o sentir-
se indevidamente 
injustiçado, achando 
que o universo e as 
pessoas têm para com 
você uma nota de 
dívida que não é real.

Se você ser 
agradecido pela mais 
mínima dádiva, isso vai 
encher o seu coração 
de alegria e paz.
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Mogi Basquete é superado pelo Paulistano no Campeonato Paulista

Pelo oitavo jogo do campeonato paulista, o Mogi das Cruzes Basquete perde para o 

Paulistano por 82 a 73 no sábado passado, no Ginásio do Morumbi, em São Paulo. O 

próximo e último desafio da equipe, nesta primeira fase será hoje contra o São Paulo, 

às 11 horas, no Ginásio Hugo Ramos. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal da 

GCS TV no Youtube.

Agenda Ambiental estimula 
ações de sustentabilidade

Mogi- A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente vem 
realizando Agenda Ambiental 
na Administração Pública 
(A3P), um programa que está 
em fase de implementação na 
Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
em parceria com todas as 18 
secretarias municipais, Procu-
radoria Geral do Município, 
Semae e Iprem. O objetivo é 
promover a conscientização 
ambiental e a mudança na 
cultura do uso da energia 
elétrica, da água, do papel, 
do combustível, dos recur-
sos naturais, estimulando a 
sustentabilidade no dia-a-dia.

O Comitê de Implementação 
e Programação já foi criado e 
a adesão do município à A3P, 
encaminhada ao Ministério 
de Meio Ambiente. Foram 
realizadas reuniões com os 
representantes de todas as 
secretarias municipais, abor-
dando a importância do tema.

A diretora da Secretaria 
Municipal do Verde, Suely 
Mitie Kusano, explicou que 
o programa já está sendo 

Administração Pública

implantado, de forma pilo-
to, na própria secretaria. Os 
funcionários estão engajados 
em economizar papel, energia 
elétrica, água e combustível. 
Eles também estão coletando 
todos os resíduos sólidos reci-
cláveis, inclusive trazendo de 
casa, para serem destinados à 
cooperativa que atualmente 
opera no município e aos três 
ecopontos de Mogi das Cruzes.

Agenda A3P define uma 
série de boas práticas, também 
chamadas eixos temáticos: uso 
racional e reuso do papel, uso 

racional da água, uso racional 
da energia elétrica e eficiência 
energética, gestão de resíduos 
sólidos – coleta e destinação 
para reciclagem, tecnologia 
da informação aplicada à 
sustentabilidade, tecnologia 
de equipamentos, uso racio-
nal da madeira, construções 
sustentáveis, qualidade de 
vida no ambiente de trabalho 
dos servidores, mobilidade e 
transporte, além de compras 
e licitações sustentáveis.

O programa deverá ser 
finalizado até o dia 23.

Funcionários estão engajados nas ações do programa

Divulgação/PMMC

Suzano - Para celebrar os 53 
anos de atuação, a Associação 
Comercial e Empresarial (ACE) 
de Suzano anunciou ontem 
uma programação especial 
ao longo do mês. A entidade 
está oferecendo condições 
e descontos especiais em 
serviços aos associados, além 
de consultorias gratuitas.

E para comemorar mais 
um ano de trabalho, durante 
todo mês de setembro, a 
associação está ofertando um 
desconto de 17% no valor da 
emissão do Certificado Digital. 
Já aos que desejam se tornar 
um associado neste mês terá 
direito a uma consulta ao 
Serviço Central de Proteção 
ao Crédito (SCPC), ofertado 
pela Boa Vista Serviços e que 
permite acesso ao Acerta 
Essencial, um pacote de 
dados no qual o empreen-
dedor confere informações 
financeiras que o auxiliam 
na tomada de decisões de 
crédito e no processo de 
vendas ao cliente externo.

ACE fornece 
descontos em 
serviços para 
associados

Aniversário

Internações por coronavírus 
no Alto Tietê têm leve aumento
Suzano, que não registrava uma internação em razão da doença, registrou ocupaçao ontem de 6,06%  dos leitos

COVID-19

Região - Uma nova apuração 
do Grupo MogiNews/DAT 
junto aos dados disponibi-
lizados pelas secretarias de 
Saúde das cidades do Alto 
Tietê e com a Secretaria de 
Estado da Saúde mostrou um 
leve aumento no número de 
pacientes internados com o 
novo coronavírus (Covid-19) 
na região.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano informou por meio 
de suas redes sociais que, 
depois de oito dias sem 
registrar pacientes, fechou 
a última semana com uma 
taxa de ocupação de 6,06% 
de ocupação de leitos em sua 
rede pública municipal, sem 
detalhar ocupação de leitos 

Na Enfermaria, a ocupação é de 3,32% em Mogi

de Enfermaria e Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs).

A Secretaria de Estado da 
Saúde, por meio do Censo 
Covid, registrou dois pa-
cientes no Hospital Auxiliar 
de Suzano, de um total de 
vinte leitos disponíveis, o que 
equivale a uma ocupação de 
15% - na semana passada, o 
número era de 31,2%.

A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes, em sua página na 
internet, informou que até o 
fim de segunda-feira 48 dos 
320 leitos de UTI contavam 
com pacientes, ou 15% de 
proporção - um leve aumento 
em relação à última apura-
ção, que era de 12,8%. Já os 
leitos de Enfermaria seguem 
com 3,32%, com 32 dos 
962 pacientes registrados 
nas unidades hospitalares.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, o Hospital 
Santa Marcelina de Itaqua-
quecetuba conta com quatro 
pacientes de dez vagas cada 
nos setores de enfermaria 
e de UTI, o que equivale 
a 40% da sua capacida-
de. Ontem, a Secretaria de 
Saúde da cidade informou 
que a Central dedicada ao 

tratamento da Covid-19 será 
desativada para retomar as 
atividades do Centro de 
Saúde Infantil (CSI). Os 
casos do novo coronavírus, 
segundo divulgação da mu-
nicipalidade, continuarão 
sendo atendidos na Unidade 

de Pronto Atendimento do 
Jardim Caiuby e no Centro 
de Saúde da Vila Zezuína.

No Hospital Regional de 
Ferraz de Vasconcelos, a Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
informou que oito dos 26 
leitos de UTI contam com 

pacientes, o que representa 
ocupação de 30,7%. No setor 
de enfermaria, aproximada-
mente três pacientes de 26 
vagas estão internados, o que 
representa taxa de 11,5%.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, a Região 
Metropolitana de São Paulo 
possui 34.5% dos leitos de 
UTI (contra 35,7% da última 
leitura) e 27,6% dos leitos 
de enfermaria (contra 27,4% 
dos leitos da última leitura).

Em relação aos casos e 
mortes por Covid-19, o Estado 
de São Paulo registrou ontem 
4.291.993 casos de doença 
durante toda a pandemia 
e 146.567 óbitos. Amanhã 
deverão ser conhecidos os 
dados mais recentes para o 
ALto Tietê.

Andre Diniz
Divulgação/PMMC

O Estado de 
São Paulo 
registrou ontem 
4.291.993 casos 
de doença 


