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

Proximidade das chuvas alerta 
as prefeituras do Alto Tietê

Municípios conversaram com a reportagem e explicaram as medidas que serão tomadas para evitar riscos à população

FUNDO SOCIAL

  Troca de ingressos gera meia tonelada 
de alimentos em Suzano. Cidades, página 5

Após longo período de estiagem, 
um dos mais severos dos últimos 
tempos, as chuvas devem retor-
nar à região com a proximidade 
das temperaturas mais altas. No 
último fi nal de semana, apesar 
do frio pouco característico nesta 
época do ano, às portas do verão, 
a forte chuva que atingiu o Alto 

Mogi

Moradores têm prazos para 
promover reformas ou 
limpezas em sepulturas
Medida foi publicada por meio de um decreto para 
que  não haja aglomeração nos dias que antecedem o 
feriado de Finados. Mogi, página 4

Alagamento é um dos eventos mais característicos nesta época

Mogi News/Arquivo
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Tietê deu amostras do que pode 
ocorrer nos próximos meses. As 
prefeituras devem manter suas 
equipes de Defesa Civil em alerta, 
muito embora algumas obras de 
desassoreamento e piscinões pos-
sam mitigar ao avanço das águas 
pluviais nos municípios da região  
Cidades, página 8

Mogi

‘Pedágio Não’ reúne 700 pessoas 
em protesto na Mogi-Dutra

Evento ocorreu no km 40 da Mogi-Dutra, possível 
local da instalação do pedágio. Cidades, página 4
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SERVIÇO EM CEZAR
O Semae iniciou a implantação de 

1.200 metros de tubulação, que be-

neficiarão cerca de 70 famílias da 

região da estrada dos Cogumelos, 

em Cezar de Souza. Atualmente, a 

área é abastecida com caminhões-

-pipa. O investimento é de R$ 27 mil 

em materiais e o serviço é realizado 

com mão de obra da própria autar-

quia. A previsão é concluir os traba-

lhos em novembro.

PROFESSORA PREMIADA I
A professora de Mogi das Cruzes, 

Sueller Costa, conquistou o Prêmio 

CpE na Sala de Aula com um proje-

to voltado à temática socioemocio-

nal.  Intitulado “It’s Okay To Feel Your 

Feelings” (“Tudo Bem Sentir Seus 

Sentimentos”), desenvolvi junto aos 

alunos do 1º ao 5º ano, durante as 

aulas de língua inglesa. Trata-se de 

uma revista em quadrinhos com as 

vivências no período do isolamen-

to social. 

PROFESSORA PREMIADA II
Nesta quinta-feira, às 18h30, a pro-

fessora Sueller participará de uma 

live especial com os vencedores. 

Será transmitida no canal do You-

tube dos organizadores (Rede CpE).

VIVEIRO MUNICIPAL
As atividades de educação ambiental 

organizadas pelo Viveiro Municipal 

Tomoe Uemura para escolas e insti-

tuições podem voltar a ser agenda-

das. Os interessados em participar 

do projeto e visitar o local devem 

enviar um ofício para o e-mail do ór-

gão (suzanoviveiromunicipal@gmail.

com) ou entrar em contato pelo te-

lefone 4749-3943. A primeira turma 

agendada é de uma escola de edu-

cação infantil de Ferraz de Vascon-

celos, que já prestigiará o espaço no 

próximo dia 25. O cronograma segue 

com ações marcadas para 26 de ou-

tubro e 8 de novembro.

COLETE BALÍSTICO
Guarda Civil Municipal de Itaqua-

quecetuba recebeu 147 novos cole-

tes balísticos com validade de cinco 

anos. A entrega foi feita na última 

sexta-feira pelo prefeito Eduardo 

Boigues (PP), na Secretaria Munici-

pal de Segurança Urbana. Agora, a 

corporação está com 60% dos cole-

tes renovados, sendo que os outros 

40% ainda estão dentro do prazo de 

validade.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Inclusão no mercado

O
s estabelecimentos, ainda engati-
nhando quando o assunto é in-
clusão, alienam parte do público 
que poderia ser consumidor. Não 

é uma tarefa fácil para os comerciantes, mas 
na era da inclusão, ela precisa ser exercitada. 

Assim, pensar em diversidade e inclusão 
como fatores que se complementam é fun-
damental. Isso deixará mais clientes satisfei-
tos e aumentará o lucro da empresa. Diversi-
dade e inclusão, porém, também devem ser 
pensados no ambiente interno do trabalho 
– uma tarefa para os líderes empresariais 
quebrarem a cabeça. Não há dúvida de que 
as empresas continuarão a dedicar atenção e 
recursos para promover a diversidade, inclu-
sive na contratação dos colaboradores. Mas, 
criar um ambiente de trabalho onde todas as 
pessoas se sintam respeitadas e valorizadas 
ainda é um desafio complicado. 

Não basta, por exemplo, contratar uma 
pessoa portadora de deficiência apenas para 
constar no hall da companhia. A diversida-
de sem inclusão se transforma em uma ta-
refa incompleta. Isso quer dizer que, além 
da contratação, se faz necessário dar voz ao 

trabalhador e permitir que participe de de-
cisões importantes dentro do setor destina-
do a ele. Isso resultará em um colaborador 
mais ativo e participativo. Já a empresa que 
se abre à inclusão poderá ser surpreendida 
positivamente com novas ideias. 

Líderes empresariais já se deram conta 
do potencial de uma força de trabalho di-
versificada, mas, embora esse seja um pas-
so importante, não garante a inclusão. No 
meio disso, as empresas têm um novo de-
safio criado após a chegada da pandemia da 
Covid-19, que é um ambiente de trabalho 
híbrido. Por isso, para facilitar e agilizar o 
processo de inclusão é importante ouvir os 
colaboradores e tentar atender parte de seus 
anseios para que se sintam mais valorizados. 

Como agir neste sentido em um ambiente 
híbrido? Esse já é um novo desafio que se 
constrói dentro dessa necessidade. A cultu-
ra da inclusão ainda não é clara na cabeça 
de parte da população. Cabe às lideranças 
entenderem a diferença entre diversidade 
e inclusão e, por meio da prática, massifi-
car o ensinamento, que será benéfica tanto 
para empresas quanto para os trabalhadores.

O negacionismo, que reúne 
determinados segmentos so-
ciais, não tem por hábito negar 
apenas a ciência e a forma do 
planeta. Esses negacionistas 
também negam que existe 
um processo de aquecimento 
global em curso, decorrente 
da ação human. O modelo de 
desenvolvimento econômico 
que tanto caracterizou o sé-
culo 20, particularmente em 
sua segunda metade, trouxe 
graves consequências e a fa-
tura está sendo cobrada. 

Existem estudos que mos-
tram que, caso o padrão de 
consumo mundial fosse equi-
valente ao consumo dos EUA, 
necessitaríamos de alguns pla-
netas Terra para fornecer os 
recursos naturais necessários 
para se produzir tanto. 

Uma pesquisa realizada 
pelo Climate Central, uma or-

A subida dos oceanos

ARTIGO
Afonso Pola

ganização sem fins lucrativos 
sediada nos Estados Unidos, 
em parceria com a Universi-
dade Princeton, também nos 
EUA, e o Instituto Potsdam de 
Pesquisa de Impacto do Cli-
ma, na Alemanha, foi guiada 
pela seguinte pergunta: Como 
o aumento da temperatura 
global e a elevação do nível 
do mar vai afetar na prática 
diferentes regiões do planeta?

Essa pesquisa já publicada 
em revista científica identifi-
cou lugares que podem so-
frer graves inundações, caso 
as políticas para combater 
as mudanças climáticas não 
sejam colocadas em prática. 
Centenas de áreas costeiras, 
que abrigam atualmente mais 
de 1 bilhão de pessoas, estão 
sob risco. Uma elevação de 
até 3°C nas próximas déca-
das (em comparação com a 

média pré-industrial), esses 
danos seriam muito graves. 
O dobro do risco caso o au-
mento fique entre 1,5°C e 2°C.

No caso do Brasil, pelo ta-
manho do nosso litoral, vá-
rias cidades seriam atingidas. 
Salvador, por exemplo, com 
o aumento de 1,5°C faria o 
mar avançar sobre parte do 
centro e outros bairros da Ci-
dade Baixa. Com o aumen-
to de 3°C, a área onde fica o 
Mercado Modelo seria toma-
da pelas águas. 

Além de Salvador, vária 
cidades litorâneas perderiam 
para o mar áreas importantes. 
É o caso de Recife, Fortaleza, 
Porto Alegre (em função do 
Rio Guaíba) e Rio de Janeiro 
teriam áreas perdidas para as 
águas. Ou seja, apenas não 
piorar é insuficiente para 
entregar um mundo melhor 
para as próximas gerações.

Afonso Pola é sociólogo e professor.

 afonsopola@uol.com.br
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Moradores assinam adesão 
para a Frente de Trabalho

Poá - A Secretaria de In-
dústria, Comércio, Emprego e 
Relações do Trabalho de Poá 
iniciou, na manhã de ontem, 
a assinatura do termo de 
adesão dos novos bolsistas da 
Frente de Trabalho Municipal. 
A adesão ao Programa de 
Combate ao Desemprego e 
Incentivo à Qualificação Pro-
fissional está sendo realizada 
no Núcleo de Atendimento 
à População (NAP).

De acordo com o responsá-
vel pela Pasta, Alcides Leme 
da Silva Junior, os bolsistas 
que ocuparão as cem vagas 
começaram a ser convocados 
no final da última semana, por 
meio de contato telefônico. 

“Desta forma, foi feito o agen-
damento até o próximo dia 22 
de outubro, para a assinatura 
e entrega dos documentos. 
No site da Prefeitura (www.
prefeituradepoa.sp.gov.br) 
também foi disponibilizada 
a consulta dos nomes apro-
vados”, disse.

A Frente de Trabalho Mu-
nicipal tem como objetivo 

Até dia 22

proporcionar ocupação, qua-
lificação profissional e renda 
aos trabalhadores desem-
pregados e em situação de 
vulnerabilidade social. “O 
benefício será concedido 
pelo período de 12 meses, 
podendo ser prorrogado 
por igual período. Além 
da bolsa e cesta básica, o 
selecionado também terá 
cursos de qualificação e/ou 
alfabetização, além de um 
seguro de acidentes pessoais. 
A jornada de atividade no 
programa será de 36 horas 
semanais, com 32 horas de 
trabalho e quatro horas de 
qualificação profissional, sendo 
a participação obrigatória no 

curso”, finalizou o secretário.
De acordo com o secretário, 

a prefeita Marcia Bin (PSDB) 
havia solicitado celeridade 
no andamento do processo, 
por entender a necessidade 
e importância de colocar 
a Frente de Trabalho para 
atender as demandas do 
município o quanto antes. 

“Com os bolsistas atuando 
pela cidade, muitas demandas 
serão atendidas de forma 
mais rápida e precisa, ou seja, 
conseguiremos solucionar 
diversos problemas e auxiliar 
na renda dos munícipes que 
se encontram desempregados 
no momento”, disse.

Os moradores convoca-
dos devem comparecer ao 
Núcleo de Atendimento à 
População (NAP), conforme 
agendamento, munidos dos 
documentos solicitados e 
assinar a adesão ao Programa 
de Combate ao Desemprego 
e Incentivo à Qualificação 
Profissional. Os trabalhos 
terão início no dia 3 de 
novembro.

Aplicação de doses contra 
Covid segue na semana
Moradores poderão receber a vacina contra o coronavírus em um dos 24 postos de saúde

PANDEMIA

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Saúde dá con-
tinuidade nesta semana à 
campanha de imunização 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) nos postos de saúde. 
O atendimento nas salas de 
vacinação está disponível de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 15 horas. O acolhimento 
garante a primeira dose para 
os maiores de 12 anos; a 
segunda dose conforme 
aprazamento; e a terceira 
aplicação de reforço para 
as pessoas imunossuprimi-
das, profissionais da saúde 
atuantes e idosos maiores 
de 60 anos que receberam a 
segunda dose há seis meses 
ou mais.

A ação segue normal-
mente nesta semana, em 
todos os 24 postos. Porém, 
excepcionalmente amanhã, 
quinta e sexta-feira a Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
Jardim Monte Cristo terá 
o atendimento suspenso 
devido a remanejamento 
interno, que vai ganhar novo 

endereço a partir de sábado.
Suzano já contabiliza 

95,91% da população aci-
ma de 12 anos vacinada 
com pelo menos a primeira 
dose, alcançando 234.788 
pessoas do grupo estimado 
em 244.782 habitantes. Do 
total de vacinados, 68,41% 
já estão completamente imu-
nizados, sendo 7.555 com 
a vacina em dose única e 
153.076 com as duas eta-
pas concluídas. Quanto à 
aplicação de reforço, 6.608 
foram contemplados.  

Somente ontem, 1.340 
aplicações foram contabilizadas, 
sendo 164 na primeira dose, 
622 na segunda e 554 na ter-
ceira. Já no sábado, a cidade 
registrou 2.378 aplicações 
contra a Covid-19 durante 
o “Dia V” da campanha de 
Multivacinação. A atividade 
também rendeu outros 2.432 
atendimentos para vacinas 
diferenciadas, tendo como 
público-alvo as crianças e 
adolescentes de 15 anos 
de idade que precisavam 

atualizar as cadernetas.     
O secretário municipal de 

Saúde, Pedro Ishi, participou 
da ação. “A campanha de 
multivacinação, assim como 
a da Covid-19, recebeu uma 
boa adesão da comunidade, 

uma vez que 4.321 crianças e 
adolescentes compareceram 
aos postos. Deste total de 
visitas, 2.432 precisaram 
se vacinar com um ou mais 
imunizantes que estavam 
faltando na caderneta”, disse.

De acordo com o chefe da 
Pasta, as salas de vacinação 
seguem abertas durante a 
semana, das 8 às 15 horas, 
para o atendimento da de-
manda contra Covid-19 mas 
também para outras vacinas. 

Apenas a UBS do Monte Cristo vai interromper vacinação entre amanhã e sexta

Irineu Junior/Secop Suzano

Região - O deputado es-
tadual André do Prado (PL) 
recebeu, na tarde de ontem, 
o presidente da regional Sul 1 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) em 
São Paulo e bispo de Mogi 
das Cruzes, dom Pedro Luiz 
Stringhini, para entrega de 
uma carta aberta em repúdio 
às declarações proferidas na 
última semana pelo deputado 
estadual Frederico D’Avila 
(PSL) contra o arcebispo 
de Aparecida, dom Orlando 
Brandes, a CNBB e o papa 
Francisco.

O parlamentar do Alto 
Tietê considerou o episódio 
lamentável e descabido e 
registrou sua repulsa. “Essa 
é uma opinião isolada, que 
nem de perto reflete a posição 
de meus colegas nesta Casa. 
Fiz questão de receber dom 
Pedro, nosso bispo, para 
entregarmos esse manifes-
to, que rejeita fortemente 
as abomináveis agressões 
proferidas na tribuna de 
nosso plenário”, declarou 
o deputado André do Prado.

Deputado e bispo pedem 

apuração de xingamentos

Na Alesp

“Nosso pedido é que esse 
fato grave, de ofensa des-
cabida, seja devidamente 
apurado e considerado. A 
CNBB sempre foi defensora e 
comprometida com o Estado 
Democrático de Direito e 
espera dessa casa legislativa, 
medidas eficazes para que esse 
desrespeito seja reparado”, 
afirmou dom Pedro.

Em sua carta aberta, a 
CNBB afirmou se ancorar 

“profeticamente, sem medo 
de perseguições, no seguinte 
princípio: a Igreja reivindica 
sempre a liberdade a que tem 
direito, para pronunciar o 
seu juízo moral acerca das 
realidades sociais, sempre que 
os direitos fundamentais da 
pessoa, o bem comum ou a 
salvação humana o exigirem”.

Xingamentos
Durante sessão na Alesp 

ocorrida em 14 de outubro, 
D’Avila chamou o papa e o 
arcebispo de “vagabundos”, 

“safados” e “canalhas” enquanto 
discursava no plenário da 
Casa de Leis.

Ferraz - O novo reservatório 
de contenção, conhecido 
como “piscinão” passou pelo 
primeiro teste com fortes 
chuvas. Na madrugada de 
ontem, o município recebeu 
um grande volume de água 
em um curto espaço de 
tempo, que em outras épocas 
alagaria as ruas do centro.

Desta vez as águas ficaram 
retidas no piscinão e escoa-
ram sem causar nenhum 
tipo de transtorno. O tubo 
descarregador funcionou 
com 100% da capacidade e o 
nível na caixa de dissipação 
ficou em 0,40 centímetros.

“A chuva desta madrugada 
foi forte e a previsão é de 
outras pancadas durante 
todo o dia. Estive no pis-
cinão e a situação é muito 
tranquila, além disso, passei 
pelo Centro da cidade e está 
tudo normal, nenhum ponto 
de alagamento, provando 
o sucesso da obra”, disse 
a prefeita Priscila Gambale 
(PSD).

Piscinão dá 
conta de chuva 
forte e evita 
alagamento

No centro

Guararema - A Escola da 
Natureza Francisca Lerario 
realizou, em outubro, a en-
trega do prêmio do concurso 
Sustentabilidade: Um desafio 
diário, idealizado a partir a 
partir de uma das temáticas 
desenvolvidas durante a VIII 
Jornada da Educação. O prêmio 
foi um bicicleta.

A pauta principal do encon-
tro, o descarte adequado dos 
resíduos sólidos produzidos 
e as ações diárias que podem 
minimizar o impacto de uma 
vida moderna no meio ambien-
te, abriu uma oportunidade 
para o compartilhamento de 
ideias e experiências por meio 
de vídeos caseiros gravados 
pelos colaboradores.

Neste sentido, a promoção 
do concurso de vídeos de 1 
minuto: “Sustentabilidade: 
um desafio diário” visou es-
timular e valorizar pequenas 
ações e atitudes cotidianas 
que certamente fazem grande 
diferença para um mundo 
mais sustentável. O mesmo 
está em consonância com 
o Objetivo de Desenvolvi-
mento Sustentável da ONU 
número 12: assegurar padrões 
de produção e de consumo 
sustentáveis.

Educação 
entrega prêmio 
de concurso 
interno

Sustentabilidade

Os moradores 

convocados 

devem comparecer 

ao Núcleo de 

Atendimento à 

População (NAP)
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700 pessoas participam 
de ato contra pedágio

Mogi - Os organizadores 
do movimento “Pedágio Não” 
informaram ontem que mais 
de 700 pessoas participaram 
do mais recente ato contra 
os projetos do governo do 
Estado de implantar uma 
praça de pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88).

O evento “Mogi Não 
Vai Ser Feito de Palhaço” 
foi realizado no km 40 da 
rodovia, no local previsto 
pelo projeto da Agência 
Reguladora do Transporte 
do Estado de São Paulo 
(Artesp), conforme consta 
no pacote “Litoral Paulista” 
de concessões divulgado 
no mês de maio. “O local 
foi escolhido com o ponto 
de vista estratégico, para 
as pessoas terem a noção 
de como vai ser a vida das 
pessoas caso este projeto 
seja concluído. Tivemos 
uma grande adesão tanto 
dos pedestres quanto dos 
motoristas que passavam 
pelo trecho”, apontou Paulo 
Bocuzzi, organizador do 

O Pedágio em Mogi

“Pedágio Não”.
A manifestação reuniu, 

segundo os organizadores, 
de 600 a 700 pessoas no 
período em que ocupou 
parcialmente uma das faixas 
da rodovia, com abordagens 
a motoristas que acompa-
nhavam. “A adesão foi 20% 
maior do que vimos no último 
ato, que foi feito na entrada 
da cidade, e demonstra que 
nossa população segue fir-
me na intenção de que este 
projeto jamais chegue a nos 
afetar”, afirmou.

O ato contou com a parti-
cipação de diversas lideranças 
políticas de diversos espectros 

políticos e de dentro e fora da 
região do Alto Tietê. “Além 
do prefeito Caio Cunha e da 
vice-prefeita Priscila Yamagami 
Kehler, cinco membros da 
Câmara de Vereadores de 
vários grupos participaram. 
Outras lideranças de partidos 
de esquerda, como Rodrigo 
Valverde (ex-candidato a 
prefeito pelo PT em 2020) e 
representantes dos deputados 
estaduais Castello Branco 
(PSL) e Arthur do Val (PAT) 
também prestigiaram nosso 
ato”, elencou.

Para o movimento, o ato 
foi um sucesso, por reforçar 
a mensagem de insatisfa-
ção da comunidade. “De-
monstramos neste final de 
semana ao governo que a 
cidade continua preocupada 
e engajada, foi um sucesso 
total. Pretendemos realizar, 
agora, novas conversas com 
as lideranças políticas que 
estão nesta luta para avaliar o 
que pode ser feito em âmbito 
estadual e federal”, concluiu 
Bocuzzi. (A.D) 

Agentes do Zoonoses 
participam de capacitação

Mogi- Equipes do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) 
e do Núcleo de Prevenção 
e Controle das Arboviroses 
(NPCA) participaram, na 
sexta-feira passada, de um 
curso sobre controle e manejo 
de abelhas e vespas. A aula 
foi ministrada em dois turnos 
no auditório da Escola de 
Governo.

Segundo a médica veterinária 
Débora Murakami, que atua 
como coordenadora técnica 
do CCZ, o evento deve iniciar 
um processo de capacitação 
continuada para os agentes 
e técnicos. “Nossa proposta 
é trabalhar periodicamente 
assuntos de relevância para 
o dia-a-dia das equipes, am-
pliando os conhecimentos”, 
explicou.

Para o evento desta sexta, 
o palestrante convidado foi 
o biólogo Tarcísio George de 
Oliveira Silva, especialista em 
Entomologia Urbana (Unesp 

- Rio Claro/SP). Ele iniciou o 
treinamento com uma ampla 
explanação sobre a atuação 

Controle e manejo de abelhas

das abelhas na manutenção da 
biodiversidade, na produção 
de alimentos e para a vida 
humana, assumindo grande 
importância na manutenção 
do planeta. 

A principal função executada 
pelas abelhas é a polinização, 
ou seja, sem elas, toda a ca-
deia alimentar poderá ser 
afetada. “O Brasil é muito 
rico em espécies por conta da 
nossa extensa faixa tropical”, 
comentou Tarcísio. 

Segundo ele, somente o 
território nacional abriga cerca 
de 3 mil espécies de abelhas 
catalogadas e o trabalho das 
equipes técnicas deve ser foca-
do na preservação. “Mogi das 
Cruzes tem um fator altamente 
positivo que é uma extensa 
área para soltura”, acrescentou 
Tarcísio, pontuando dicas e 
técnicas de controle e manejo. 

Quem tiver alguma dúvida 
pode entrar em contato por 
meio do telefone 4792-8585.

Palestrante foi um biólogo especialista em Entomologia

Divulgação/PMMC

Prefeitura estabelece prazos para 
intervenções nas sepulturas
Reformas poderão ser feitas até 20 de outubro, pinturas até sexta-feira e limpeza até o dia 30 de outubro

DIA DE FINADOS

Mogi - O prefeito Caio 
Cunha (Pode), emitiu na úl-
tima quinta-feira um decreto 
municipal estabelecendo 
as normas para a reforma 
e presença do público nos 
cemitérios públicos durante 
o Dia de Finados, em 2 de 
novembro.

O decreto 28.473/2021 
estabelece que os respon-
sáveis pelas sepulturas nos 
cemitérios municipais deverão 
realizar serviços de reforma 
até amanhã, enquanto que 
a pintura dos jazigos será 
permitida até o final desta 
semana.

Serviços de limpeza 
deverão acontecer até 30 
de outubro, porém sem 
poder atuar aos domingos. 
A administração munici-
pal também pede a todas 
as famílias e prestadores 
de serviços que sigam os 
protocolos sanitários para 
evitar a contaminação pelo 
coronavírus (Covid-19).

Segundo a Prefeitura 
de Mogi, os prazos para 
a realização dos serviços 
tem como objetivo evitar 
transtornos nas necrópoles, 
levando em consideração 
que o número de visitantes 
nos dias que antecedem o 
Dia de Finados costuma 
aumentar.

A expectativa do Exe-
cutivo municipal é de que 
100 mil pessoas visitem os 
cemitérios São Sebastião, 
da Saudade e de Sabaúna. 
O São Salvador, localizado 
no Parque Monte Líbano, 

conta com mais de 9,8 mil 
sepulturas e é o maior da 
cidade. O Cemitério da 
Saudade no distrito de Braz 
Cubas tem 9 mil jazigos e 
o de Sabaúna conta com 
400 covas.

A Prefeitura disponibiliza 
em sua página na inter-
net (www.pmmc.com.br) 
um serviço para que as 
famílias possam encontrar 
exatamente a sepultura de 
seus entes queridos com 

rapidez e eficiência. No 
serviço online, basta digitar 
o nome do sepultado, onde 
estará a localização com 
base na quadra e jazigo. 
A prefeitura ressalta que 
o serviço também estará 

disponível junto à admi-
nistração dos cemitérios 
públicos municipais.

Etiqueta 
O decreto municipal, 

também no artigo 3º, que 
permissionários ou con-
cessionários não venham a 
extrapolar regras de conduta 
que possam causar proble-
mas para a coletividade, 
além de causar problemas 
nos locais.

Estão proibidos, pelo 
decreto, atos que preju-
diquem os túmulos ou as 
vias dentro dos cemitérios, 
obstruir ou sujar passagens, 
utilizar mão de obra não 
credenciada pela Prefeitura, 
fazer inscrições em túmulos 
ou jazigos sem autorização 
da administração, alimentar 
os animais que possam 
vagar pelas dependências, 
realizar propaganda política 
no interior dos cemitérios 
ou utilizar roupas consi-
deradas impróprias para 
o local e a ocasião.

André Diniz

Medidas estão sendo tomadas para evitar aglomeração nos cemitérios municipais

Mogi News/Arquivo

Responsáveis 
pelas sepulturas 
nos cemitérios 
municipais 
deverão realizar 
serviços de 
reforma até 
amanhã

O evento “Mogi 
Não Vai Ser Feito 
de Palhaço” foi 
realizado no 
km 40
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Programa conquista o 2º lugar 
no Prêmio Josué de Castro 2021

Mogi- O programa Qui-
tanda Social, desenvolvido 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, acaba de ser agraciado 
com o 2º lugar na categoria 
programa ou projeto política 
pública do Prêmio Josué 
de Castro 2021- Combate 
à Fome e Desnutrição, do 
Conselho Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
Sustentável (Consea/SP).

O Prêmio é uma iniciativa 
do governo do Estado de São 
Paulo e contempla iniciati-
vas voltadas à formulação 
de soluções concretas para 
o combate à fome e para 
a promoção da seguran-
ça alimentar e nutricional. 
Além disso, o prêmio é uma 
oportunidade de conhecer 
programas e projetos, sejam 
eles públicos ou privados, 
que promovam a segurança 
alimentar e o bem-estar da 
população paulista.

O Conselho Estadual de Se-
gurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável (Consea/SP) está 
vinculado à Coordenadoria 

Quitanda Social

de Desenvolvimento dos 
Agronegócios (Codeagro), 
da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento. A cerimônia 
de premiação acontecerá 
amanhã, em São Paulo e 
contará com a presença da 
primeira dama do Estado, 
Bia Doria.

Além de programa ou projeto 
de política pública, o prêmio 
também teve a categoria 
de pesquisas científicas. O 
primeiro colocado de cada 
categoria receberá uma salva 
de prata. Já o segundo e 
terceiro, como é o caso da 
Prefeitura de Mogi, recebe-
rão menção honrosa, como 
reconhecimento estadual. A 
Prefeitura de Mogi também 
receberá, assim como todos 
os inscritos, certificado de 
participação.

O Quitanda Social é uma 
iniciativa da Secretaria de As-
sistência Social, por meio do 
Programa Acessuas Trabalho/
Conduz e tem parceria com 
a Secretaria de Agricultura, 
com a Coordenadoria de 

Desenvolvimento Rural Sus-
tentável e com cooperativas 
agrícolas da cidade, como a 
Cooprojur e a Copavat, além 
do governo federal. O pro-
grama consiste na aquisição 
de produtos frescos de agri-
cultores locais e distribuição 
dos mesmos para famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social.

Em 2021, o programa teve 
um salto e saiu de 250 famílias 
atendidas em março para 
1.420 famílias beneficiadas em 
outubro, quando se encerrou 
o ciclo de atendimentos do 
ano. Esse crescimento foi 
possibilitado pela inscrição 
no Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), o que fez com que 
mais recursos, provenientes 
do governo federal, fossem 
direcionados à ação. Além 
disso, foi possível desenvolver 
um planejamento mais amplo 
e assertivo e atender locais e 
comunidades até então não 
abrangidos pelo programa.

Troca de ingressos resulta em 
meia tonelada de alimentos
Durante a semana o Fundo de Solidariedade promoveu a troca dos ingressos para o jogo de logo mais, na arena

AMISTOSO DE VÔLEI

Suzano - O Fundo Social 
de Solidariedade promoveu 
ontem a troca de ingressos 
solidários para o amistoso 
entre Suzano Vôlei e Sesi-

-SP, que acontece hoje. A 
iniciativa, em parceria com 
a equipe esportiva, resultou 
na arrecadação de 500 quilos 
de alimentos não-perecíveis, 
que serão distribuídos às 
famílias que vivem em si-
tuação de vulnerabilidade.

Realizando o câmbio de 1 
quilo de alimento não-perecível 
por um tíquete, as equipes 
do Fundo Social estiveram 
no primeiro piso do Paço 
Municipal Prefeito Firmino 
José da Costa conduzindo o 
recolhimento de pacotes de 
alimentos variados, somando 
um total de 500 quilos de 
alimentos arrecadados. A 
ação contabilizou a troca 
de todos os ingressos dis-
ponibilizados. Cada cidadão 
pôde levar a quantia que 
desejasse para a doação, 
estando limitado a receber 
cinco bilhetes individuais 

para acompanhar a partida 
na praça esportiva. 

Atuando no local das 9 
às 16 horas, os funcionários 
do órgão presidido pela 
primeira-dama Larissa Ashiu-
chi formaram equipes para 
atender aos moradores que 
deixaram suas doações nas 
cestas, recebendo como retorno 
um ingresso individual para 
acompanhar o amistoso do 
Suzano Vôlei contra o Sesi-

-SP. O time visitante conta 
com jogadores de seleção, 
sendo presença tradicional 
na Superliga de Vôlei, tendo 
inclusive disputado a final 
do torneio de 2019 na arena 
suzanense, que na ocasião, 
recebeu um dos jogos da 
grande final entre paulistanos 
e o Vôlei Taubaté.

Para Larissa, a iniciativa é um 
instrumento de solidariedade, 
aliando uma prática de lazer 
com a ajuda ao próximo para 
os munícipes. “É realmente 
gratificante saber que rece-
bemos tantos alimentos e 
objetos que podem beneficiar 

várias pessoas em condições 
menos favorecidas. Com a 
arrecadação que tivemos 
hoje, faremos a distribuição 
para aqueles que mais pre-
cisam. Ajudar os moradores 
de Suzano com esse ato de 

solidariedade é mais que 
importante e, com toda a 
segurança, desejo um bom 
jogo a todos que estarão na 
Arena para acompanhar de 
perto a equipe da cidade”, 
afirmou.

Por sua vez, o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi disse estar 
contente com a arrecadação 
ao longo do dia, afirmando 
que o mais importante de 
tudo é prover as melhores 
condições possíveis a quem 

precisa. “São vários pacotes 
de alimentos que serão des-
tinados às pessoas que mais 
precisam. Agradecemos ao 
Suzano Vôlei por disponibilizar 
esta parcela dos ingressos 
para uma finalidade tão 
importante no ponto de vista 
social. Seguimos na torcida 
por uma vitória em quadra 
nesta noite especial com 
público e com o carinho do 
torcedor”, concluiu.

Amistoso
O jogo entre o Suzano Vôlei 

e o Sesi-SP será realizado na 
Arena Suzano, no Parque 
Municipal Max Feffer (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90), hoje, a partir das 18 
horas. Esta será a primeira 
partida com público no local, 
com capacidade máxima de 
30%. Para mais informações 
sobre os ingressos, acesse o 
site www.suzanovoleioficial.
com.br ou procure o posto 
de atendimento nesta terça-

-feira, na própria Arena, a 
partir das 16 horas.

Cada pessoa que levou alimento pôde retirar cinco bilhetes individuais

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Mogi- A Prefeitura está 
com inscrições abertas para 
a segunda turma do Curso de 
Educadores Ambientais Locais. 
Para participar, é necessário ter 
pelo menos 16 anos e morar 
em um dos seguintes bairros: 
Barroso, Pedra Branca, Pindo-
rama, Quatinga, Taiaçupeba, 
Taquarussu e Vargem Grande. 
As inscrições vão até o dia 
26 deste mês, na Sociedade 
Ambiental de Taiaçupeba 
(SAT), que fica na rua Seis 
de Junho, 377 – Taiaçupeba.

Os interessados também 
podem se inscrever na Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente (rua Brás Cubas, 
470, Centro), de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas; 
por meio do telefone (4798-
5962 ou 4798-5959); ou pelo 
e-mail svma@pmmc.com.br.

Ocurso oferece capacitação 
prática e teórica gratuita, em 
quatro módulos. Aqueles que 
tiverem pelo menos 80% 
de participação receberão 
certificado. 

Inscrições 
para 2ª turma 
seguem até o 
dia 26

Educadores Ambientais



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

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

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

Terça-feira, 19 de outubro de 20216 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Nicole inventa uma história com Flávio para sair como heroína.

GLOBO, 17H55

Malhação

Gael avança para defender Duca, e Dandara tenta impedi-lo. Jade leva 

Cobra para jantar em sua casa. Duca pensa em Nat.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Tonico diz que quer fi car com Zayla. Nélio começa a dar aulas para Dolores. 

Luísa comenta com Pedro que o relacionamento dos dois aprece estar chegando 

ao fi m. Samuel afi rma que seu segredo do passado deve fi car escondido. 

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Sé rgio avisa a Pedrinho que fechou a compra de uma casa para ele. Luiza 

descobre que Eric foi solto. Aní bal garante a Athaí de sigilo sobre o acidente 

de Mirella. Maria Pia detalha para Antô nia e Domê nico como era seu 

relacionamento com Mirella e Eric.

GLOBO, 21H00

Império
João Lucas intercede por José Pedro junto ao pai. José Pedro percebe que 

está preso na sauna e grita por socorro. Enrico tenta se reaproximar de Maria 

Clara. O funcionário da limpeza encontra José Pedro caído na sauna e chama 

a emergência. Juliane estranha o comportamento de Orville. Salvador dorme 

com moradores de rua.

RECORD, 21H

Gênesis

Lúcifer assiste o triunfo de José. Neferíades sofre um castigo cruel. Pentephres 

pede perdão a Meritre. Asenate cai na armadilha de Mahamid.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 68

Objeto de
estudo da
Paleon-
tologia

Regula 
os planos
de saúde

(sigla)

Ringo (?),
baterista

dos
Beatles

O oficial
do Chile é
o espanhol

Técnica de
minia-

turização
de plantas

Os mapas
feitos
pelos

astrólogos
Seu

símbolo é
a bandeira

branca

Festa em
que reina
a devas-

sidão

Pôr 
(fogo) em

(?) morais:
geram pro-
cesso in-
denizatório

(?) 
Newton,
gênio da

Física
Um dos 
indicati-
vos da 

putrefação

(?) da mãe
joana:

lugar sem
regras

Água (?),
refrige-
rante

com sal 

Certo
(abrev.)
Código
(abrev.)

Evento registrado na
agenda papal (Catol.)
 Sorteios feitos para

angariar fundos
Delatado
Veste co-
mo o kilt
escocês

Deixar-se
ludibriar

Mole;
macia

O Zeca, em relação 
ao Chico Bento (HQ)
Motivo da bandeira

a meio mastro

Sede do
governo

argentino

Banda pop
norueguesa
Atrações
do zoo

ONG liga-
da aos ex-
cepcionais

Partido 
Democrata

Cristão

Limitada (abrev.)

Remédios
usados no 
tratamento
da hiper-
tensão

A Virgem
dos Lábios

de Mel
Alteram

Suspiros
poéticos
Relativo

aos olhos

Resumos
Indício 

de cobra, 
na areia

Deslizar
(o carro)

Habitat do
Yeti (Folc.)

Menina
Região

industrial
paulista

Conheço
Amado de
Afrodite
(Mit.)

Não deixar
ir adiante
Ouvido, em
"otologia"

Asterix,
monalisa 
e bolinha
Ímpios

BSVI
FOFATRAIDO

BONSAIAIS
CESSARFOGO

ASIRACEMA
PRIMOSUMAS

LUTOLAT
DDERRAPAR
AHAGAROTA

ANIMAISSEI
OMBATATAS

ISAACODOR
LTDAOLC

APAETONICA
DIURETICOS
CASAROSADA

3/a-ha. 5/sumas. 6/adônis — bonsai.

Só depende de nós 
de que forma vamos 
encarar um novo dia, 
uma nova dificuldade, 
uma mudança, ou de 
uma forma geral a 
própria vida.

Em cada um de 
nós vive o poder 
da escolha, o 
poder de lutar ou 
desistir, de seguir 
em frente ou recuar. 
Por vezes parece 
difícil, impossível, 
mas quando existe 

MOMENTO
especial

SÓ DEPENDE DE NÓS...

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

MARILDA DE M. ARRUDA BOTELHO

Hoje é seu aniversário, um dia mais que especial. Que 

Deus possa realizar tudo que você deseja. Parabéns!

“ Energia positiva é o melhor presente 
que a gente pode receber.”

 cultura@jornaldat.com.br

verdadeira vontade 
de lutar, tudo se torna 
superável.

Então não desista 
nunca, por mais 
impossível que 
pareça, tudo é 
possível! O poder está 
em você, o poder de 
querer, o poder para 
fazer, o poder para 
mudar!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
COMUNICADO - DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 006/2021 - Processo nº 201.037/2021 e apensos
OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do Sr. Diretor Geral, co-
munica que foi dado DESPROVIMENTO ao recurso apresentado pela licitante 
MULTILIXO REMOÇÕES DE LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. contra o resul-
tado da licitação em epígrafe. Adjudica os lotes 1 e 2 à empresa METROPOLITANA 
AMBIENTAL LTDA. nos valores de R$ 2.051.261,82 e R$ 2.229.474,20 respectiva-
mente, totalizando R$ 4.280.736,02, mantém as demais decisões ocorridas na sessão 
de abertura e HOMOLOGA o resultado. Mogi das Cruzes, 18 de outubro de 2021. 

JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2021 - PROCESSO Nº 201.329/2021 e apensos

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de produtos químicos (barrilha densa e 
polímeros).

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 05 de novembro de 2021, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 18 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2021 – PROCESSO Nº 20.685/2021 E APENSOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS TIPO MICRO ÔNIBUS/VAN, 
VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHONETE E CAMINHÃO COM BAÚ.
EMPRESA VENCEDORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
VALOR GLOBAL: R$ 7.705,00 (sete mil setecentos e cinco reais).

Mogi das Cruzes, em 05 de outubro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação __________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Esporte e Lazer, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 145/2021 - PROCESSO Nº 22.647/2021 e AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO FÍSICA E DE FISIOTERAPIA.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 05 de 
novembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 18 de outubro de 2021.
EWERTON KOMATSUBARA - Secretário Municipal de   Esporte e Lazer__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2021 – PROCESSO Nº 16.857/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE ENFERMAGEM.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica aos 
interessados que, face a um lapso na publicação da HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico 
supracitado, o valor total publicado a saber: R$ 3.473.925,20 (três milhões, quatrocentos e 
setenta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), sendo o correto R$ 
3.469.767,20 (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete 
reais e vinte centavos). Assim, fica retificada a homologação para constar o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 14 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 135/2021 - PROCESSO Nº 13.627/2021 e AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, GAVETEIROS, 
CADEIRAS, LONGARINAS E ARMÁRIOS), ROUPEIROS E ESTANTES PARA BIN.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 05 de 
novembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 18 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/21 - PROCESSO Nº 17.667/21.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE TELHADOS EM 
ESCOLAS E PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que após análise da 
Secretaria Municipal de Obras, foi dado PROVIMENTO PARCIAL ao recurso administrativo 
apresentado pela empresa YALAH CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA., ratificando a 
decisão anteriormente proferida, mantendo sua INABILITAÇÃO para a fase seguinte do certame. 
Fica estabelecido o dia 27 de outubro de 2021, às 10 horas, para abertura dos envelopes nº 2 - 
PROPOSTA, na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, na Av. 
Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício – Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 18 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Procon orienta com relação à contratação de serviços odontológicos

Devido ao aumento de registros de problemas relacionados à contratação de serviços 

odontológicos, o Procon de Mogi das Cruzes orienta os consumidores sobre os cuidados 

antes da contratação. Só neste ano, já foram cerca de 30 reclamações, de clínicas diferentes. 

A contratação destes serviços está relacionada a implantes dentários, próteses e demais 

serviços congêneres.

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde mantém 
agendamento online para 
primeira, segunda e terceira 
doses contra a Covid-19 no 
www.cliquevacina.com.br . Em 
todos os casos, o imunizante 
disponível é Pfizer.

Há agendamentos liberados 
de primeira dose para jovens e 
adolescentes de 12 a 17 anos 
e de segunda dose para quem 
tomou a primeira de Pfizer 
até o dia 23/08 e a primeira 
de Astrazeneca até 26/7. Já a 
terceira dose está disponível 
para idosos de 60 anos ou 
mais e para trabalhadores 
da Saúde.

Mortes
A região do Cnsórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou três óbitos por Co-
vid-19 nas últimas 72 horas. 
As vítimas fatais residiam em 
Itaquaquecetuba, Poá e Suzano.

Saúde mantém 
agendamentos 
e aplicações da 
vacina 

Covid-19

Alto Tietê se prepara para 
a temporada de chuvas
Após um grande período de estiagem, verão se aproxima e trará com ele as fortes chuvas

ATENÇÃO

Região - A Secretaria de 
Segurança de Mogi das Cruzes 
informou que a Defesa Civil 
mantém contato contínuo com 
a sua contraparte no Estado 
para o acompanhamento 
das condições climáticas e 
o planejamento de ações, e 
que o órgão também realiza o 
monitoramento contínuo das 
áreas consideradas com risco 
de deslizamentos, inundações 
ou enchentes no município. 

“Durante todo o ano, as equipes 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos realizam a 
manutenção preventiva dos 
sistemas de drenagem e dos 
cursos d’água de competência 
municipal”.

A Prefeitura informou que, 
durante o último período de 

chuvas no início deste ano, 
foram registradas ocorrências 
de alagamentos pontuais. “Em 
todas as ocasiões, o volume 
de água escoou pelo sistema 
de drenagem. Não houve 
registros de desabrigados 
ou desalojados no período”.

A Defesa Civil de Suza-
no informou em nota que 
mantém o monitoramento 
das suas 43 áreas de risco, e 
que a pasta de Manutenção e 
Serviços Urbanos segue com 
o cronograma de limpeza de 
valas de drenagem, bueiros, 
rios e córregos. Em 2020, a 
cidade registrou nove inci-
dentes, enquanto que neste 
ano foram dois desde janeiro.

A Defesa Civil de Ferraz 
de Vasconcelos informou 
que já está tomando medidas 
para evitar desastres naturais, 

como o desassoreamento de 
córregos e a inauguração 
da Bacia de Contenção de 
Águas (o “Piscinão”), ocor-
rido na última quinta-feira. 

“A Defesa Civil detalha que 
a região central é a que mais 
sofre com a incidência de 
alagamentos, e uma empresa 
foi contratada para fazer 
o mapeamento geológico 
nos bairros Vila Cristina e 
Vila São Paulo”, informou. 
A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos declarou não 
ter registro de deslizamen-
tos de terra, alagamentos 
e enchentes na cidade em 
2020 e 2021.

A Prefeitura de Santa Isabel 
informou em nota que vem 
realizando a limpeza de buei-
ros e canais de escoamento, 
poda e supressão de árvores 

em situação de risco, visitas 
a áreas de risco, placas infor-
mativas sobre potencial de 
enchentes e deslizamentos, 
além de uso de alertas à 
população por mensagens 
de texto e televisão.

A cidade de Santa Isabel 
possui mapeadas 68 áreas 
de risco, sendo oito de alto 
risco e uma na categoria 
R4, de “Risco Muito Alto”. 
Em 2021, foram registrados 
quatro alagamentos, um 
deslizamento de terra e 14 
quedas de árvore, todas 
elas sem causar prejuízos à 
comunidade. 

 A Prefeitura de Itaquaquece-
tuba informou que atualizaou 
seu plano de contingência, 
com a atuação em conjunto 
de outras secretarias muni-
cipais e a lista de locais que 

merecem maior atenção e que 
possuem monitoramento em 
tempo integral, e que vem 
desenvolvendo ações de 
limpeza e desassoreamento 
de córregos, com foco nas 
áreas já mapeadas. A Defesa 
Civil também informou que 
o município faz o monito-
ramento de áreas onde o 
despejo de resíduos causam 
o assoreamento no leito de 
rios e córregos.

A Defesa Civil de Poá 
informou que mantém o 
Plano Verão 2020/2021 com 
o monitoramento de suas 
cinco áreas de risco, moni-
toramento da situação de 
seu Piscinão, e atendimento 
à população. Segundo o ór-
gão, no ano passado e neste 
ano não foram registrados 
incidentes.

André Diniz


