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

Volume das represas da região 
tem queda de 31% em um ano

MOGI

  Obras de mobilidade urbana no Mogilar 
devem começar neste ano. Cidades, página 5

Um levantamento do grupo Mogi-
News/DAT junto à Sabesp demons-
trou que a média do Sistema Pro-
dutor Alto Tietê (Spat) está abaixo 
dos 40%. A média dos reservatórios 
que compõem o Spat está em 39%, 
representando um total de 218,52 
hectômetros cúbicos de água - um 
hectômetro é o equivalente a 1 
milhão de litros. Em 21 de outu-
bro do ano passado, os reservató-
rios tinham 56,7% da capacidade, 
com 317,49 hectômetros cúbicos, 
o que representou uma queda de 
31,17% em relação ao ano passado.  
Cidades, página 87

A Prefeitura dará sequência, no 
próximo sábado, ao atendimento 
itinerante sobre o ISS da Constru-
ção Civil. Cidades, página 4

ISS Itinerante

AÇÕES  
CONTINUAM 
NESTE FINAL 
DE SEMANA 
EM MOGI

Judô

Mogiana leva 

o bronze em 

campeonato
Cidades, página 4

ITAQUÁ

Programa de 
apoio jurídico 
ocorre hoje no 
Caiuby. p3

Represa de Taiaçupeba é uma das represas que compõem o Spat, que abastece o Alto Tietê

Emanuel Aquilera 
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Suzano

Desassoreamento vai alcançar 
um quilômetro do rio Una

Ações começaram no dia 18 e devem prosseguir até o 
final do próximo mês. Cidades, página 3
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OPORTUNIDADE
A Suzano abre as inscrições para o 

primeiro ciclo da edição 2022 do 

Plante o Futuro, seu Programa de 

Estágio Técnico. As novas oportuni-

dades são destinadas a jovens que 

estejam cursando o Ensino Técnico 

até fevereiro de 2023, ou posterior 

a esse período, nas mais diversas 

áreas.A companhia disponibilizará 

47 vagas para atuação em Jacareí, 

Suzano, Limeira e Vale do Paraíb. Os 

interessados  podem se candidatar 

até 03 de novembro por meio da pla-

taforma https://jobs.kenoby.com/es-

tagiotecnicosuzano.

ANTECIPAÇÃO
Por conta do feriado nacional de Fi-

nados, em 2 de novembro, a Câmara 

Municipal de Ferraz de Vasconcelos 

resolveu antecipar a sessão  para esta 

quinta-feira. Por isso, a pauta dos tra-

balhos ainda está sendo elaborada 

pelo setor administrativo. Além disso, 

o presidente da Casa, vereador Flá-

vio Batista de Souza (Pode), o Inha, 

suspendeu o expediente no dia 1º.

VOLTA ÀS AULAS
Caminhos de diálogo e escuta com 

as equipes escolares diretamente nas 

escolas e creches da rede municipal 

de ensino é a proposta do projeto Ro-

tas da Educação, realizado pela Se-

cretaria Municipal de Educação de 

Mogi das Cruzes. As visitas começa-

ram em setembro e até o momento 

13 unidades. A iniciativa aproxima a 

gestão da Pasta das unidades e  leva 

as necessidades e as sugestões dos 

profissionais para a Educação da ci-

dade. Pelo projeto serão visitadas, 

ao longo do tempo, as 211 unidades 

escolares da rede municipal. 

PAVAN INTERDITADA
A Estrada do Evangelho Pleno, popu-

larmente conhecida como Estrada do 

Pavan, estará interditada hoje das 8h 

às 17h, para trabalhos da Operação 

Tapa-Buraco. Durante o período de 

interdição, os veículos que chegam 

à cidade deverão seguir pela rodo-

via Mogi-Dutra e acessar a Via Peri-

metral pela alça existente na Ponte 

Grande.  O trabalho de tapa-buraco 

é realizado periodicamente na Es-

trada do Pavan, dada a alta circula-

ção de veículos na via, em especial 

caminhões. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Redução de filas

A 
redução de novos casos da 
Covid-19, resultado da cam-
panha de vacinação, obriga 
os hospitais a acelerar o pla-

nejamento pós-pandemia, quando as 
unidades de Saúde já podem retomar o 
atendimento de outras especialidades 
médicas que foram paralisadas. Em to-
dos os municípios, há quase dois anos, 
o trabalho é voltado quase que exclu-
sivamente ao combate ao coronavírus, 
mas agora as unidades já começaram 
a retomar as cirurgias eletivas, como 
a Santa Casa e hospitais municipais, 
além dos particulares. 

A fila para procedimento cirúrgico 
por conta da catarata, por exemplo, 
é alta no país e as unidades devem 
tratar a especialidade como uma das 
prioridades na hora de retomar as ci-
rurgias eletivas. O número de pessoas 
que aguardam por cirurgia há anos é 
imensa, por isso o trabalho de reto-
mada dos mutirões de saúde deve ser 
intensificado e muito bem planejado. 
Este trabalho de retomada, porém, 

não alcançará tão cedo o patamar de 
atendimento em comparação ao perío-
do pré-pandemia, já que a realização 
de cirurgias não urgentes será dividi-
da com o tratamento pós-Covid, ou 
seja, de pessoas que ficaram e ainda 
sentirão sequelas da doença. E serão 
milhares delas. 

O Centro de Recuperação Pós-Co-
vid-19, implantado pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, já está servindo de 
referência para outros gestores muni-
cipais em busca de experiências exito-
sas no enfrentamento da pandemia. O 
secretário municipal de Saúde de Gua-
rulhos, Ricardo Rui Rodrigues Rosa, 
acompanhado de sua equipe técnica, 
esteve no município, em julho, para 
conhecer detalhes do novo serviço 
mogiano. Este intercâmbio é impor-
tante e deve ser feito também pelos 
prefeitos do Alto Tietê. Buscar ações 
que funcionam em cidades com perfil 
semelhante pode ser um bom corta-
-caminho nessa longa estrada que ain-
da o país terá de enfrentar. 

Por conta da próxima elei-
ção, muito se tem falado sobre 
a polarização que mobiliza o 
eleitorado. Lula e Bolsonaro 
aparecem em todas as pesqui-
sas nas primeiras colocações, 
com uma grande vantagem 
para o primeiro. Mas não é 
só essa polarização que vem 
caracterizando o nosso país. 
Quando consideramos a for-
ma como se distribui a renda 
e a riqueza produzidas, pode-
mos perceber o quanto esse 
processo distancia diferentes 
segmentos sociais. 

E esse é um processo que 
vem se intensificando por dé-
cadas. Em 1985, por exemplo, 
os dados indicavam que os 50% 
mais pobres detinham 13% 
dos rendimentos, enquanto 
os 1% mais ricos concentra-
vam 14,4%. Já em 2015, a 
riqueza de 1% da população 

País polarizado

ARTIGO
Afonso Pola

mundial alcançou a metade 
do valor total de ativos, o que 
significa dizer que apenas 1% 
tem a mesma riqueza que os 
outros 99%.

Obviamente que essa con-
centração nas mãos de pou-
cos tem suas consequências 
práticas. Por exemplo: o Mapa 
da Desigualdade, que é um 
levantamento feito pela Rede 
Nossa São Paulo, mostra que 
moradores de área nobre da 
cidade de São Paulo vivem, 
em média, 23 anos a mais que 
morador da periferia. E esta-
mos falando da cidade mais 
rica do país e da América La-
tina. Enquanto no bairro Alto 
de Pinheiros (zona oeste) as 
pessoas vivem em média 80,9 
anos, em Cidade Tiradentes 
(zona leste) essa média é de 
58,3 anos.

Estamos falando de um 

país onde, de acordo com 
a última Reforma da Previ-
dência, aprovada em 2019, 
para se aposentar por idade 
o homem precisa ter, no mí-
nimo, 65 anos e a mulher 62 
anos. Ou seja, na prática, em 
segmentos mais vulneráveis, 
as pessoas morrem antes de 
atingir a idade mínima.

E são vários os fatores que 
contribuem para que a vida 
média das pessoas que moram 
nas periferias seja tão baixa. 
Além do precário acesso aos 
equipamentos de saúde, essas 
pessoas vivem em áreas que 
muitas vezes não dispõem de 
saneamento básico, o que ex-
põem seus moradores a uma 
série de enfermidades. Outro 
fator que também atua na re-
dução da expectativa de vidas 
daqueles que vivem nas peri-
ferias é a violência que atin-
ge principalmente os jovens.

Afonso Pola é sociólogo e professor.

 afosopola@uol.com.br
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Suspeito de participar de 
roubo segue foragido

Suzano - As autoridades 
seguem à procura de um dos 
envolvidos em um roubo a 
um estabelecimento comer-
cial localizado no Jardim 
Suzano. O crime ocorreu 
na quinta-feira, quando dois 
indivíduos assaltaram uma 
padaria no período da noite.

Os donos do estabele-
cimento chegaram a fazer 
contato com uma patrulha 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), poucos minutos depois 
do assalto, que começaram 
a fazer buscas na região - no 
entanto, um dos criminosos 
ainda estava nas imediações 
do ponto comercial.

Ao ver a presença dos 
guardas, o suspeito tentou 
atirar contra os agentes. No 
entanto, a arma falhou em 
disparar, e o agressor foi detido, 
com ele foi encontrada uma 
pistola calibre .25; o segundo 
suspeito, que estava com o 
produto do roubo, cerca de 
R$ 800 do caixa da padaria, 

Polícia

segue foragido.
Segundo a Secretaria de 

Segurança Cidadã, as ron-
das no Jardim Suzano e 
imediações já haviam sido 
reforçadas devido às de-
mandas da comunidade. 

“Este foi o motivo pelo qual 
a GCM conseguiu prestar 
atendimento no momento 
da ocorrência”, explicou a 
administração municipal.

Em levantamento divul-
gado pela Pasta municipal, 

a GCM de Suzano registrou 
entre janeiro e outubro deste 
ano 24 casos de roubo; entre 
janeiro e outubro do ano 
passado, foram 40 assaltos.

Já em relação aos flagrantes 
anotados pela GCM, entre 
janeiro e outubro do ano 
passado foram 50 apreensões 
em flagrante dos agentes 
municipais, em sua maioria 
casos de roubo. Já neste 
ano, o sistema municipal 
computou 47 ocasiões.

André Diniz

Caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano

Mogi News/Arquivo

Trecho de 1 quilômetro do 
rio Una será desassoreado
Trabalhos que estão sendo realizado são parte do esforços para evitar formação de enchentes

LIMPEZA

Suzano - A Secretaria 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos deu continuidade, 
ontem, a uma nova ação de 
limpeza do rio Una, que corta 
diversos bairros. Os traba-
lhos são parte de medidas 
preventivas para manter o 
fluxo da água limpo e evitar 
possíveis enchentes. Um trecho 
de cerca de um quilômetro 
está sendo contemplado e 
beneficiará diversos bairros.

As equipes da adminis-
tração municipal iniciaram 
as atividades no dia 18 de 
outubro, no trecho entre a 
estação de trem da Com-
panhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) e 
o término do rio, onde ele 
se liga a outro, o Tietê. Com 
isso, estão sendo utilizados 
maquinários para retirar os 
sedimentos e resíduos do leito 
para garantir a fluidez das 
águas. Os trabalhos seguirão 
até novembro, com previsão 
de conclusão para a última 
semana do mês.

Segundo o titular da Pasta, 

Samuel Oliveira, este proce-
dimento completo é realizado 
anualmente e o trecho se 
encontra menos obstruído 
que o esperado, portanto 
os agentes municipais não 
estão encontrando grandes 
dificuldades para avançar na 
limpeza. “Esta é uma medida 
preventiva, onde conferimos 
se todo o trajeto da água se 
encontra em ordem, sem 
nenhum tipo de impedimento. 
Nossa meta com isso é evitar 
qualquer tipo de enchente 
ou alagamento”, explicou.

No último sábado foi realizado 
um trabalho complementar 
em um trecho já canalizado 
do rio Una na avenida Gover-
nador Mário Covas Júnior, a 
Marginal do Una. Na ocasião, 
os maquinários adentraram 
as aduelas de passagem de 
água para realizar a limpeza 
completa destes espaços. Ao 
todo, a ação foi responsável 
pela retirada de aproxima-
damente 560 toneladas de 
resíduos diversos. 

A limpeza do rio segue em 

andamento, aliada a outros 
trabalhos pela cidade. Em 
paralelo ao rio Una, a Pasta 
está realizando o desassorea-
mento de valas de drenagem 
na região do Jardim Europa e 
no bairro Caulim. O Jardim 

Miriam é outro beneficiado 
pela iniciativa, que deve ser 
concluída nos próximos dias. 

“Estas medidas se somam 
à limpeza dos bueiros e 
das redes de drenagem de 
água pluvial, em especial 

neste período de fim de ano, 
quando há maior incidência 
de pancadas de chuva. São 
ações rotineiras que acon-
tecem por todos os bairros 
para preservar a segurança 
dos moradores”, concluiu.

Intervenções começaram dia 18 e devem seguir até a ultima semana de novembro

 Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Ferraz - A Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Agricultura abriu 
o credenciamento para os 
interessados em comercializar 
águas, flores e velas, nos 
arredores dos cemitérios 
municipais. As inscrições 
vão até amanhã, das 8 às 16 
horas. As vendas poderão 
ser feitas entre os dias 31 de 
outubro a 2 de novembro, 
Dia de Finados.

Podem se candidatar 
maiores de 18 anos. Para 
o credenciamento é preciso 
levar os seguintes docu-
mentos: RG ou CNH; CPF, 
comprovante de endereço, 
foto 3x4 e preencher um 
formulário sobre o tipo 
de produto, a metragem 
que irá precisar e em qual 
cemitério. Os documen-
tos devem ser entregues 
no Setor de Protocolo da 
Prefeitura, localizada na 
rua Pedro Foschini, 200. 
Os selecionados irão rece-
ber um Alvará Temporário 
(AT) para a atividade neste 
período. O prazo para a 

Credenciamento para 
comércio está aberto

Feriado de Finados

retirada dos alvarás é entre 
27 e 28 deste mês.

A seleção dos interessados 
caberá à Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e 
Agricultura. De acordo com 
o titular da pasta, Daniel 
Balke, essa é uma ótima 
oportunidade para que os 
empreendedores da cida-
de possam ter uma renda 
extra. “Estamos adotando 
todas as medidas sanitárias 
e de segurança, pois ainda 
estamos em um período 
de pandemia. Esperamos 
a visitação de milhares de 
pessoas neste período e, do 
ponto de vista econômico, 
vamos criar uma ótima 
abertura para os segmentos 
que abrimos”, disse.

Lembrando que é co-
brado uma taxa de licença, 
baseada no metro quadrado, 
correspondente a 40% da 
Unidade Fiscal do Muni-
cípio (UFM), equivalente 
a R$ 107,52. O comércio 
eventual irá abranger os 
cemitérios do Cambiri, 
Saudade e Palmeiras.

Itaquá - A Secretaria de 
Políticas para Mulheres vai 
levar, hoje, o programa de 
apoio jurídico itinerante para 
o Caiuby. Os atendimentos 
acontecerão na rua Aparecida, 
70 - Jardim Caiuby, das 9 
ao meio-dia, com o intuito 
de auxiliar mulheres sobre 
questões que envolvem vio-
lência doméstica e familiar.

O programa percorreu 
todos os Centros de Refe-
rência à Assistência Social 
(Cras) e agora está passando 
pelos bairros para que toda 
a população possa ser aten-
dida. A ação é realizada em 
parceria com a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
de graça.

As primeiras 30 pessoas 
serão atendidas no local 
e, se a demanda for maior, 
serão encaminhadas para a 
sede da secretaria, que fica 
na avenida Vereador João 
Barbosa de Moraes, 448 – 
Vila Zeferina. O telefone para 
informações é o  4647-5165.

Programa de 
apoio jurídico 
ocorre hoje  
no Caiuby

Das 9h ao meio-dia

Guararema - A Secretaria 
Municipal de Saúde realiza a 
Vacinação Itinerante contra o 
coronavírus (Covid-19). Hoje, 
a ação ocorrerá das 9 às 14 
horas, na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Jardim Dulce 
e na quinta-feira das 13 às 17 
horas, na UBS do Lambari. 

Para receber o imunizante, 
basta comparecer com docu-
mento com foto, comprovante 
de endereço e carteira de 
vacinação (no caso de 2ª ou 
3ª dose). 

Crianças e adolescentes de-
vem se vacinar acompanhados 
de um adulto responsável ou 
com o termo de assentimento 
preenchido e assinado pelos 
pais ou responsáveis legais em 
duas vias, disponível no site 
guararema.sp.gov.br. 

Mesmo com a vacinação 
nos bairros, a imunização na 
Central de Vacinação Corona-
vírus (Cevac) será mantida 
das 8 às 18h30.

Podem receber a vacina 
moradores a partir de 12 
anos, pessoas com segunda 
dose no prazo ou atrasadas 
e pessoas a partir de 60 anos 
que receberam a segunda 
dose há cerca de 6 meses 
(terceira dose).

Vacinação 
Itinerante tem 
inicio hoje na 
UBS Jd Dulce

Contra Covid
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Rematrículas para 2022 
merecem atenção dos pais

Mogi - Muitas escolas 
particulares iniciam o período 
de reserva ou renovação da 
matrícula do próximo ano. 
Antes de assinar o contrato 
é importante que os pais 
ou responsáveis tenham 
certeza dos serviços que 
serão prestados. 

Durante este período, o 
Procon alerta sobre os te-
mas que merecem atenção. 
Confira abaixo algumas 
dicas importantes: 

 
Contrato

O contrato deve estar 
obrigatoriamente redigido 
em linguagem de fácil com-
preensão. O consumidor 
deve verificar ainda se há 
serviços agregados, como 
benefícios ou custos extras. 

Valores
Esta cláusula deve apresentar 

o seu valor total contratado, 
ou seja, o montante final 
da anuidade ou da semes-
tralidade, dependendo da 
periodicidade do curso. 

Procon

Descontos
 Muitas escolas têm ado-

tado o sistema de “des-
conto pontualidade”, que 
representa redução no valor 
total da mensalidade com o 
pagamento de forma anteci-
pada até determinada data. 
Contudo, é importante ter 
atenção, pois nesse caso a 
penalidade em caso de falta 
de pagamento é o retorno 
da mensalidade ao valor 
original. 

Custos extras
É necessário que o con-

sumidor tenha atenção com 
os valores adicionais que 
compõem o custo educacional, 
como o preço do material 
didático, da lista de mate-
riais, uniforme, transporte, 
passeios e eventos.

Desistência
Se a família tem dúvidas se 

pretende manter o contrato 
no ano seguinte, é importante 
se atentar para as cláusulas 
que determinam a forma de 

devolução do valor da matrí-
cula em caso de desistência, 
inclusive para verificar se 
não há aplicação de mul-
ta. A desistência (antes do 
início do período letivo) ou 
rescisão contratual deve ser 
formalizada por escrito para 
evitar cobranças indevidas,

Penalidades
A suspensão de provas, 

retenção de documentos 
escolares ou a aplicação 
de quaisquer penalidades 
pedagógicas por motivo 
de falta de pagamento são 
proibidas. No entanto, a 
escola não é obrigada a re-
novar a matrícula do aluno 
inadimplente, podendo 
desligá-lo ao final do ano 
letivo ou, no ensino superior, 
ao final do semestre.

Para garantir a matrícula, 
é necessário que a dívida 
seja negociada e se houver 
acordo o estabelecimento 
não pode se negar a efetivar 
a renovação da matrícula 
para o próximo ano.

Atleta do Judô Clube Mogi 
leva o bronze no Sub-21

Mogi - A atleta mogiana 
Julia Henriques, da equipe do 
Judô Clube Mogi das Cruzes, 
integrou a equipe paulista no 
Campeonato Brasileiro Sub-21 
na cidade de Pindamonhan-
gaba, no Vale do Paraíba, e 
conquistou a medalha de 
bronze.

O torneio foi disputado 
no sistema “Bolha”, em que 
os atletas ficaram isolados do 
resto do público para evitar 
qualquer tipo de contaminação 
do coronavírus (Covid-19), entre 
os dias 18 e 20 de outubro. 
Para garantir as condições de 
todos os participantes, atletas 
e comissões fizeram exames 
do tipo PCR três dias antes 
do embarque e na entrada do 
hotel em que ficaram concen-
trados e onde foi realizado o 
campeonato.

Julia, embora esteja na ca-
tegoria sub-18, conquistou 
o terceiro lugar na categoria 
sub-21, enfrentando atletas 
mais experientes.

Esportes

A medalha deu direito à 
lutadora de participar da pri-
meira disputa seletiva para a 
formação da equipe Brasil do 
judô nos Jogos Olímpicos de 
Paris-2024. O torneio será 
disputado em dezembro, tam-
bém em Pindamonhangaba, 
e contará com a presença da 
atleta Marcela Shimada, que 
figurou no segundo lugar no 
ranking nacional antes da 
pandemia da Covid-19.

Para Yoshio Kimura, trei-
nador do Judo Clube Mogi e 
um dos técnicos da delegação 

paulista, o resultado é positivo 
e mostra o potencial do mu-
nicípio e da região no esporte. 

“Este é mais um momento em 
que os nossos atletas podem 
mostrar o potencial, ainda 
mais em um momento de 
volta da pandemia. Julia tem 
um grande futuro no esporte”, 
concluiu.

O Judô Clube está locali-
zado na rua Benedicto Milton 
de Souza Mendes, 51 - Alto 
Ipiranga. Informações es-
tão disponíveis no telefone 
4727-2477.

André Diniz

Atleta vai participar de torneio para seletiva de Paris

Serviço itinerante do ISS terá 
sequência no próximo sábado
No primeiro dia do novo serviço, a Secretaria Municipal de Finanças fez 230 atendimentos, com 98 parcelamentos

CONSTRUÇÃO CIVIL

Mogi- A Prefeitura dará 
sequência, no próximo sábado 
(30/10), no Centro Integrado de 
Cidadania (CIC) de Jundiapeba, 
ao atendimento itinerante sobre 
o ISS da Construção Civil para 
esclarecimento de dúvidas, 
solicitação de segunda via e 
apresentação de pedidos de 
revisão, entre outros. No sábado 
passado (23/10), primeiro dia 
do novo serviço, a Secretaria 
Municipal de Finanças fez 
230 atendimentos, com 98 
parcelamentos efetuados e 
cinco recursos protocolizados.

O CIC Jundiapeba fica na 
Alameda Santo Ângelo, 688. 
O atendimento será das 9 às 
16 horas. O serviço itinerante 
será realizado exclusivamente 
aos sábados para estender o 
atendimento a quem trabalha 
durante a semana. As vagas 
são limitadas a 300 pessoas 
por dia, com distribuição 
de senhas.

“Além dos parcelamentos e 
pedidos de revisão, os demais 
atendimentos foram orientações, 
com a maioria aguardando a 

efetivação da legislação que 
irá prever a remissão para 
as famílias em situação de 
vulnerabilidade e também o 
aumento das parcelas”, afir-
mou o secretário municipal 
de Finanças, Ricardo Abílio.

Ele reforçou que a Prefeitura 
vem adotando medidas para 
reduzir o impacto da cobrança 
do tributo aos proprietários de 
imóveis que tiveram ampliação 
de construção detectada na 
atualização cadastral de 2016.

A administração estendeu 
até 20 de dezembro o prazo 
para pedidos de revisão do 
tributo e ampliará o número 
de parcelas para pagamento, 
que passará de 36 para até 72 
vezes. A mudança do parcela-
mento precisará ser aprovada 
na Câmara Municipal, e esta 
será a segunda ampliação do 
prazo, que já havia passado 
de 10 para até 36 meses.

Na semana passada, um 
projeto de lei foi encaminhado 
ao Legislativo propondo o 
cancelamento da cobrança 
a famílias de baixa renda 

(até 2 salários mínimos por 
mês). O município também 
está consultando o Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo e o Ministério Público 
sobre esta possibilidade.

A Secretaria de Finanças 

explica que o atual governo 
não pode fazer a remissão das 
dívidas de ISS da Construção 
Civil. A remissão deveria ter 
sido feita antes, mas 13 mil 
pessoas, aproximadamente, já 
pagaram quando foi emitida a 

primeira notificação. Por isso 
não é possível fazer a remissão 
de apenas uma parte das pes-
soas que estão devendo para 
o município, pelo princípio 
da equidade exigida pelo 
Código Tributário Nacional.

A atualização cadastral de 
2016 identificou cerca de 
40 mil imóveis com algu-
ma alteração de área. Como 
aproximadamente 13 mil já 
regularizaram suas situações, 
sobram em torno de 27 mil 
que receberam a notificação 
sobre a cobrança do ISS.

O ISS itinerante começa 
por Jundiapeba por ter sido 
a região da cidade com maior 
incidência de notificações. 
Posteriormente, será levado 
a outros bairros. 

Mais informações sobre a 
cobrança de ISS de Construção 
Civil para os imóveis referen-
tes à atualização cadastral de 
2016 podem ser obtidas por 
meio do site regularizaiss.
mogidascruzes.sp.gov.br ou 
pelo WhatsApp 99801-8127.

Já para os contribuintes que 
necessitarem de atendimento 
presencial em alguma unidade 
do Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC) podem fazer 
o agendamento por meio do  
site agendamentopac.pmmc.
com.br.

Atendimento ocorrerá no Centro Integrado de Cidadania (CIC) de Jundiapeba

Divulgação/PMMC
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Curso sobre vendas para o 
poder público tem nova edição

Mogi- A Prefeitura e o 
escritório regional do Sebrae-

-SP realizam na amanhã e 
quarta-feira (26 e 27/10), das 
14 às 17 horas, mais uma 
edição do curso Aprenda a 
Vender para o Governo. A 
capacitação é gratuita, volta-
da a Microempreendedores 
Individuais (MEI), Micro 
e Pequenas Empresas que 
se interessem em fornecer 
produtos e serviços para o 
Poder Público. As ativida-
des acontecerão de forma 
híbrida, com a participa-
ção presencial, na Escola 
de Empreendedorismo e 
Inovação, ou pela internet.

As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas 
até a manhã de hoje. Para os 
empreendedores que desejam 
participar presencialmente, o 
endereço é se inscrever é bit.
ly/compras-governo, enquanto 
para quem for participar de 
forma remota o link é bit.
ly/compraspublicas-online. 

Os empreendedores que 
fizerem a capacitação na 

Capacitação

Escola de Empreendedo-
rismo e Inovação deverão 
respeitar as normas sanitá-
rias para o enfrentamento 
da pandemia de Covid-19, 
como o uso de máscara de 
proteção facial, álcool em 
gel e distanciamento social.

“Além de oferecer uma 
capacitação para os em-
preendedores, a preocupação 
é ampliar a quantidade de 
empresas mogianas que 
fornecem para o município, 

incentivando a participação 
dos empreendedores, para 
que seja conectada a formação 
oferecida com a efetividade 
das oportunidades de venda”, 
disse o secretário municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Gabriel Bastianelli.

Mais informações sobre 
a capacitação “Aprenda 
a vender para o Governo” 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4723-4510 – 
opção 04.

Atividades gratuitas acontecerão de forma híbrida

Divulgação/PMMC

Obras de mobilidade urbana 
devem começar neste ano
Projeto das intervenções, que visa melhorar a fluidez do tráfego no local, foi apresentado pela prefeito Caio Cunha

ROTATÓRIA DO HABIB’S

Mogi- A região da praça 
Kazuo Kimura, na Vila Nova 
Mogilar, deverá começar a 
receber obras ainda neste ano. 
O projeto das intervenções, 
que visa melhorar a fluidez 
do tráfego no local, foi apre-
sentado no final da tarde 
de sexta-feira passada pelo 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
aos vereadores.

De acordo com o projeto, a 
atual rotatória será substituída 
por um complexo viário com 
cruzamentos, novas vias e 
transposições, facilitando a 
circulação de veículos e do 
transporte coletivo. Serão 
disponibilizadas novas opções 
de tráfego, como uma nova 
rua no terreno que já recebeu 
a estrutura da antiga Compa-
nhia de Desenvolvimento de 
Mogi das Cruzes (Codemo) 
e duas passagens sobre o 
córrego Lavapés, na avenida 
Yoshiteru Onishi.

“A região da Vila Nova Mo-
gilar é uma das mais compli-
cadas de Mogi das Cruzes 
para mobilidade urbana, com 

congestionamentos que trazem 
problemas para quem circula 
com veículos particulares ou 
no transporte coletivo. As 
intervenções irão transformar 
a rotatória em um cruzamento 
e trarão outras estruturas, que 
devem diminuir os conflitos e 
melhorar a fluidez”, afirmou 
Caio Cunha.

O prefeito lembrou ainda 
a importância da discussão 
dos desafios da cidade com os 
vereadores. “A reunião é parte 
da diretriz da administração 
municipal de discutir com a 
Câmara Municipal, de forma 
transparente e democrática, as 
questões e desafios de Mogi 
das Cruzes para que, juntos, 
possamos construir uma cidade 
melhor”, disse.

As obras na região da praça 
Kazuo Kimura serão de respon-
sabilidade da  Atlântica Cons-
truções, Comércio e Serviços, 
empresa concessionária do 
Terminal Rodoviário Geraldo 
Scavone, e representam uma 
contrapartida ao município 
para as intervenções a serem 

desenvolvidas no terminal. 
Os trabalhos não terão custos 
para a Prefeitura.

“Na elaboração do projeto, 
foram utilizados recursos 
modernos para a contagem 
dos veículos e também para 

identificar as rotas de interesse 
mais utilizadas pelos moto-
ristas. ”, explicou a secretária 
municipal de Transportes, 
Cristiane Ayres.

De acordo com o proje-
to desenvolvido, a rotatória 

existente no encontro das 
avenidas Francisco Rodrigues 
Filho, Manoel Bezerra de 
Lima Filho e Yoshiteru Onishi 
será transformada em um 
cruzamento com semáforos. 
Para validar a medida foram 

desenvolvidas simulações 
computadorizadas, com base 
em contagens sobre o fluxo 
de veículos feitas durante 
vários dias.

As conversões à esquerda 
para os veículos que circulam 
pela avenida Francisco Rodri-
gues Filho e desejam acessar 
as avenidas Manoel Bezerra 
de Lima Filho e Yoshiteru 
Onishi serão proibidas. Estes 
movimentos de tráfego serão 
possíveis com a utilização de 
uma nova via que será aberta 
no terreno da antiga Codemo, 
unindo a rua Professor Ismael 
Alves dos Santos e a avenida 
Yoshiteru Onishi.

Outra opção será a trans-
posição do córrego Lavapés 
que será construída na altura 
da rua Newton Straube, que 
permitirá a saída de veículos 
da Vila Nova Mogilar pela 
avenida Yoshiteru Onishi 
em direção ao Centro Cívico. 
Duas outras passagens sobre 
o córrego serão implantadas 
As obras serão realizadas por 
etapas.

Rotatória será substituída por complexo viário com cruzamentos, vias e transposições

Divulgação/PMMC

Retomada das aulas gera 
repercussão em sindicato

Mogi - A retomada das aulas 
presenciais nas escolas públicas 
do Estado, anunciadas no 
início do mês pelo governador 
João Doria (PSDB), embora 
tenha gerado repercussões no 
Alto Tietê, profissionais da 
Educação não se mostraram 
satisfeitos com as determina-
ções da Secretaria de Estado 
da Educação.

Segundo a vereadora Inês 
Paz, (Psol) e coordenadora 
do Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp), o 
governo não foi responsável 
na retomada das aulas sem 
ponderar com os profissionais 
do setor, ou mesmo consi-
derar o fim das medidas de 
distanciamento a partir de 
novembro.

“As escolas estão funcionando 
como ‘depósitos’ pois estão 
acontecendo as reformas das 
unidades, que não foram feitas 
no início do ano. Além disso, 
os profissionais enfrentam 

Presenciais

na Assembleia Legislativa 
uma agenda contínua de 
retirada de direitos - um 
estado de barbárie dentro 
e fora do ambiente escolar, 
reforçando o problema do 
desemprego, da fome e do 
aumento do custo de vida”, 
explicou.

Em relação aos dados sobre 
o número de profissionais que 
estiveram contaminados pelo 
coronavírus (Covid-19) desde 
a volta às aulas presenciais, 
Inês Paz informou que os 
representantes dos profes-
sores e funcionários tentam 
continuamente se informar 
com o governo do Estado, 
mas que os números não tem 
sido confiáveis. “Notamos que 
há uma orientação para que 
os dados sejam maquiados, 
apresentando um número que 
está longe do real”, explicou.

Sobre as movimentações 
dos professores estaduais, a 
vereadora informou que está 
prevista para esta semana 
uma reunião preparatória 
para um ato unificado do 

funcionalismo público estadual 
contra as medidas tomadas 
pelo Palácio dos Bandeirantes. 
O sindicato também estaria 
realizando uma campanha 
de divulgação dos nomes 
dos deputados estaduais que 
votaram favoráveis ao projeto 
de Lei Complementar 26/2021 

- a reforma administrativa do 
governo do Estado.

Na esfera municipal, no 
entanto, a vereadora reforçou 
que a relação com a Secretaria 
Municipal de Educação com 
a volta às aulas tem sido dife-
rente, e com uma pauta mais 
voltada à proteção dos alunos. 

“Há um decreto municipal 
para não ocorrer o retorno 
completo às aulas, as escolas 
devem analisar a realidade. 
Tivemos uma reunião com 
o secretário de Educação e 
reforçamos o pedido que não 
houvesse a flexibilização dos 
métodos de distanciamento, 
uma vez que temos casos 
de professores, diretores e 
alunos. Esperamos que a 
SME atenda”, reforçou.

André Diniz
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Gustavo decide que não quer que Beatriz e Ricardo fi quem no apartamento.

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael cumprimenta Wallace, mas é destratado por ele. Henrique lamenta que 

Wallace tenha que perder a próxima luta.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Zayla ameaça Samuel para Pilar. Cândida desconfi a de Zayla. Dolores conforta 

Nélio pela suposta morte de seu pai, e Eudoro nota o carinho do rapaz por 

sua fi lha. Pilar se esconde de Samuel. Pedro conversa com Teresa sobre o 

casamento de Isabel. Teresa confronta Isabel sobre sua relação com Luísa.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Eric comenta com Maria Pia que teme perder o amor de Bebeth. Bebeth e 

Maria Pia se encontram na empresa e se enfrentam. Nelito percebe um clima 

entre Cí ntia e Lourenç o. Bebeth pede a Sabine que demita Maria Pia e lhe 

ensine sobre os negócios.

GLOBO, 21H00

Império
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
Maurílio acusa Marcão de ser seu cúmplice. José Alfredo orienta Maria 

Marta a dar continuidade a seu plano. Danielle tenta abrir o cofre de Maurílio. 

Pereira avisa ao delegado Tadeu que Marcão é cúmplice de Maurílio. Maria 

Marta procura Bruna. Marcão é preso. Bruna ajuda José Alfredo a abrir o 

cofre de Maurílio.
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DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

A vida é o nosso 
bem mais precioso, 
é tão forte e capaz 
de mudar o mundo. 
Mas ao mesmo tempo 
é tão frágil, e capaz 
de terminar em um 
segundo. Todos os 
momentos em nossas 
vidas são mágicos, e 
cabe a cada um de 
nós torná-los mais 
marcantes. Seja feliz 
e faça alguém feliz 
também! Estamos 
todos em busca de 
amor, amizade, paz, 

MOMENTO
especial

UMA VIDA FELIZ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje... Feliz aniversário! Que a vida 

seja melhor a cada dia, que você encontre a felicidade em 

cada esquina e jamais perca a fé.

“ Quanto mais agradecemos, mais 
coisas boas acontecem.”

 cultura@jornaldat.com.br

esperança, afeto, 
sonhos, etc... Não 
importa, o que vale 
mesmo é sermos 
felizes!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA - PREGÃO 044-2/2021 - PROCESSO Nº: 

200.731/2021

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manutenção geral em máqui-

nas para perfuração de redes em carga e aquisição de peças de reposição para 

máquina perfuratriz de redes de água em carga.

Devido à necessidade de alterações no edital, essa Autarquia comunica que fica RE-
DESIGNADA para dia 22 de novembro de 2021 até às 08h00 a data de recebimento 
das Propostas, que inicialmente estava marcada para o dia 03 de novembro de 2021, 
até às 08h00, EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO no endereço 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. O Edital passará a ser identificado pelo nº 
044-3/2021 e poderá ser examinado e adquirido, juntamente com seus anexos, no 
site da Prefeitura http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/, a partir do dia 08 
de novembro de 2021. Mogi das Cruzes, em 25 de outubro de 2021. JOÃO JORGE 

DA COSTA - Diretor Geral. 

Maria Auxiliadora Corrêa da Silva
Rosa Dias Quintino

Akira Kawano
Desconhecido

Sebastiana Rodrigues dos Santos
Tereza Mitiko Joho Ogasawara

Antonio Teixeira da Silva Junior
Jorge Nakashima

Benedito Ferraz Cabral
Jose Ozano Alves Silva

Irene Cardoso de Araujo
Laercio Pires da Silva
Valter Nunes da Silva
Milo Ricardo Guazzelli

Benedita Maciel da Silva
Paulo Aurelio da Silva

Ravi Rosa
Maria Aparecida de Moura Macena

Natimorto Alisson Rodrigues dos Santos
Escolastica Bento da Conceição
Maria Tarcizia da Silva Rogerio

Laudo Roberto Alves
Ivone do Nascimento Augusto

Emiko Abe

Jose Luiz de Freitas
Liris Cruz de Mello

Jose Rodrigues Pequeno
Delson Cabral de Souza

Cleide Aparecida Barbosa
Anna Saad do Amaral

Maria Aparecida Alves de Moraes

FALECIMENTOS

20 DE OUTUBRO DE 2021

FALECIMENTOS

22 DE OUTUBRO DE 2021

FALECIMENTOS

23 DE OUTUBRO DE 2021

FALECIMENTOS

24 DE OUTUBRO DE 2021

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2021 - PROCESSO Nº 26.520/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, 
GRAVAÇÃO E ACESSO REMOTO PARA A VIGILÂNCIA DE EVENTOS, LOCAIS PÚBLICOS, 
EM ÁREAS COBERTAS OU NÃO COBERTAS POR SISTEMA DE CÂMERAS FIXAS, E AÇÕES 
PREVENTIVAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. A EMPRESA CONTRATADA 
DEVERÁ TAMBÉM PRESTAR SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES, 
OBRAS, PROGRAMAS OU QUAISQUER OUTRAS ATIVIDADES ORGANIZADAS PELAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, INCLUINDO PRODUÇÃO, 
TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTREVISTAS, 
INFORMATIVOS E CONTEÚDOS EDUCATIVOS PARA VEICULAÇÃO NO PORTAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, BEM COMO EM SEUS CANAIS DIGITAIS 
DE DIVULGAÇÃO, OU ATRAVÉS DE CANAL DE TV ABERTA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Gabinete 
do Prefeito, comunica que por necessidade administrativa, fica REDESIGNADA a data da 
sessão e da abertura das propostas do referido certame para o dia 12 de novembro de 2021, 
às 09 horas. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: licitacao)

Mogi das Cruzes, em 25 de outubro de 2021.
LUCAS NÓBREGA PORTO - Secretária Municipal de Gabinete do Prefeito__________________________________________________________________________

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/21 - PROCESSO Nº 20.660/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS/SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA RUA JOSÉ D CARLO, (TRECHO: ENTRE A RUA ANTONIO 
MORETTI E RUA CAPITÃO JOAQUIM DE MELLO FREIRE) VILA LAVÍNIA, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os 
pareceres exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Obras e da 
Secretaria Municipal de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas: RENOV 
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA., RODRIGUES E ORTIZ PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO EIRELI., para a fase seguinte do certame. Decidiu ainda, INABILITAR as 
empresas: SM COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI., por não atender aos subitens “2.5.5” e 
“2.5.1”, FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA EIRELI, por não atender aos subitens 
“2.5.4” e “2.5.5”, POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., por não atender ao 
subitem “2.5.1” e CIA MULTI SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO LTDA. por não atender ao subitem 
“2.5.15” do Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do 
Aviso de Habilitação/Inabilitação na imprensa, para a interposição de eventuais recursos, em 
não havendo, fica estabelecido conforme subitem “3.3” do Edital, o dia 09 de novembro de 
2021, às 09 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 25 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 026/20 - PROCESSO Nº 30.734/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
ENGENHARIA CONSULTIVA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
E PROJETOS BÁSICOS DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO, DE 
SANEAMENTO BÁSICO E DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOAMBIENTAL, ESPECÍFICOS 
PARA OBRAS DO PROGRAMA +MOGI ECOTIETÊ, A SER FINANCIADO PARCIALMENTE 
PELA CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - CAF.
EMPRESA VENCEDORA: CONSÓRCIO GRMC (GEOMÉTRICA/RODVIAS).
CÁLCULO DA NOTA FINAL (NF): 98,70 (noventa e oito inteiros e setenta centésimos) pontos.
VALOR GLOBAL: R$ 3.588.967,36 (três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos 
e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Mogi das Cruzes, em 25 de outubro de 2021.
LEILA ALCÃNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Termo de cooperação facilita intercâmbio de informações 

O prefeito Caio Cunha (Pode) recebeu ontem o presidente do Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo (Crea-SP), engenheiro Vinícius Marchese 

Marinelli. Durante a reunião,  eles assinaram um Termo de Cooperação que permite que 

os dados da administração municipal e do Crea-SP tenham um cruzamento mais rápido e 

eficiente, facilitando a fiscalização em obras de construção ou reforma realizadas em Mogi.

Suzano- A campanha de 
imunização contra a Covid-19 
segue até quinta-feira (28/10) 
com o atendimento nos 24 
postos de Saúde do município. 
Os trabalhos ocorrem das 8 
às 15 horas com a oferta da 
primeira, da segunda e da 
terceira dose.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Pedro Ishi, 
estão sendo contemplados à 
livre demanda todos os suza-
nenses com 12 anos ou mais. 
Já a segunda dose é ofertada 
conforme aprazamento, sendo 
destacada a imunização com 
a Pfizer, que teve redução no 
tempo de aplicação, de três 
meses para 21 dias, para os 
cidadãos com 18 anos ou mais.

“Estamos intensificando a 
vacinação de segunda dose. 
Pedimos para que todos se 
atentem às datas em suas 
respectivas carteirinhas. Caso 
já tenha chegado seu dia, é 
importante se dirigir até o 
posto de saúde mais próximo 
de sua residência para com-
pletar o ciclo de imunização. 

Lembrando que as doses de 
Pfizer reduziram de três meses 
para 21 dias após a primeira 
aplicação”, explicou.

Para a dose de reforço ou 
terceira dose, poderão rece-
ber os idosos maiores de 60 
anos e profissionais de saúde 
que completaram a segunda 
aplicação há seis meses ou 
mais, bem como as pessoas 
imunossuprimidas que to-
maram a segunda dose há 
28 dias ou mais.

O quadro com datas e orien-
tações sobre a vacinação na 
cidade pode ser acessado 
pelo link bit.ly/Cronograma-
VacinaSuzano, disponível na 
página inicial do site www.
suzano.sp.gov.br. Todas as 
informações também são 
diariamente atualizadas nas 
redes sociais da municipa-
lidade, no Facebook (www.
facebook.com/prefsuzano/) e 
no Instagram (www.instagram.
com/prefeituradesuzano/). Em 
caso de dúvidas, o telefone da 
Vigilância Epidemiológica é o 
4745-2035.

Imunização segue 
até quinta-feira

Coronavírus

Mogi - A Prefeitura está ado-
tando a redução de 8 semanas 
para 21 dias na aplicação da 
segunda dose do imunizante 
Pfizer contra a Covid-19 também 
para adolescentes de 12 a 17 
anos. O objetivo é ampliar os 
índices de cobertura vacinal 
e a proteção contra a doença 
na cidade.

Desde a semana passada, o 
prazo de 21 dias para a segun-
da dose vem sendo aplicado 
para pessoas a partir dos 18 
anos, conforme estratégia 
definida pelo Plano Estadual 
de Imunização (PEI)e segue a 
orientação da bula da vacina.

Com a mudança, os jovens e 
adolescentes precisam verificar 
com atenção as datas da vacina 
recebida nos comprovantes 
de imunização. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde liberou novas vagas de 
agendamento ontem, para 
primeira, segunda e terceira 
doses, todos com imunizante 
Pfizer. Os interessados devem 
acessar o www.cliquevacina.
com.br ou ligar para o 160 

após às 16 horas. 
Já na região, os municípios do 

Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) recebem hoje um 
novo lote com 62.696 vacinas 
contra a Covid-19. Do total, 
22.810 são AstraZeneca, para 
aplicação de segunda dose 
em jovens de 18 a 24 anos; 
11.886 são Pfizer, que serão 
utilizadas como terceira dose 
para idosos de 70 a 74 anos 
e 28 mil doses de CoronaVac 
para atender aos munícipes 
acima de 18 anos que ainda 
não receberam a segunda 
dose, após solicitação dos 
municípios.

Mortes
A pandemia do coronavírus 

fez mais três vítimas fatais 
na região do Condemat, nas 
últimas 72 horas. Com isso, 
ontem, o total de óbitos pela 
doença chega a 5.555.

O total de pessoas infectadas 
é de 136.805, sendo que 501 
casos foram registrados nas 
últimas 72 horas.

Saúde reduz prazo da 
vacina em adolescentes

Segunda dose

Spat tem queda de 31% em seu 
volume no período de um ano
O conjunto de reservatórios de água potável do Alto Tietê possui, aproximadamente, 218 milhões de litros

ABASTECIMENTO

Um levantamento do grupo 
MogiNews/DAT junto à Compa-
nhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) 
demonstrou que a média do 
Sistema Produtor Alto Tietê 
(Spat) está abaixo dos 40%. O 
sistema Alto Tietê é um dos 
sistemas que abastece os mais 
de 30 milhões de moradores 
da Grande São Paulo.

Segundo dados divulgados 
pela Sabesp na quinta-feira, a 
média dos reservatórios que 
compõem o Spat está em 39%, 
representando um total de 
218,52 hectômetros cúbicos 
de água - um hectômetro é 
o equivalente a 1 milhão de 
litros. Em 21 de outubro do 
ano passado, os reservatórios 
tinham 56,7% da capacidade, 

Sistema Produtor Alto Tietê abastece boa parte da região metropolitana da capital

com 317,49 hectômetros 
cúbicos, o que representou 
uma queda de 31,17% em 
relação ao volume registrado 
no ano passado.

Um dos fatores é a média 
das chuvas no mês de outubro. 
O acumulado de chuvas foi de 
72,3mm, que ficou abaixo da 
média histórica de 110,3mm 
para o mês, no entanto, o vo-
lume de chuvas foi maior do 
que o registrado em outubro 
de 2020, com 35,4mm - o 
que representa um aumento 
de 104,23% no montante 
de chuvas.

O Sistema Alto Tietê é com-
posto por cinco reservatórios: 
Paraitinga, Ponte Nova, Biritiba, 
Jundiaí e Taiaçupeba. Destes, o 
que atualmente possui menor 
volume de água é o Paraitinga, 
com 7,48 hm³ - 20,27% de 

sua capacidade.
O reservatório com maior 

volume é o Ponte Nova, com 
152,72 hm³ (46,37% do total). 

Entretanto, o reservatório que 
está com a menor porcentagem 
é o Jundiaí, com 12,55 hm³ e 
16,93% de seu potencial. Além 

destes, o sistema Taiaçupeba, em 
Suzano, conta com 36,42 hm³ 
e 42,75% de sua capacidade, 
enquanto que o reservatório 

Biritiba conta com 9,35 hm³ 
e nível estimado em 26,90%.

Dos cinco reservatórios do 
Alto Tietê, dois deles apresen-
tam nível abaixo do que foi 
registrado no ano passado: 
o Paraitinga (em 2020 ele 
tinha 23,91 hm³e 64,82%) 
e o Ponte Nova (270,84 hm³ 
e 82,23%). Os demais apre-
sentam números melhores 
que do ano passado.

Grande SP 
O Spat é o segundo maior 

reservatório da Região Metropo-
litana de São Paulo, perdendo 
apenas para o Cantareira, que 
hoje tem 277,26 hm³, mas se 
encontra com 28,2% de sua 
capacidade máxima, estando 
próximo da utilização de sua 
reserva técnica (conhecida 
como “volume-morto”).

André Diniz
Mogi News/Arquivo


