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

Mogi e Suzano repassam mais de 
R$ 17 milhões às Santas Casas

Valor leva em conta repasses feitos de janeiro a setembro deste ano, realizados pelas duas prefeituras da região

SUZANO

  Município é um dos 19 no Brasil que 
podem receber o 5G. Cidades, página 3

As cidades de Mogi das Cruzes e 
de Suzano repassaram, juntas, no 
período entre janeiro e setembro 
deste ano, mais de R$ 17 milhões 
em verbas para custeio e investimen-
to em suas respectivas Santas Casas 
de Misericórdia. O valor é resulta-
do de um levantamento feito pela 
reportagem do Grupo MogiNews/
DAT. As Santas Casas são entidades 
hospitalares filantrópicas, que atu-
am em conjunto com a rede muni-
cipal de Saúde por meio de parce-
rias, convênios e, em alguns casos, 
sob intervenção do poder público 
quando em extrema necessidade.  
Cidades, página 8

Educação

Ferraz volta com 100%  
das aulas presenciais
A medida já está valendo, no entanto, a Prefeitura 
destacou que a volta presencial nas unidades da rede 
municipal de ensino ainda não é obrigatória. Ainda 
segundo a administração municipal, todas a medidas 
de segurança serão mantidas. Cidades, página 3

As obras do Semae para moder-
nização do abastecimento na re-
gião leste continuam com serviços 
em Cezar de Souza. Para realizar 
as obras, será necessário fechar al-
guns registros, com interrupção do 
abastecimento por poucas horas. 
O investimento total previsto nas 
obras de setorização da região les-
te é de R$ 10 milhões, incluindo 
os materiais que serão utilizados. 
Cidades, página 8

Mogi

SEMAE SEGUE 

COM OBRAS 

EM CEZAR

Em Mogi, o repasse ultrapassou os R$ 10 milhões durante o ano

Mogi News/Arquivo
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Covid-19

Mogi abre novas datas para 
angendamento da vacina

Iniciativa deve ser feita de forma online e serve para 
primeira, segunda ou terceira dose. Cidades, página 8
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ESPETÁCULO ‘ARTEIROS’
Um grupo de artistas reunidos com 

artes integradas, Palhaçaria, Dança, 

Poesia, Teatro e Con-tação de Cau-

so com As Memórias dá Vovó de Dú 

Ramsés, realizou uma ação social, na 

semana passada, no Theatro Vasques. 

O objetivo foi arrecadar alimentos 

para entidades carentes. Partici-pa-

ram do evento artistas da Cia Encon-

tro em Movimento, Cia Mina de Riso 

com Lúcia Diniz e Nahome Andere, 

Cia Lótus - Belly Dance e Bem Estar 

com, Walter Neto, Nathalia Cordier 

Tarab e Fabi Khalidah Baladi, entre 

outras.

PÚBLICO TRANSGÊNERO
Orientações para participar de en-

trevistas de trabalho são os princi-

pais objetivos do Programa Capacitar 

que realiza um treinamento voltado 

ao público transgê-nero e travesti. 

Essa edição vai ocorrer ente hoje e 

12 de novembro, com apoio do Ser-

viço Nacional de Aprendizagem In-

dustrial (SENAI). Foram abertas 50 

va-gas exclusivas ao público trans-

gêneros e travestis, maiores de 18 

anos, que tenham concluído o Ensi-

no Médio. Quem tiver interesse em 

participar podem se inscrever até 8 

de novembro pelo link: https://forms.

office.com/r/JgFmXSV2zT.

LUTO EM SUZANO
A Câmara de Suzano, por meio de seu 

presidente Leandro Alves de Faria, o 

Leandrinho, lamentou o falecimen-

to do ex-vereador Arnaldo Pezzuol, 

ocorrido na manhã desta segunda-

-feira (8), por complicações renais. 

Ainda não há informações sobre 

velório e sepultamento. Pezzuol foi 

vereador no município na 9ª e 10ª 

legislaturas (de 1983 a 1992). Ocu-

pou a vice-presidência da Casa de 

Leis de 1983 a 1985.

PARA SÍNDICOS
A Secretaria de Políticas para Mulhe-

res de Itaquaquecetuba vai oferecer, 

gratuitamente, uma palestra para os 

síndicos da cidade nesta quinta-fei-

ra, às 10 horas. O objetivo é orientar 

sobre a aplicação da Lei nº 17.406, de 

15 de setembro de 2021, que obri-

ga os condomínios a denunciarem 

ocorrências ou indícios de violência 

doméstica e familiar contra mulhe-

res, crianças, adolescentes ou ido-

sos. As inscrições podem ser feitas 

pelo link https://cutt.ly/YR5OhDM e 

as vagas são limitadas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Ainda há algo de estranho

A
tingimos, enfim, um patamar in-
teressante na imunização contra 
a Covid-19, com as primeiras e 
segundas doses bem adiantadas, 

assim como a campanha já em andamento 
para a terceira e definitiva dose. Apesar do 
mal posicionamento no ranking estadual 
de vacinados, os municípios do Alto Tietê, 
mesmo que atrasados em relação à boa par-
te das cidades paulistas, conseguem avançar 
na luta contra a crise sanitária provocada 
pela pandemia.

Quando o estado de emergência foi de-
cretado, ainda no primeiro semestre do ano 
passado, a regra principal – e confiável – a ser 
seguida era o isolamento. Peritos em Saúde 
alertaram e hoje é possível perceber que mui-
tas pessoas se safaram do vírus ao obedecer 
essa determinação. Os cuidados devem ser 
mantidos, mas está na hora de aprimorar o 
planejamento, após o retorno das atividades. 
Algo ainda não faz sentido. Quando se passa 
em frente a um bar, em uma sexta-feira ou 
sábado à noite, nos deparamos, claramente, 
com grandes aglomerações de pessoas sem 
máscara. Ao mesmo tempo, veremos um 

gato pingado andando, solitariamente pela 
mesma rua, com máscara. A liberação ace-
lerou de tal forma que temos a impressão, 
por vezes, que a pandemia acabou. As pre-
cauções precisam ser mantidas, já que existe 
um risco de uma nova onda da Covid-19, 
por conta do retorno das aulas presenciais.

Há quem ainda defenda o isolamento 
completo, porém, fica cada vez mais difícil 
obedecer essa regra, uma vez que as pessoas 
estão sendo imunizadas. Quem defende o 
retorno gradual, não necessariamente é ne-
gacionista. O fato do isolamento social se 
tornar menos necessário dia após dia deve 
ser visto como um bom sinal. O mais impor-
tante é planejar com segurança. O futebol é 
uma das atividades que movimenta grandes 
massas e que começa a receber público, o 
que não estaria errado se houvesse o plane-
jamento certo. Os expectadores estão sendo 
testados? Todos foram vacinados? Evidente 
que não, e este é o problema.

Aos poucos é preciso voltar ao novo nor-
mal, que não será mais o mesmo, pois o 
vírus vai continuar nos rodeando, porém, 
muito menos letal

O conceito de planejamen-
to consiste no ato de criar e 
conceber antecipadamente 
uma ação, desenvolvendo 
estratégias programadas para 
atingir determinado objetivo. 
É uma ferramenta importante 
para definir ações que levem 
a um resultado desejado.

Introduzo aqui o conceito 
de planejamento para falar um 
pouco da crise hídrica vivida 
hoje pelo Brasil, considerada 
a maior em 91 anos, e deve se 
arrastar até 2022. Esta crise 
coloca em risco o abasteci-
mento de água, interfere na 
produção e distribuição de 
energia e encarece a conta 
de luz. A previsibilidade era 
uma informação importante 
para que medidas ancoradas 
em um planejamento fossem 
tomadas para evitá-la ou, no 
mínimo, reduzir seus impactos. 

Crise hídrica

ARTIGO
Afonso Pola

Um desses importantes 
impactos será na economia. 
De acordo com um estudo 
divulgado pela CNI (Confe-
deração Nacional da Indús-
tria), o aumento no preço da 
conta de luz deve derrubar o 
PIB (Produto Interno Bruto) 
do Brasil em R$ 8,2 bilhões 
em 2021, o que significa uma 
queda de 0,11% em relação a 
2020. Como consequência, a 
inflação sobre a energia elétri-
ca deve resultar numa perda 
de 166 mil empregos. 

O estudo também pre-
vê um impacto de R$ 14,2 
bilhões no PIB do ano que 
vem, que somado ao dado 
de 2021, essa queda chega-
ria a R$ 22,4 bilhões.  

Se em 2021 poderemos ter 
a perda de 166 mil postos de 
trabalho, a previsão para 2022 
é ainda pior. O estudo estima 

em 290 mil o número de pos-
tos de trabalho que serão per-
didos. O consumo das famílias 
se reduzirá em R$ 7 bilhões 
em 2021 e R$ 12,1 bilhões 
em 2022. Já as exportações 
terão perdas equivalentes a  
R$ 2,9 bilhões em 2021 e a  
R$ 5,2 bilhões no ano que vem.

Acrescenta-se a tudo isso, 
a inépcia de um governo que 
não consegue tomar medidas 
importantes. É um governo 
que não age e, quando o faz, 
erra feio.

Foi assim no caso da ca-
tástrofe de Brumadinho, no 
aparecimento das manchas 
de óleo no litoral do nordeste, 
nas queimadas na Amazônia e 
Pantanal e, principalmente, no 
enfrentamento da pandemia. 

Bolsonaro vai deixar um 
país deteriorado como heran-
ça para próximo presidente.

Afonso Pola é sociólogo e professor.

 afonsopola@uol.com.br
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Cidade é uma das 19 no Brasil 
que podem receber o novo 5G
Lei municipal garante a instalação de antenas em várias áreas da cidade que possam transmitir o sinal online

INTERNET MÓVEL

Suzano - A cidade é uma 
das 19 no Brasil aptas a receber 
a tecnologia 5G, que seria a 
quinta geração de internet 
móvel, com maior alcance e 
velocidade. Em todo o Estado, 
apenas cinco cidades contam 
com legislação atualizada 
para receber o serviço, sendo 
que no Alto Tietê Suzano é 
pioneira com a Lei Municipal 
nº 5.236/2020, que garante 
a instalação de estruturas 
de suporte à Estação de 
Rádio-Base (ERB), incluindo 
equipamentos de antenas em 
estações compactas.

Em âmbito nacional, as 
operadoras Claro, Vivo e 
TIM arremataram três lotes 
na faixa de 3,5 GHz durante 
o principal leilão da tecno-
logia móvel 5G, realizado 
pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 
De acordo com o cronogra-
ma definido pelo Ministério 
das Comunicações, todas as 
capitais devem ser atendidas 
com a tecnologia até julho 
de 2022 com o objetivo 

de sanar as deficiências de 
infraestrutura, modernizar 
as tecnologias de redes e 
massificar o acesso a ser-
viços de telecomunicações 
do Brasil.

Para garantir o serviço, 
as empresas devem instalar 
estruturas compatíveis e 
devidamente aprovadas pela 
Anatel, conforme legislação 
federal, em territórios aptos 
a receber o equipamento, 
como é o caso de Suzano. 
Segundo o secretário mu-
nicipal de Planejamento 
Urbano e Habitação, Elvis 
Vieira, essa possibilidade 
decorre da Lei Municipal nº 
5.236, aprovada em maio 
de 2020, que dispõe sobre 
a instalação de estruturas 
de suporte à Estação de 
Rádio-Base (ERB).

“Criamos essa legislação 
justamente pensando no futuro 
da cidade com a tecnologia 
5G. A primeira questão era 
regulamentar a ERB, que são 
as antenas de serviço para 
celular, mas nessa legislação 

prevemos também a instalação 
de antena Biosite, que são 
estruturas bem menores que 
aumentam a possibilidade 
de cobertura do serviço no 
município”, explicou.

A diretora de Planejamento 

Territorial da Prefeitura, Eliene 
Corrêa Rodrigues Coelho, 
completou dizendo que a 
legislação suzanense não faz 
distinção por zoneamento. Isso 
significa que essas pequenas 
antenas, conhecidas como 

estações compactas, podem 
ser colocadas em qualquer 
área do município, desde 
que siga critérios técnicos 
de órgãos federais. “Esse 
tipo de estrutura poderá 
ser implantada em Suzano, 

sobretudo em áreas urbanas 
e em espaços públicos, como 
praças, por exemplo”, disse.

Entre os benefícios da 
implantação da tecnologia 
5G, por meio da legislação 
municipal, está justamente a 
flexibilização do zoneamento, 
que permite maior cobertura 
e vantagem competitiva. “A 
implantação da tecnologia 
5G em nosso município trará 
um avanço muito grande em 
diversas áreas, principal-
mente para o planejamento 
e inovação para atender às 
demandas da população, 
com integração de serviços, 
além da otimização e utili-
zação de recursos de forma 
sustentável e inteligente”, 
destacou o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL).

Vale destacar que o pro-
cesso de implantação dessas 
estruturas em áreas públicas 
deve ocorrer por meio de 
decreto, conforme prevê a 
legislação. A concessão de-
verá ser tratada caso a caso, 
podendo ser onerosa ou não. 

Lei que garante a instalação de antenas não faz distinção por zoneamento

 Wanderley Costa/Secop Suzano

Ferraz - As escolas mu-
nicipais retornaram com o 
atendimento 100% presencial 
ontem. A medida é faculta-
tiva e todos os protocolos 
sanitários estão mantidos, 
com o uso obrigatório de 
máscara e disponibilização 
de álcool em gel em todas 
as atividades.

A deliberação foi realizada 
pela Secretaria de Educação, 
em acordo com o Conselho 
Municipal de Educação, e 
o ensino à distância será 
garantido para os alunos que 
tenham justificativa médica 
para o não comparecimento.

Os dias presenciais para 
crianças pequenas (4 e 5 
anos e 11 meses), ensino 
fundamental (anos iniciais e 
finais) e EJA serão de segun-
da a sexta-feira no horário 
regular das aulas, respeitando 
os turnos de funcionamento. 

A secretária de Educação, 
Adriane Alcantara, acompanhou 
o retorno presencial na Escola 
Municipal de Educação Básica 
(Emeb) Professor Diocésio 
de Menezes, na Vila Pereira. 

Rede municipal retorna 
com aulas presenciais

100%

“Todos estão se adaptando e 
somente em sala de aula a 
didática é efetiva de maneira 
geral. O que muda nessa 
retomada é a interação eficaz 
das crianças, com seus pais 
e professores na sala de aula, 
pois a escola é vida devido 
à presença de cada aluno”, 
afirmou a titular da pasta. 

Dessa forma, é impor-
tante frisar que será de res-
ponsabilidade da família o 
acompanhamento do ensino 
remoto em relação à retirada 
de materiais impressos na 
escola, realização das ativi-
dades com os estudantes e 
a devolução das tarefas nas 
datas estabelecidas.

As crianças pequenas e os 
alunos do ensino fundamen-
tal que não frequentarem 
as aulas presenciais terão 
um momento interativo de 
uma hora semanal com o 
docente, no período indicado 
pela equipe gestora. Além 
disso, os diretores deverão 
informar para a Secretaria 
de Educação a frequência 
das crianças.

Itaquá - No último sábado, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde promoveu um mutirão 
de planejamento familiar 
no Centro de Convivência 
da Melhor Idade (Cemi), 
na região central, para 150 
casais elegíveis que fizeram 
o cadastro nas unidades 
básicas de saúde e optaram 
pela realização da cirurgia 
de vasectomia.

O evento contou com orien-
tação médica e psicossocial, 
atendimento individualizado 
e orientação quanto aos mé-
todos contraceptivos como 
forma de mostrar todas as 
opções viáveis para que só 
depois os casais confirmem 
a continuidade do processo. 

O prefeito Eduardo Boigues 
(PP), o secretário de Saúde, 
Edson Rodrigues, vereadores 
e outros secretários com-
pareceram no Cemi para 
acompanhar a ação. Kits de 
cuidados e prevenção sexual 
foram disponibilizados no 
local.

Mutirão de 
planejamento 
familiar ocorre 
no Cemi

150 casais

Guararema - A Secretaria 
de Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico está com 
inscrições abertas para o curso 
de Saneamento Básico Rural, 
que abordará questões sobre 
infraestrutura e educação 
ambiental.

A capacitação com o objetivo 
de oferecer mais possibilidades 
de aperfeiçoamento para pro-
dutores, trabalhadores rurais 
e seus familiares, e promover 
mais saúde no campo, é reali-
zada em parceria com o Senar 
e Sindicato Rural de Jacareí.

As aulas gratuitas vão ocorrer 
em 15 e 16 de novembro no 
Recanto Cheio de Cheiro, na 
rua José Fonseca Freire, 1.650, 
no bairro Nogueira.

Podem se inscrever pessoas 
alfabetizadas a partir de 14 
anos. As inscrições devem ser 
feitas pelo link disponível nas 
redes sociais da Prefeitura ou 
na Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico, 
na rua 19 de Setembro, 127, no 
centro, em horário comercial.

Secretaria 
abre curso de 
Saneamento 
Básico Rural

Ambiental

Suzano - A cidade é des-
taque na mais recente edição 
do City’s Book, publicação 
internacional voltada às áreas 
Governamental, Cultural e 
Econômica. A participação 
inédita tem como foco o de-
senvolvimento da cidade nos 
últimos anos e a promoção 
da potencialidade do empre-
sariado suzanense em âmbito 
nacional e internacional. O 
lançamento ocorreu na ma-
nhã de ontem, no Cineteatro 
Wilma Bentivegna e contou 
com a participação do prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL).

O material aborda o empre-
sariado da cidade e aspectos 
importantes como Desenvolvi-
mento Econômico, Educação, 
Saúde, Lazer, Turismo e os 
avanços na questão Social.

Durante o lançamento 
da edição, o chefe da pasta, 
André Loducca, reforçou a 
importância da publicação. 

“Por meio do City’s Book, Su-
zano marca presença no meio 
empresarial, proporcionando 
mais oportunidade para no-
vas parcerias e crescimento. 

Deixo um agradecimento 
especial a todas as empresas, 
indústrias e empreendedores 
que acreditam na adminis-
tração suzanense. Em um 
passado não muito distante, 
tínhamos uma dificuldade 
de aproximação com esse 
grupo, mas mudamos isso 
com a transversalidade entre 
secretarias e retomando a 
credibilidade”, explicou.  

Ashiuchi disse que a revista 
é um instrumento importante 
de fomento à economia porque 
impera como um verdadeiro 

“cartão de visitas” do município. 
“Agradeço ao City’s Group 
por levar nossa história para 
diferentes cantos. Me sinto 
honrado em fazer parte deste 
projeto tão bem elaborado em 
uma parceria inédita entre 
a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego e o 
empresariado suzanense. Foi 
um belo trabalho conjunto que 
mostra que juntos podemos 
construir uma cidade cada 
vez melhor, que evolui e se 
destaca”, concluiu Ashiuchi.

Município é citado em 
publicação internacional

Prestigio
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Mogi Conecta recebe hoje 
primeira unidade do Sebrae

Mogi- A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes e o escri-
tório regional do Sebrae-SP 
inauguram hoje, às 10 horas, 
a primeira unidade do Sebrae 
Aqui em Mogi das Cruzes. 
O serviço, voltado aos em-
preendedores, funcionará 
na estrutura do programa 
Mogi Conecta localizada no 
Terminal Central. 

O Sebrae Aqui é um canal 
de atendimento presencial 
voltado a micro e pequenos 
empreendedores que buscam 
orientações para alavancar 
seus negócios. A iniciativa 
visa promover a competiti-
vidade e o desenvolvimento 
sustentável local, além de ter 
reflexos positivos na geração 
de empregos e renda para 
a população.

“A chegada do Sebrae Aqui 
é uma importante conquista 
para Mogi das Cruzes e um 
serviço que fará diferença no 
apoio aos empreendedores, 
no desenvolvimento dos 
negócios e na geração de 
novas oportunidades. O 

Terminal Central

serviço estará em um local 
de fácil acesso, no centro 
da cidade e com opção 
de transporte. O Sebrae 
é um grande parceiro do 
município e colabora com 
o crescimento de nossa ci-
dade”, afirmou o secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Gabriel 
Bastianelli, lembrando que 
o atendimento da unidade 
começará hoje.

Entre os serviços que serão 
oferecidos pelo Sebrae Aqui 
estão palestras presenciais e 
online, oficinas e orientações 
sobre abertura e melhoria 
de empresas (MEI, ME e 
EPP). A iniciativa também 
visa facilitar aos empreende-
dores o acesso a iniciativas 
e produtos do Sebrae-SP e 
parceiros. A unidade no 
Mogi Conecta do Terminal 
Central terá dois agentes 
para atendimento. 

“Estamos neste projeto com 
diversos parceiros, juntando 
esforços para levar orien-
tação e capacitação para o 

maior número de pessoas 
em nossa região. Essa é a 
nossa missão e estamos 
trabalhando duro para que 
isso aconteça”, disse a ge-
rente regional do Sebrae-SP, 
Gilvanda Figueirôa.

Entregue no dia 1º de 
setembro, a unidade do 
programa Mogi Conecta 
oferece uma série de serviços 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico à população. Todo o 
atendimento presencial é 
feito respeitando as regras 
de prevenção à pandemia 
de Covid-19.

A população tem acesso 
ao Terminal Central pela 
rua Professor Flaviano de 
Melo ou pela praça Flávio 
Furlan, localizada no en-
contro desta via com a rua 
Tenente Manoel Alves dos 
Anjos. Além desta unidade, 
o programa Mogi Conecta 
também conta com um 
espaço de atendimento no 
Terminal Estudantes, na 
região do Centro Cívico.

Campanha incentiva diagnóstico 
precoce do câncer de próstata
Objetivo é promover esclarecimento, reduzir preconceitos e incentivar a prevenção e o diagnóstico antecipado

NOVEMBRO AZUL

Mogi- Até o final do mês 
de novembro, Mogi das 
Cruzes promove a Campanha 
Novembro Azul em todas as 
unidades de saúde. O objetivo 
é promover esclarecimen-
to sobre a doença, reduzir 
preconceitos e incentivar a 
prevenção e o diagnóstico 
precoce do câncer de próstata. 

Os homens com idade 
a partir de 45 anos podem 
comparecer à Unidade Básica 
de Saúde mais próxima de 
sua residência para solicitar o 
agendamento para realização 
do exame de PSA (exame 
de sangue). 

O exame de sangue está 
disponível para homens 
que não estejam em trata-
mento com urologista, nem 
tenham realizado esse tipo 
de diagnóstico nos últimos 
doze meses. 

Em caso de alteração no 
resultado, o paciente será 
encaminhado pela Secretaria 
Municipal de Saúde para 
um urologista, onde dará 
sequência aos procedimentos 

necessários. 
Além dos exames, os ho-

mens também terão acesso às 
informações por meio rodas de 
conversa em salas de espera, 
respeitando o distanciamento 
social e cumprindo com os 

protocolos de segurança e 
prevenção à Covid-19. Com 
o bate-papo, as unidades 
esperam combater não só 
a doença, mas também os 
preconceitos que envolvem 
a saúde do homem. 

O câncer de próstata é o 
tipo de câncer que ocorre na 
próstata, que é a glândula 
localizada abaixo da bexiga 
e que envolve a uretra, canal 
que liga a bexiga ao orifício 
externo do pênis. 

Exame de sangue está disponível para homens que não estejam em tratamento 

Divulgação/PMMC

Educação abrirá inscrições 
para vagas em creches

Mogi- De 8 a de 12 novem-
bro, a Secretaria de Educação 
estará com inscrições abertas 
para vagas em educação in-
fantil em período integral nas 
creches da rede municipal de 
ensino. Pais e responsáveis 
poderão fazer a inscrição 
presencialmente nas creches 
ou on-line pelo aplicativo 
Educa + Mogi ou por meio 
do site http://www.se-pmmc.
com.br/educamaismogi/app/.

Podem ser inscritas crian-
ças de zero a cinco anos. As 
inscrições farão parte do 
Cadastro Municipal Unificado 
(CMU), cadastro exclusivo 
para concorrer às vagas 
de educação infantil em 
período integral. O aten-
dimento é feito de acordo 
com a disponibilidade de 
vagas. Aqueles que já se 
inscreveram em edições 
anteriores não precisam 
refazer o processo. Se for 
necessário atualizar os dados 
do aluno, o contato pode 
ser feito com a Secretaria 
de Educação. 

De 8 a de 12 novembro

Para fazer a inscrição 
online, o responsável pelo 
aluno deverá preencher o 
formulário e enviar, em 
formato de arquivo de ima-
gem, o RG/CPF do aluno, 
comprovante de endereço 
e RG e CPF do pai, mãe 
ou responsável. É neces-
sário encaminhar também 
uma selfie do requisitante 
segurando um documento 
com foto.  

Em caso de acesso ao 

formulário por meio de celular 
ou outro dispositivo móvel, 
deve-se escolher a opção 

“Versão para Computador” 
para melhor visualização da 
tela. Nessa etapa também 
deverão ser informados o 
número do NIS e se possui 
cadastro em programas 
federais. Mais informações 
pelo telefone 4798-5086, 
pelo WhatsApp 998668734 
(mensagens) ou pelo e-mail 
cmu@se-pmmc.com.br.

Vagas são para o período integral na rede municipal 

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC

Sinais e sintomas: 

1.    Micção frequente. 

2.    Fluxo urinário fraco ou interrompido. 

3.    Vontade de urinar frequentemente à noite. 

4.    Sangue na urina ou no sêmen. 

5.    Disfunção erétil. 

6.    Dor no quadril, costas, coxas, ombros e outros ossos 

se a doença se disseminou. 

7.    Fraqueza ou dormência nas pernas ou pés.

Itaquá- A Secretaria 
Municipal de Saúde rea-
lizou uma ação voltada 
para os homens em prol 
da campanha Novembro 
Azul no Instituto Federal 
de São Paulo, campus 
Itaquaquecetuba.

Na sexta-feira passada, 
foram realizados testes 
rápidos de Infecções Se-
xualmente Transmissíveis 
(IST) e de Covid-19, aferição 

Homens recebem 
atendimento em ação

de pressão arterial e de 
glicemia, vacinação contra 
Covid-19, além de avalia-
ção bucal e nutricional.

“O Novembro Azul 
ajuda a quebrar tabus e 
preconceitos que fazem 
com que os homens não 
cuidem da saúde. Com o 
diagnóstico precoce, o 
câncer pode ser vencido”, 
disse o secretário de Saúde, 
Edson Rodrigues.
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Fundo Social abre inscrições 
para cursos profissionalizantes

Mogi- O Fundo Social de 
Mogi das Cruzes, em parceria 
com o Senac e o Sebrae, está 
com 54 vagas abertas para 
dois cursos profissionalizantes 
gratuitos, das áreas da tecno-
logia e gastronomia, que serão 
oferecidos a partir deste mês. 
Os interessados devem compa-
recer à sede do Fundo Social 
para se inscrever, portando 
RG, CPF e comprovante de 
residência. A idade mínima 
para participação é 18 anos.  

Um dos cursos tem como 
proposta o ensino de técnicas 
para atuar com comunicação 
em redes sociais. Intitulado 

“criação de posts para redes 
sociais”, ele será feito remo-
tamente, por meio de redes 
sociais. As aulas acontecerão a 
partir do dia 17 de novembro, 
serão sempre no período da 
manhã, das 8 horas ao meio-

-dia e o prazo máximo para os 
interessados se inscreverem é 
até amanhã. Para este curso, 
há 30 vagas abertas.

O outro curso é da área da 
gastronomia e visa ensinar o 

Parceria com o Sebrae

preparo de tortas e quiches. 
Nesse caso, serão duas turmas 
do mesmo curso, com 12 
vagas disponíveis cada e as 
aulas serão presenciais, em 
dois endereços: Escola de 
Empreendedorismo e Inovação, 
no Centro e o Crescer/ Polo 
Regional da Escola de Beleza, 
na Vila Brasileira. O prazo 
máximo para inscrições é a 
próxima sexta-feira (12/11).

Na Escola de Empreen-
dedorismo e Inovação, as 

aulas serão no período da 
manhã, das 8h ao meio-dia. 
Já na Vila Brasileira, as aulas 
acontecerão à tarde, das 14 
horas às 18 horas. Em ambos 
os locais, serão sete aulas no 
total, começando no dia 22 
de novembro e encerrando 
no dia 30.

Mais informações sobre 
os cursos profissionalizantes 
gratuitos podem ser obtidas 
pelo telefone do Fundo Social, 
que é o 4798-5143.

 Serão 54 vagas abertas para dois cursos gratuitos

Arquivo/Mogi News

Serviço itinerante do ISS faz 
94 atendimentos no sábado
Próximo atendimento será no dia 13 de novembro, no Cempre do Botujuru, que fica na avenida Felipe Sawaya, 595

JARDIM MARGARIDA

Mogi- A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes realizou 94 
atendimentos pelo serviço 
itinerante do ISS da Constru-
ção Civil, no sábado passado, 
para moradores do Jardim 
Margarida e Residencial Novo 
Horizonte. Na ocasião, oito 
contribuintes optaram pelo 
parcelamento do tributo 
e 45 solicitaram revisão. 
O ISS itinerante facilita o 
acesso para esclarecimento 
de dúvidas e solicitação de 
segunda via, entre outros. 
O próximo atendimento 
será no sábado, dia 13 
de novembro, no Centro 
Municipal de Programas 
Educacionais (Cempre) 
Professor José Limongi 
Sobrinho, no Botujuru (ave-
nida Felipe Sawaya, 595).

O serviço itinerante é 
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.

A Prefeitura vem adotan-
do medidas para reduzir o 
impacto da cobrança do 
tributo aos proprietários 
de imóveis que tiveram 
ampliação de construção 
detectada na atualização 

cadastral de 2016.
Na semana passada, a 

Câmara de Mogi das Cruzes 
aprovou o projeto de Lei 
Complementar de autoria 
do prefeito Caio Cunha 
que melhora as condições 

para pagamento do ISS da 
Construção Civil.

Os principais pontos são 
o cancelamento da cobrança 
para famílias que recebem 
até dois salários mínimos 
por mês; aumento do prazo 

de parcelamento para até 
72 vezes, sem juros; par-
celas a partir de R$ 37,50; 
retirada da multa de 10% 
sobre o valor da cobrança; 
ampliação, para até 20 
de dezembro, do prazo 

para pedidos de revisão e 
isenção de eventuais taxas 
relacionadas a pedidos de 
revisão do tributo.

Com a sanção e publica-
ção da lei, o próximo passo 
será a edição do decreto 
de regulamentação que 
definirá as regras para aces-
so aos benefícios da nova 
legislação – procedimentos 
que serão informados com 
transparência aos cidadãos.

Mais informações so-
bre a cobrança de ISS de 
Construção Civil para os 
imóveis referentes à atua-
lização cadastral de 2016 
podem ser obtidas pelo site 
regularizaiss.mogidascruzes.
sp.gov.br ou pelo WhatsApp 
99801-8127.

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

Prefeitura vem adotando medidas para reduzir o impacto da cobrança do tributo aos proprietários de imóveis

Wanderley Costa/Secop Suzano

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde precisou suspender 
o atendimento na unidade da 
Estratégia Saúde da Família 
do Cocuera em função de 
seguidos atos de vandalismo 
e furtos ocorridos durante o 
final de semana.

Os invasores levaram cabos 
elétricos e, após a reposição, 
conseguiram furtar novamen-
te os fios, interrompendo o 
fornecimento de energia e 
demais conexões.  

A equipe está na unidade 

orientando os munícipes sobre 
os cancelamentos. Os reparos 
na rede elétrica já estão sendo 
providenciados, mas dependem 
da compra de material para 
reposição. 

Na última semana, outras 
unidades também foram alvos 
de vandalismo. Os Postos de 
Saúde Braz Cubas, Jardim 
Camila e Santa Tereza so-
freram invasões e furtos que 
prejudicaram o atendimento 
ao público.  Mais informações 
por meio do telefone160.

Saúde da Família tem 
atendimento suspenso

Cabos de energia furtados

Furto ocorreu no fim de semana na unidade do Cocuera

Divulgação/PMMC

Mogi - Como prometido 
pelo presidente da Companhia 
Paulista de Trens Metropoli-
tanos (CPTM), Pedro Moro, 
ao deputado estadual Marcos 
Damasio (PL), foi publicado 
no sábado passado o aviso 
de licitação para a construção 
de sanitários na estação Braz 
Cubas, da Linha 11 - Coral, em 
Mogi das Cruzes. O vencedor 
deve ser conhecido em 1º de 
dezembro.

A obra está saindo do papel, 
por conta de uma emenda 
parlamentar de autoria de 
Damasio, no valor de R$ 600 
mil. Ao todo serão quatro sani-
tários públicos novos a serem 
construídos na plataforma 1 
(sentido Luz) um pouco depois 
da passarela, do lado direito de 
quem acessa a estação.

De acordo com Moro, os 
novos sanitários vão permitir 
uma repaginada da estação. 

“Além de um novo serviço 
disponível para os usuários, 
a estação ficará mais bonita”, 
concluiu Marcos Damasio.

Estação Braz 
Cubas terá 
quatro sanitários 
públicos

Emenda
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Dulce Maria diz para a irmã Cecília que Gustavo fi cou pobre e está doente. 

GLOBO, 17H55

Malhação

Karina desconfi a de que Ernesto seja funcionário do laboratório em que foi 

realizado o exame de DNA.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Lupita e Batista acodem Quinzinho. Cândida prevê a aproximação de Zayla e 

Tonico. Luísa aconselha Gastão a amar o Brasil para se aproximar de Isabel. 

Caxias alerta Pedro sobre o comportamento de Gastão na Câmara. Lupita 

e as crianças explicam a Vitória as armações de Quinzinho.

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Dom afi rma a Madalena e Cristó vã o que, por ele, nã o denunciaria Sabine. 

Lourenç o diz a Antô nia que descobriu que o á libi de Lí gia para o dia da morte 

de Mirella é  falso. Antô nia escuta uma conversa suspeita de Nina e conta a 

Domê nico. Dom garante a Eric que ele ainda é  seu só cio.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Renato fi ca agitado ao se lembrar do atropelamento que causou. Ravi é 

acusado de roubo e detido equivocadamente. Renato é pego por policiais 

depois de comprar drogas no apartamento de Rui. Christian se desespera 

ao saber o valor da fi ança para tirar Ravi da cadeia. Bárbara paga a fi ança 

de Renato e põe fi m ao relacionamento.

RECORD, 21H

Gênesis

Judá se prepara para uma atitude mortal.
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CLD
PARINTINS

HIPOTECADO
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GEJPOOL
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RUIVAMES

ILUMINISMO

Antigo 
território

do Guaporé
(sigla)

Assegu-
rado;

garantido
(fig.)

Direciona o
vento do
ar-condi-
cionado

A pessoa
que sente 
prazer com
a dor alheia

Agir como
o “X9”

Sede do
governo

argentino

Aquele que
precisa de
cuidados
médicos

Condição 
obrigatória
na mono-

gamia

Banda de
rock: gra-
vou “It’s
My Life!”

Capital 
e maior

cidade da
Noruega

Porco
novo e
ainda

pequeno

Único
animal
que faz
guerra

“Falem
mal, mas
falem de

(?)” (dito)

Maria-(?),
doce
típico

brasileiro

Pedra do
amolador
de facas 

Período
básico de
cálculo

dos juros

Piscina,
em inglês
Rede local
(Inform.)

Pronome
oblíquo e-
quivalente
a  “a ele”

Joia de
formatura
Espécie

de canoa

Amiga do
Rolo (HQ)

Garota,
em inglês

Movimento
filosófico e
literário de
Voltaire 

Laila Zaid,
pela cor
de seus
cabelos

Tradicio-
nal prato carioca à 

base de frutos do mar

Que deixa passar luz
(fem.)

Faixa mais 
povoada do Brasil

Agostinho (?), primeiro
presidente de Angola

Informação
no pé de
página 
do livro

Elis
Regina e
Gal Costa

George
Eastman,
inventor
do filme 

fotográfico

Protetores de chuva
Tema de Valdirene,
na novela “Amor à

Vida” Cidade do
Garantido
e do Capri-

choso
(AM)

3/lan. 4/girl — pool. 5/aleta — dedar. 7/bon jovi. 9/parintins. 14/sopa leão veloso.

Mantenha a 
esperança apesar 
dessa herança pesada. 
Parece que seus dias 
têm sido como céu 
cinzento, mas se 
tudo que vem um 
dia vai embora, seu 
sofrimento tem os 
dias contados.

Deixe que a fé na 
mudança cresça em 
seu coração e nunca 
deixe de lutar. Às 
vezes parece que 
as angústias estão 

MOMENTO
especial

A IMPORTÂNCIA DE MANTER A ESPERANÇA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Hoje é dia de festa! Desejo a você um ano cheio de amor e 

alegria. Feliz Aniversário.

“ O amor não faz o mundo girar. O 
amor é o que faz o giro valer a pena.”

 cultura@jornaldat.com.br

durando tempo 
demais, mas se 
persistir e mantiver a 
integridade, em breve 
elas terão um ponto 
final.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064-3/2021 - PROCESSO Nº 201.174/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio. 

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. 
As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 23 de novembro de 2021, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. Mogi das Cruzes, 08 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - 

Diretor Geral

COMUNICADO - ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - PROCESSO Nº 201.037/2021

OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do sr. Diretor Geral, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que face a um equívoco no texto do 
Aviso de Revogação publicado em 06 de novembro de 2021, onde lê-se: “Pregão 
Eletrônico 006/2021”, leia-se: “Pregão Presencial 006/2021.” Mogi das Cruzes, 08 de 

novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

AVISO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001-2/2021 - PROCESSO Nº 201.245/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO NÚCLEO URBANO ISOLADO DO PAR-

QUE DAS VARINHAS, DISTRITO DE JUNDIAPEBA, EM MOGI DAS CRUZES.
A Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que analisou detalhadamente os documentos apresentados 
para a Concorrência nº 001-2/2021 e decidiu pela INABILITAÇÃO das licitantes CON-
SÓRCIO STARIB, DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. e ALITER CONSTRUÇÕES 
E SANEAMENTO LTDA., e pela HABILITAÇÃO das licitantes GIMMA ENGENHARIA 
LTDA., CONSÓRCIO NÚCLEO MOGI, ENPASA ENGENHARIA, PAVIMENTAÇÃO E SA-
NEAMENTO LTDA. e PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., para a fase 
seguinte do certame. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publica-
ção deste Aviso, para a interposição de eventuais recursos, vistas e extração de cópias 
dos autos. Não havendo recurso, fica estabelecido o dia 18 de novembro de 2021, 
às 09h00, para a abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA das licitantes habilita-
das, na sala de licitações do edifício - sede da Prefeitura Municipal de Mogi das Cru-
zes, sito à Av. Ver. Narciso Yague Guimarães n° 277 – Centro Cívico. Mogi das Cruzes, 

08 de novembro de 2021. ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:  
EDITAL Nº 165/2021 - PROCESSO Nº 23.988/2021 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS E BICICLETAS
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 23 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 08 de novembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social __________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA AS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 169/2021 - PROCESSO Nº 13.392/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E 
SUPRIMENTOS VETERINÁRIOS.
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 23 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 08 de novembro de 2021.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 018/21 - PROCESSO Nº 24.603/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA E. M. SERGIO BENEDITO F. 
DE ALMEIDA, SITUADA NA RUA SÃO JORGE Nº 30, CONJ. RES. SANTO ÂNGELO, NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
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 da empresa: DEMAX SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LTDA, para a fase seguinte do certame. Decidiu ainda, INABILITAR as empresas: 
TETO CONSTRUTORA S/A., por não atender ao subitem “2.5.1” e RODRIGUES SOARES 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., por não atender aos subitens “2.5.4” 
e “2.5.5” 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 18 de novembro de 
2021, às 13 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 08 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO

CREDENCIAMENTO Nº 001-2/21 - PROCESSO Nº 29.239/20
OBJETO: “CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA 
A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DOS MUNÍCIPES, TRIADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERVIÇO DE SAÚDE 
BUCAL DO MUNÍPIO DE MOGI DAS CRUZES”
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Especial de Julgamento, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que foi dado PROVIMENTO ao recurso administrativo 
apresentado pela empresa O. D. LABORATORIOS DE PROTESES DENTÁRIA LTDA., retificando a 
decisão anteriormente proferida, habilitando-a para o Credenciamento supra citado. 

Mogi das Cruzes, em 05 de novembro de 2021.
VIVIANE ARMINDO PRADO MIRANDA -  Presidente da Comissão__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/21 - PROCESSO Nº 10.424/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS SANTA TEREZA, SITUADA 
NA RUA KAZUMO SUMIZONO Nº 1.181, JARDIM SANTA TEREZA, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA WZU LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 664.032,96 (seiscentos e sessenta e quatro mil, trinta e dois reais e 
noventa e seis centavos).

Secretaria Municipal de Obras, em 08 de novembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Estudantes recebem medalhas da Olimpíada Brasileira de Astronomia

Estudantes da EM Profª Guiomar Pinheiro Franco, no Jardim São Pedro, receberam no último 

sábado as medalhas conquistadas nas edições 2020 e 2021 da Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica (OBA) e da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), organizada 

pela Agência Espacial Brasileira, em conjunto com a Sociedade Astronômica Brasileira e outras 

instituições. 

Santas Casas recebem 
R$ 17,5 mi em repasses
Valores somados levam em conta aportes feitos apenas pelas prefeituras das duas cidades

MOGI E SUZANO

Região - As cidades de 
Mogi das Cruzes e de Suza-
no repassaram, juntas, no 
período entre janeiro e se-
tembro deste ano, mais de 
R$ 17 milhões em verbas 
para custeio e investimento 
em suas respectivas Santas 
Casas de Misericórdia. O valor 
é resultado de um levanta-
mento feito pela reportagem 
do Grupo MogiNews/DAT.

As Santas Casas são entidades 
hospitalares filantrópicas, que 
atuam em conjunto com a rede 
municipal de Saúde por meio 
de parcerias, convênios e, em 
alguns casos, sob intervenção 
do poder público quando em 
extrema necessidade. Além 
de doações da comunidade, 
as fundações mantenedoras 
recebem aporte financeiro dos 
governos federal e estadual, 
bem como por emendas par-
lamentares encaminhadas por 
integrantes da Câmara dos 
Deputados e da Assembleia 
Legislativa (Alesp).

Segundo a Prefeitura de Mogi 

Entidade contribuem para o funcionamento da Saúde municipal no Alto Tietê

das Cruzes, foram investidos 
nos primeiros nove meses do 
ano R$ 10.177.587,84 pelo 
município. Este pagamento 
foi feito em dois “módulos”: 
nos primeiros quatro meses 
do ano, o repasse médio foi 
de R$ 992,9 mil, totalizando 
R$ 3.971.731,84. A partir de 
maio, o valor dos repasses 
passou a ser de aproxima-
damente R$1,24 milhão por 
mês, totalizando R$ 6,205 
milhões.

Em nota, a Prefeitura de 
Mogi informou que, por meio 
de uma comissão técnica, 
está estudando em detalhes 
o pedido da entidade man-
tenedora para aumento nos 
repasses.

Já em Suzano, a Secretaria 
de Saúde informou que entre 
janeiro e setembro deste ano 
foram repassados R$ 7,401 
milhões foram repassados 
pela esfera municipal, em 
parcelas mensais de R$ 822,4 
mil. No total, somando os 
repasses feitos pelo Estado 
e União, foram depositados 
R$ 25.749.497,00. Na média 

mensal, foram repassados 
R$1,517 milhão do governo 
federal e R$ 519,411 mil 
do governo do Estado para 
custeio e investimentos na 
unidade.

“A Pasta ainda esclarece que 
está elaborando em conjunto 

com a Santa Casa um planeja-
mento para ampliar em breve 
a oferta de serviços. Caso 
isto venha a ocorrer de fato, 
a previsão é de que o valor 
do repasse municipal para a 
entidade também aumente”, 
informou a municipalidade 

em nota.
Questionados pela repor-

tagem, as prefeituras das 
cidades de Poá, Ferraz de 
Vasconcelos e Itaquaque-
cetuba informaram que os 
municípios não contam com 
Santa Casa de Misericórdia. 

André Diniz
Mariana Acioli

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Saúde liberou ontem 
novas vagas de agendamen-
to online para primeira, 
segunda e terceira doses 
de imunizantes contra a 
Covid-19. Os interessados 
devem acessar o www.cli-
quevacina.com.br ou ligar 
para o telefone 160 das 16 
às 22 horas.

Foram liberadas novas 
vagas para primeira, segunda 
e terceira dose do imunizante 
CoronaVac, sendo que a 
segunda dose é válida para 
quem tomou a primeira até 
o dia 24/10 e a terceira dose 
é para pessoas com 60 anos 
ou mais que completaram 
a imunização até o dia 8/5 
(seis meses). 

O imunizante da Pfizer 

está disponível para primeira 
e segunda dose, neste caso, 
para adultos ou adolescen-
tes de 12 a 17 anos que 
tomaram a primeira dose 
até 18/10. E também para 
terceira dose de idosos e 
trabalhadores da Saúde 
que tomaram a segunda 
dose até o dia 08/05.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou nas 
últimas 72 horas dois óbitos 
por Covid-19 

O número de óbitos che-
gou a 5.583 na região. 

As vítimas fatais residiam 
nos municípios de Arujá e 
Suzano.

Saúde abre novos 
agendamentos online

Vacinação

Mogi- As obras do Semae 
para modernização do abas-
tecimento na região leste 
continuam, nesta semana 
com serviços em Cezar de 
Souza. Para realizar as obras, 
será necessário fechar alguns 
registros, com interrupção do 
abastecimento por poucas 
horas, conforme programação.

 São transtornos pontuais 
para garantir benefícios du-
radouros. Quem tem caixa 
d’água em casa não terá a 
rotina afetada. Ainda assim, a 
autarquia recomenda economia 
no consumo.

Hoje, a distribuição de água 
terá uma pausa de duas horas 
(das 9 às 11 horas) no Jardim 
São Pedro, para estudos na 
área abrangida pela válvula 
redutora de pressão da avenida 

Paulo VI.
Também nesta terça, haverá 

uma interrupção no abasteci-
mento da Vila Aparecida, pelo 
período de cinco horas (das 9 
às 14 horas) para instalação do 
barrilete (estrutura hidráulica/
tubular) de válvula redutora 
de pressão na rua Justiniano 
José da Rocha.

Amanhã, haverá uma pausa 
de duas horas (do meio dia às 
14 horas) no Jardim São Pedro 
para serviços de descarga na 
rua Ana Rodrigues Guimarães.

Os investimentos integram 
o projeto de setorização, que é 
a divisão de uma grande área 
de distribuição em sistemas 
menores para aperfeiçoar o 
fornecimento de água e o 
gerenciamento de pressão, 
agilizar manutenções e diminuir 

Semae segue com obras 
em Cezar de Souza

Modernizar abastecimento

Poá - O município já imu-
nizou 95% da população com 
idade a partir de 12 anos, 
com ao menos uma dose, e 
78,1% dos habitantes desta 
faixa etária já completaram 
o esquema vacinal com as 
duas doses ou dose única. Os 
dados são do Departamento 
de Vigilância em Saúde com 
base nos números da Fundação  
Sistema Estadual de Análise 
de Dados(Seade), que indica 
que a cidade possui 96.229 
habitantes dentro da idade 
de cobertura vacinal.

“São excelentes números e 
que representam muito bem 
o que está sendo a vacinação 
contra a Covid-19. Desde o 
início da campanha, todos os 
envolvidos têm se empenhado 
em imunizar a população da 
forma mais rápida possível e, 
principalmente, com todo 
respeito e dedicação que os 
cidadãos merecem”, afirmou 
a prefeita Marcia Bin (PSDB).

Segundo o diretor do De-
partamento de Vigilância em 
Saúde, Leonardo Barbosa 
Garcia, o município já realizou 
172.449 aplicações, sendo 
91.344 da 1ª dose, 71.751 
da 2ª dose e 2.948 de dose 
única, além de 6.406 da 3ª 
dose de reforço.

95% do público-
alvo já recebeu 
ao menos uma 
aplicação

Vacina Covid


