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

Bertaiolli promete empenho 
para liberar verbas à Santa Casa
Repasses parlamentares direcionados ao hospital estão retidos na Prefeitura de Mogi por questões burocráticas

FERIADO

  Unidades do Poupatempo no Alto Tietê 
não abrem na segunda-feira. Cidades, página 5

O deputado federal e ex-prefeito 
de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli 
(PSD), declarou ontem de manhã 
que pretende intermediar junto à 
Secretaria Municipal de Saúde a li-
beração de verbas de emendas par-
lamentares que estariam retidas na 
administração municipal. A visita, 
feita à provedoria da entidade fi-
lantrópica responsável pela unidade 
hospitalar contou, com a participa-
ção do diretor-geral da Santa Casa 
de Mogi, José Carlos Petreca, que 
realizou uma breve explicação sobre 
a situação financeira da entidade. 
Ao deputado federal, o diretor ex-
plicou a situação financeira da en-
tidade, ressaltando que os repasses 
enviados pelo município cobrem 
apenas um terço das despesas atuais.  
Cidades, página 5

Deputado esteve ontem em Mogi das Cruzes e visitou a Santa 

André Diniz
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Saúde

Guararema captura carrapatos e 
envia para análise laboratorial

Coleta é para planejar um trabalho de prevenção de 
doenças transmitidas pelo animal. Cidades, página 3
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229 OPORTUNIDADES

Trabalho

Proejeto Suzano Mais Emprego está com diversas 
vagas em toda a região. Cidades, página 3

Mauricio Sordilli/Secop Suzano
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TRABALHO NO FIM DO ANO
As vagas de emprego do Mogi Shop-
ping foram atualizadas nesta sema-
na. São quase 20 oportunidades para 
início imediato. Nesta semana, os 
candidatos encontram oportunidade 
para início imediato. O Mogi Shop-
ping fica na Avenida Narciso Yague 
Guimarães, 1.001. Informações pelo 
telefone do Serviço de Atendimen-
to ao Cliente (SAC): 11 4798-8800.

CONTRA ISS
Após o Paço Municipal de Mogi das 
Cruzes sacionar a Lei Complemen-
tar 160/2021, que aplica novas facili-
dades para o pagamento do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) da Construção 
Civil em Mogi das Cruzes referentes 
ao ano de 2016, o gabinete da ve-
readora Inês Paz (PSOL) segue em 
protestos contra a cobrança. Na úl-
tima semana, ela publicou um vídeo 
em suas redes sociais orientando a 
população a primeiramente recor-
rer da cobrança antes de adotar al-
gum acordo.

REFIS DE SANTA ISABEL
A Prefeitura de Santa Isabel reali-
zará, no próximo sábado, o plantão 
de atendimento às pessoas físicas 

ou jurídicas que querem aderir ao 
Programa de Recuperação Fiscal 
(Refis 2021 ). O projeto tem objeti-
vo de dar oportunidades para que 
os contribuintes quitem suas dívi-
das com o município. Os benefícios 
do programa contam com descon-
tos nos juros e nas multas pelos não 
pagamentos no tempo da obrigação.

SEBRAE
O Sebrae-SP, em parceria com o 
Ciesp Alto Tietê, vai realizar uma 
Rodada de Negócios virtual no dia 
18 de novembro, às 13h30. As ins-
crições podem ser feitas até hoje di-
retamente pelo site https://sebrae.
rodadasonline.com.br/. As inscri-
ções são gratuitas, mas as vagas 
são limitadas.

PROJETO EM FERRAZ
Uma área localizada no Jardim São 
Lázaro irá abrigar a sede do projeto 
Favela 3D da ONG Gerando Falcões. 
A cessão do local foi mediada pela 
Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los que é parceira neste projeto que 
tem como objetivo promover ações 
de cidadania, cultura e capacitação 
na ocupação conhecida como Boca 
do Sapo.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Período de alerta

T
ema assustador para muitas famí-
lias, as enchentes chegam aos no-
ticiários, infalivelmente, todo fim 
de ano. Personagens que perdem 

bens, móveis, objetos de valor, casa e, muitas 
vezes, a própria vida, sempre aparecem em 
períodos de chuvas fortes, principalmente 
no verão. Antigos problemas de drenagem e 
ocupação do solo fazem uma parcela da po-
pulação pagar um preço muito alto. O jeito 
é trabalhar com a prevenção. 

São vários os pontos de alagamento que 
interferem no dia a dia dos municípios da 
região, além de prejudicarem as linhas de 
trens e ônibus. Bombeiros e Guarda Civil 
preparam o psicológico durante o ano todo, 
sabendo que é no verão que o trabalho mais 
árduo será feito. Para os políticos, a chuva 
é sempre uma das grandes culpadas por di-
versos problemas, como trânsito, atraso de 
obras e deslizamentos de terra. Mas não seria 
o mau planejamento inicial para a construção 
das cidades que torna mais difícil suportar 
as precipitações? 

O crescimento desordenado, com ocupações 
precárias construídas em encostas e várzeas 

de rios e córregos também colaboram para 
as tradicionais enchentes. Dessa problemáti-
ca se encontra um fio condutor enorme, que 
afeta a vida de milhares de pessoas. O Depar-
tamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) 
iniciou os serviços de limpeza e desassorea-
mento de 1,5 mil metros do rio Guaió, em 
Suzano. A ação faz parte do plano preven-
tivo de combate às enchentes na Bacia do 
Alto Tietê e representa um investimento de  
R$ 2,3 milhões com verbas do Fundo Esta-
dual de Recursos Hídricos (Fehidro). 

Desde o ano passado, o DAEE já investiu 
cerca de R$ 22,5 milhões em ações de lim-
peza e desassoreamento em municípios do 
Alto Tietê. Além do córrego Itaim, em Poá, 
outros cursos d´água tiveram suas vazões res-
tabelecidas, como os rios Jundiaí, em Mogi 
das Cruzes, e o Jaguari, em Suzano e Itaquá. 
Será que essas obras irão minimizar as en-
chentes que estão por vir no fim deste ano 
e no começo de 2022? Este planejamento 
dever ser realizado o ano todo para que o 
terreno esteja melhor preparado nos perío-
dos de emergência. População, bombeiros e 
Guarda Civil agradecem!

O Dia Mundial da Diabe-
tes é comemorado em 14 de 
novembro, em memória do 
dia de aniversário de Frede-
rick Banting, que, juntamente 
com Charles Best, foi o res-
ponsável pela descoberta da 
insulina em 1922. Este dia 
visa consciencializar sobre 
a doença e divulgar as fer-
ramentas para a prevenção 
da diabetes.

A diabetes é uma doença 
crônica e progressiva, asso-
ciada a elevados custos so-
ciais e dos sistemas de saú-
de. Atualmente, a Diabetes 
é a mais comum das doen-
ças não transmissíveis com 
elevada prevalência e inci-
dência crescente. Atinge já 
cerca de 415 milhões de pes-
soas e continua a aumentar, 
estimando-se que em 2040 
haja um aumento para 642 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

milhões de pessoas atingidas 
pela doença.

O diabetes é uma doença 
crônica, caracterizada pelo au-
mento da glicose (açúcar) no 
sangue, podendo ser devido 
a uma baixa na produção ou 
ação da insulina, que é um 
hormônio produzido pelo 
pâncreas nesse caso diabe-
tes Tipo 1. Já a diabetes tipo 
2, também conhecida como 
diabetes do adulto ou não-

-insulinodependente, é uma 
doença causada por um fenô-
meno químico que torna as 
células do corpo resistentes 
à ação da insulina, quando é 
ingerido alimentos com alto 
teor de açúcar, o organismo 
vai atuar na metabolização 
para transformá-lo em glicose 
que, por sua vez, precisa ser 
transportada para as células 
do corpo a fim de produzir 

energia (ATP), porém, é ne-
cessária a ação da insulina. 

Desse modo, ela é liberada 
pelo pâncreas com a principal 
função de transportar as mo-
léculas de glicose para den-
tro da célula, só que quan-
do existe resistência celular 
à ação da insulina, ocorre 
o impedimento da absor-
ção efetiva da glicose nesse 
caso é chamado de diabetes 
do tipo 2.

É importante ter o con-
trole da doença com hábitos 
saudáveis que devem ser ri-
gorosamente adotados pelo 
diabético, como alimentação 
equilibrada, prática de exercí-
cios físicos e, de acordo com 
o tipo de diabetes, acompa-
nhamento medicamentoso 
com especialista.

Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta e 

presidente do Comitê de Saúde do Lions 

Clube Mogi das Cruzes
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Turma em escola infantil no 
Raffo está sem professor

Suzano - Uma escola mu-
nicipal infantil no bairro Taba-
marajoara, na região do Raffo, 
está enfrentando problemas 
para a reposição da professora 
em uma das turmas.

A queixa recai sobre a turma 
G4 da Escola Municipal José 
Francisco Alves, que está 
enfrentando a falta de uma 
professora para a turma do 
último ano do Ensino Infantil.

Segundo Stefanie Brito 
Neves, mãe de um aluno 
de 5 anos, a professora que 
dava aulas no início do ano 
acabou por se aposentar, mas 
em maio deste ano as aulas 
foram efetuadas pelo sistema 
online, devido à pandemia do 
coronavírus (Covid-19). “Na 
volta das aulas presenciais, a 
professora que substituiu a 
primeira profissional acabou 
saindo, e não foram apontados 
novos substitutos”, afirmou.

A mãe apontou que as aulas 
com disciplinas complemen-
tares, como Artes e Educação 

Educação 

Física, seguem normalmente.
Procurada pela reportagem, 

a Secretaria de Educação in-
formou que apenas a turma 
do período da tarde está há 
duas semanas sem professora 
principal, que teria saído por 
motivos pessoais.

“Todos os trâmites necessários 
para providenciar a atribui-
ção de um novo educador já 
estão sendo cumpridos. Até 
que isto ocorra, a diretora 
da unidade assume as aulas 

para tais alunos”, informou 
o município em nota.

A Pasta também reiterou 
que a rede municipal não 
está sofrendo com ausências 
de profissionais em razão da 
pandemia do novo coronavírus, 
e que as escolas municipais 
mantém protocolos sanitários 
de distanciamento de um me-
tro entre os alunos: “Este é o 
motivo pelo qual a capacidade 
de ocupação segue limitada 
entre 50% e 75%”, concluiu. 

André Diniz

Prefeitura explicou que situação está sendo resolvida

Irineu Junior/Secop Suzano

‘Mais Emprego’ divulga 229 
vagas de trabalho na região
De acordo com a Prefeitura, boa parte das vagas são direcionadas para jovens em início de carreira profissional

OPORTUNIDADE

Suzano - A cidade começa 
o mês de novembro com a 
divulgação de novas vagas 
de trabalho pelo projeto 
Suzano Mais Emprego. A 
iniciativa da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego tem um total de 
229 oportunidades em áreas 
de atuação variadas. Com 
foco especial nos jovens em 
início de carreira, todos os 
detalhes sobre exigências e 
local de atuação podem ser 
conferidos no site suzano.
emprego/bit.ly.

Há vagas em comércio, 
produção e prestação de 
serviços. Com base nos pedi-
dos de contratantes de todo 
o Alto Tietê e da cidade de 
São Paulo, vários públicos 
são contemplados com a 
chance de candidatar-se 
enviando seus currículos em 
arquivos PDF ou Word para 
suzano.vagas@gmail.com

A relação atual é destinada 
a pessoas em busca de sua 
primeira oportunidade até 

profissionais com mais de 
um ano de atuação e carteira 
assinada. Entre as funções 
que não exigem experiências 
anteriores estão consultor de 
vendas (10), frentista (2) e 
estágio em jornalismo (2).

“Focamos muitas das vagas 
naqueles que estão tentando 
sua primeira inserção no 
mercado de trabalho, pois 
sabemos quantos jovens 
querem começar sua carreira, 
seja para ter o próprio sus-
tento ou fazer parte da vida 
financeira de seu lar. Entre 
tantas outras prestações que 
fazemos, esta é uma das mais 
importantes”, comentou o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Empregos, André Loducca.

As equipes que filtram as 
vagas também consideram 
profissionais mais experien-
tes. Aos que já trabalharam 
por seis meses ou mais com 
carteira assinada, é possível 
candidatar-se a lubrificador 
industrial (2), montador (6), 
mecânico de carros leves (1), 

operador de eletroerosão (2) 
e impressor flexográfico (2). 
Outra possibilidade envol-
ve quem tem 12 meses ou 
mais de experiência para 
atuar, por exemplo, como 
cozinheiro industrial (1), 

auxiliar administrativo (1), 
ajudante geral (1) e vendedor 
de material de construção e 
elétrico (2).

Pensando na inclusão so-
cial, a pasta também separa 
vagas únicas e exclusivas 

para Pessoas com Deficiência 
(PCDs). Nesta atualização, estão 
disponíveis oportunidades 
como assistente de TI (1), 
com atuação delimitada em 
Suzano, Itaquaquecetuba e 
Poá, e manutenção mecânica 

(4), para trabalhar em São 
Paulo. É necessário enviar 
laudo médico com o currí-
culo para o e-mail suzano.
emprego@gmail.com.

Loducca ressalta que a 
iniciativa é referência e que 
Suzano é a cidade que mais 
gera empregos na região. 

“Nossas equipes certamente 
conduzem o projeto com 
muito zelo para sempre 
mantermos esta média de 
vagas para nossos cidadãos. 
Suzano vem sendo destaque 
pela geração de empregos 
neste ano, e isso se deve 
muito ao que apresentamos 
e sugerimos. O trabalho não 
pode parar e seguimos com 
esse objetivo para trazer 
cada vez mais resultados”, 
finalizou.

Mais informações e as 
vagas podem ser obtidas 
pelos telefones (11) 4745-
2264 (Centrus) e 4934-5490 
(Centrus Norte) ou pelo e-mail 
suzano.vagas@gmail.com. 
O atendimento ocorre em 
dias úteis, das 8 às 17 horas.

Há vagas para todos os segmentos do mercado de trabalho, como o Comércio

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Poá - Em virtude do 
Dia da Consciência Negra, 
celebrado todo o dia 20 de 
novembro, a Secretaria de 
Cultura promove a Exposição 

“Consciência Negra”, no 
Teatro Municipal Turíbio 
Ruiz, entre os dias 20 e 30 
de novembro. A abertura 
do evento será no dia 20 
de novembro, às 18 horas, 
e vai contar um acervo 
de 23 obras de autoria 
de artistas poaenses, bem 
como quatro manequins 
com vestimentas afro.

Segundo o secretario, 
Ariel Borges, a data é muito 
importante porque marca a 
necessidade das discussões 
e ações para combater o 
racismo e a desigualdade 
social, além de falar sobre 
os avanços na luta do povo 
negro e sobre a celebração 
da cultura afro-brasileira.

“Reunimos obras de seis 
artistas do município para 
fazer esta exposição. É di-
fícil aceitar que, em pleno 
século 21, ainda tenha-
mos que conviver com a 

Mostra ‘Consciência Negra’ 

será no centro da cidade

Teatro Municipal

discriminação racial, por 
isso resolvemos promover 
esta exposição com o ob-
jetivo de celebrar a cultu-
ra afro-brasileira e, claro, 
para chamar a atenção às 
questões de desigualdade 
racial que, infelizmente, 
ainda fazem parte do nosso 
cotidiano”, disse.

O acervo é composto 
por obras realizadas pelos 
artistas poaenses Geraldine 
Mariano, Miriam Deise 
Ferreira da Silva, Maria do 
Carmo Souza Silva, Samara 
Cristina da Conceição Santos, 
Euzébio do Carmo e Sam-
mira Helena da Conceição 
Santos. “São belíssimas 
peças que deixarão o nosso 
Teatro Municipal muito mais 
bonito durante os dias de 
exposição”, afirmou Borges.

A exposição é aberto ao 
público e será realizada 
nos dias 22 a 26 e 29 e 30 
de novembro, das 9 às 17 
horas, no Teatro Municipal 
Turíbio Ruiz, localizado na 
avenida Antônio Massa, 
331, no centro.

Guararema - Em continui-
dade à campanha de cons-
cientização contra a infecção 
por carrapatos, iniciativa da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
junto à Diretoria de Meio 
Ambiente, a Ilha Grande e o 
Recanto Américo (Pau D’Alho) 
receberam ações preventivas 
sobre o tema na terça-feira.

Foi realizada a captura de 
carrapatos nos locais próximos 
à beira do rio, e com maior 
movimento de capivaras.

Após a coleta, a Vigilância 
em Saúde encaminhou as 
amostras para análise no 
Instituto Biológico. O objetivo 
é detectar a presença de bac-
térias causadoras de doenças, 
como a febre maculosa.

“Sabemos que o carrapato-
-estrela é o transmissor da 
febre maculosa no Brasil e, 
por conta disso, precisamos 
realizar o monitoramento das 
áreas de maior incidência 
das capivaras, que abrigam 
esses carrapatos”, explicou 
a secretária Adriana Martins.

Secretaria faz 
análise  de 
amostra de 
carrapatos

Controle
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Associação Comercial lança 
campanha Natal Premiado

Mogi- A Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) lançou a campanha 
Natal Premiado. Esta é a 
ação mais tradicional da 
entidade e busca fortale-
cer e atrair clientes para o 
comércio mogiano. Nesta 
edição, os prêmios são 
uma motocicleta Honda, 
uma televisão Smart 43 
polegadas, um notebook e 
dois smartphones Samsung. 
A iniciativa, que começou 
na última segunda-feira 
(8), segue até o dia 24 de 
dezembro. O sorteio ocorre 
no dia 29 de dezembro.

O Natal Premiado é uma 
das ações mais aguardadas 
por comerciantes e clientes 
mogianos. A promoção, que 
busca reforçar as vendas 
de fim de ano, a melhor 
data para o varejo, segue a 
tendência de crescimento 
projetada pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) que prevê para o 
estado de São Paulo uma 

Comércio

alta de 7,2% nas vendas de 
Natal deste ano, se compa-
rado com o mesmo período 
de 2020.

O volume de contratação 
de temporários também deve 
bater recorde, de acordo 
com a CNC. Para atender 
a demanda gerada pela 
data, 94,2 mil vagas devem 
ser abertas em todo país, 
maior volume desde 2013. 
Em Mogi, cerca de 400 
postos de trabalho devem 
ser criados. A presidente 
da ACMC, Fádua Sleiman, 
destaca que o Natal Premiado 
pretende atrair não apenas 
consumidores de Mogi, mas 

também de cidades vizinhas. 
“Concluímos em outubro 
a campanha Compre no 
Comércio Local, que sor-
teou R$ 18 mil em prêmios. 
Agora, como é tradição, 
iniciamos a campanha de 
Natal. Esperamos que as 
vendas deste fim de ano 
superem as do ano pas-
sado, período em que as 
medidas restritivas estavam 
em vigor. Com o avanço da 
vacinação já notamos um 
aumento na circulação de 
pessoas, mas precisamos 
continuar seguindo todos 
os protocolos sanitários, 
para que não tenhamos um 
retrocesso”, acrescentou.

Para concorrer ao sorteio 
do Natal Premiado basta 
adquirir R$ 50,00 em com-
pras nas lojas participantes 
e preencher o cupom. A 
lista completa dos estabe-
lecimentos parceiros, assim 
como o regulamento da 
campanha estão disponíveis 
no site da ACMC (www.
acmc.com.br).

Trabalho do Setor de 
Fonoaudiologia é destaque

Mogi- O trabalho realizado 
pelo Setor de Fonoaudiologia do 
DOP/Pró-Escolar da Secretaria 
de Educação tem sido destaque 
em Encontros e Congressos da 
área. O Modelo de Resposta à 
Intervenção (RTI – do inglês 

“Response to Intervention”), 
que contou com a participação 
das 14 fonoaudiólogas do 
Departamento, tem chamado 
a atenção de especialistas e 
trazido resultados positivos 
para os estudantes. 

O RTI é uma estratégia 
educacional utilizada como 
forma de se identificar e intervir 
precocemente com os estudantes 
de risco para os problemas de 
aprendizagem, promovendo 
intervenções baseadas em 
evidências científicas.

O projeto ocorre em vários 
níveis: inicia-se por meio de 
um rastreio (aplicação de 
um teste individual), onde se 
identifica as crianças de risco, 
seguido de uma intervenção 
coletiva em sala de aula, em 
que a fonoaudióloga atua 
como tutora instrucional. Em 

DOP/Pró-Escolar

um segundo momento, são 
atendidos grupos menores 
que não responderam à pri-
meira intervenção. O modelo 
finaliza com o atendimento 
individual.

A iniciativa recebeu a pre-
miação “Menção Honrosa” no 
Congresso Nacional da Sociedade 
Brasileira de Fonoaudiologia 
(SBFa) de 2020 pelo Depar-
tamento de Fonoaudiologia 
Educacional e foi apresentado 
na edição deste ano como 
Highlight no formato online 
pela fonoaudióloga Denise 

Barreto. A profissional também 
apresentou o trabalho em uma 
mesa redonda no 3º Encontro 
Mineiro de Neuropsicologia 
Escolar, promovido pelo De-
partamento de Neuropsicologia 
do Desenvolvimento da Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), em abril. 

A mesa contou com a parti-
cipação da Profa. Dra. Simone 
Capellini, coordenadora da 
Sociedade Brasileira de Fo-
noaudiologia Educacional 
e responsável por trazer o 
modelo do  RTI para o Brasil.

Iniciativa recebeu “Menção Honrosa” em Congresso

Divulgação/PMMC

Obra do Pq. Airton Nogueira 
segue em andamento em Cezar
Intervenção faz parte do programa de melhorias de infraestrutura, mobilidade, saneamento e proteção ambiental

MAIS VIVA

Mogi - A Prefeitura in-
formou durante a semana 
que as obras no parque 
Airton Nogueira, que in-
tegra o pacote de obras do 

“Mogi Mais Viva”, segue em 
andamento.

A intervenção faz parte 
do programa de melhorias 
de infraestrutura, mobili-
dade urbana, saneamento 
básico e proteção ambiental 
destinadas à região leste da 
cidade, com enfoque no 
distrito de Cezar de Souza, 
e será um dos parques a ser 
construído pela Prefeitura. 
A confirmação do início 
das obras foi feita no final 
de setembro pelo prefeito 
Caio Cunha (Pode), durante 
reunião com a imprensa 
regional.

O futuro parque, segundo 
a administração municipal, 
está sendo construído pela 
empreiteira Demax, e os 
trabalhos já estão em anda-
mento, com a identificação 

do local, a preparação do 
terreno e as primeiras de-
marcações de onde serão 
feitas as intervenções. “Com 
investimento de R$ 10,8 
milhões e área de 139,4 
mil m², a previsão é de 
que o parque seja entregue 
em setembro de 2022”, 
informou.

A Prefeitura também in-
formou que futuramente 
serão anunciado o início 
de mais duas obras do 
programa Viva Mogi. Uma 
delas é o segundo parque na 

avenida Francisco Rodrigues 
Filho, com duração de 12 
meses e aporte de R$4,5 
milhões. A outra obras é 
a ampliação da Estação 
de Tratamento de Esgoto - 
Leste do Serviço Municipal 

de Águas e Esgoto (Semae), 
a ETE-Leste, que receberá 
investimentos de R$ 32,6 
milhões para ampliação 
de 142 para 460 litros de 
esgoto tratado por segundo, 
com 36 meses de obras.

Sobre o parque 
Na ocasião da apresentação 

dos trabalhos de construção, 
a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes reforçou o caráter 
desportivo do novo espaço 
público. Segundo o projeto, 

serão construídos no local 
campos de futebol, quadras 
de basquete e poliesportiva, 
quadras de tênis, campos de 
areia para voleibol e futebol 
de areia, pista de caminhada, 
academia da terceira idade 
e áreas de convivência.

“Este novo parque terá um 
foco dedicado à atividade 
esportiva, assim como o 
Parque do Centenário da 
Imigração Japonesa teve 
um foco para a socialização 
da população, e o segundo 
parque que ainda terá suas 
obras iniciadas no futuro 
terá como principal foco a 
preservação ambiental e o 
ensino da sustentabilidade”, 
informou o prefeito de Mogi 
das Cruzes.

O futuro parque home-
nageará o comerciante e 
ex-presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomércio), Airton No-
gueira, falecido em 2016 
devido a complicações de 
um câncer.

André Diniz

Airton Nogueira, em Cezar, e recebe investimentos no valor de R$ 10,8 milhões

Mogi News/Arquivo

A previsão é de 
que o parque 
seja entregue 
em setembro de 
2022

Prêmios são uma 
motocicleta Honda, 
uma televisão Smart 43 
polegadas, um notebook 
e dois smartphones
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Bertaiolli visita Santa Casa para 
agilizar verbas para a entidade
Segundo direção da Santa Casa, valores estão retidos por “questões burocráticas” na administrarão municipal

SAÚDE

Mogi - O deputado federal 
e ex-prefeito de Mogi das 
Cruzes, Marco Bertaiolli 
(PSD), declarou ontem de 
manhã que pretende inter-
mediar junto à Secretaria 
Municipal de Saúde a libe-
ração de verbas de emendas 
parlamentares que estariam 
retidas na administração 
municipal.

A visita, feita à provedoria 
da entidade filantrópica 
responsável pela unidade 
hospitalar contou, com a 
participação do diretor-geral 
da Santa Casa de Mogi, José 
Carlos Petreca, que realizou 
uma breve explicação sobre 
a situação financeira da 
entidade.

Ao deputado federal ,o 
diretor explicou a situa-
ção financeira da entidade, 
ressaltando que os repasses 
enviados pelo município 
cobrem apenas um terço 
das despesas atuais; que os 
convênios prorrogados terão 

Deputado se comprometeu a intermediar com a Prefeitura a liberação de verbas 

seu encerramento no final 
do ano e que a Santa Casa 
fez parte dos esforços para 
atendimento das vítimas 
do coronavírus (Covid-19) 
com a oferta de leitos de 
Enfermaria e de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 

“Ano passado tivemos um 
débito cumulativo de R$ 
8 milhões”, afirmou.

Bertaiolli apontou que, no 
contexto nacional, à frente 
da Comissão de Entidades 
Filantrópicas na Câmara dos 
Deputados em Brasília, é pos-
sível notar em levantamento 
feito pelo Fórum Nacional 
de Entidades Filantrópicas 
(Fonif) em 2018 que mais 
metade dos procedimentos 
realizados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) são 
realizados por Santas Casas 
e hospitais filantrópicos.

O deputado também 
ressaltou o trabalho por 
emendas parlamentares 
para o custeio das unidades, 
além de participar como 
relator do projeto de lei 

complementar que instituiu 
o Marco Regulatório das 
Entidades Filantrópicas, 
além de emendas enviadas 
nos anos de 2020 para 
custeio do combate à pan-
demia, além de emendas 

para custeio da unidade em 
2021, um total superior a  
R$ 5 milhões.

Questionado pela reporta-
gem sobre o atraso no repasse 
das verbas pela Prefeitura 
à Santa Casa oriundas do 

governo federal, o diretor-geral 
alegou que a administração 
municipal estaria “resolvendo 
questões burocráticas antes 
da liberação”.

Para a equipe da Santa Casa, 
Bertaiolli comprometeu-se 

a realizar dois diálogos com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde: o primeiro seria 
explicar ao titular da Pasta, 
Zeno Morrone Júnior, que as 
emendas para custeio podem 
e devem ser liberadas sem a 
necessidade de apresentação 
de um plano de trabalho por 
parte da entidade, e que a 
administração municipal 
deve auxiliar na definição 
das atribuições dos equipa-
mentos públicos de Saúde. 

“Mogi sofreu na Saúde com 
o fechamento do Pronto-

-Socorro do Hospital das 
Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, que era uma refe-
rência regional para casos 
urgentes, o que caiu sobre 
os ombros da Santa Casa 
sem o devido pagamento. 
Outro ponto é a falta de 
clareza do papel de cada 
local: o que é de respon-
sabilidade da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
do Hospital Municipal, do 
Hospital Luzia e da Santa 
Casa”, concluiu.

André Diniz
André Diniz

Mogi- A Secretaria de Edu-
cação encerra hoje, às 17 horas, 
as inscrições para vagas em 
educação infantil em período 
integral nas creches da rede 
municipal de ensino. Pais e 
responsáveis poderão fazer a 
inscrição presencialmente nas 
creches ou online pelo aplicativo 
Educa + Mogi ou por meio 
do site http://www.se-pmmc.
com.br/educamaismogi/app/.

Podem ser inscritas crianças 
de zero a cinco anos. As inscri-
ções farão parte do Cadastro 
Municipal Unificado (CMU), 
cadastro exclusivo para con-
correr às vagas de educação 
infantil em período integral. 
O atendimento é feito de 
acordo com a disponibilidade 
de vagas. Aqueles que já se 
inscreveram em edições an-
teriores não precisam refazer 
o processo. Se for necessário 
atualizar os dados do aluno, o 
contato pode ser feito com a 
Secretaria de Educação. 

Para fazer a inscrição online, 
o responsável pelo aluno de-
verá preencher o formulário e 
enviar, em formato de arquivo 

de imagem, o RG/CPF do 
aluno, comprovante de ende-
reço e RG e CPF do pai, mãe 
ou responsável. É necessário 
encaminhar também uma selfie 
do requisitante segurando um 
documento com foto.  

Em caso de acesso ao for-
mulário por meio de celular 
ou outro dispositivo móvel, 
deve-se escolher a opção “Ver-
são 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 infor-
mações por meio do telefone 
4798-5086, pelo WhatsApp 
998668734 (mensagens) ou 
pelo e-mail cmu@se-pmmc.
com.br.

Período de inscrições 
termina nesta sexta-feira

Creches

Região- Na próxima 
segunda-feira, dia 15 de 
novembro, os postos do 
Poupatempo em Mogi das 
Cruzes, Suzano e Itaqua-
quecetuba estarão fechados, 
devido ao feriado nacional 
da Proclamação da Repú-
blica. Na terça-feira (16), 
todas as unidades voltam 
a funcionar normalmente, 
mediante agendamento 
prévio de data e horário.

Durante todo o feriado, 
as mais de 150 opções de 
serviços online, como a 
renovação da CNH, Car-
teira de Trabalho Digital, 
Seguro-desemprego, li-
cenciamento de veículos, 
carteira de vacinação da 
Covid-19, entre outros, 
permanecerão à disposi-
ção da população para os 
atendimentos remotos, sem 
sair de casa.

Os atendimentos nos 
postos do Poupatempo são 
realizados somente para 
serviços que dependem da 
presença do cidadão para 
serem concluídos, como 

os de RG (primeira via e 
renovação com alteração 
de dados), transferência 
interestadual e mudança nas 
características de veículos, 
por exemplo.

O agendamento, gratuito, 
pessoal e intransferível, é 
obrigatório e deve ser feito 
pelo portal www.poupatempo.
sp.gov.br, aplicativo Poupa-
tempo Digital ou ainda nos 
totens de autoatendimento.

Poupatempo estará 
fechado na segunda

Feriado

Pais e responsáveis 
poderão fazer 
a inscrição 
presencialmente 
ou online

Na terça-feira 
(16), todas as 
unidades voltam 
a funcionar 
normalmente
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Bairros de Cezar de Souza receberão a Operação Cata-Tranqueira

Mogi- Cinco bairros do distrito de Cezar de Souza serão atendidos amanhã pelas 

operações Cata-Tranqueira e Cata-Pneus. Serão beneficiados pelos trabalhos o 

Jardim São Pedro, Jardim das Bandeiras, Conjunto Jefferson da Silva, Vila Aparecida 

e conjuntos da CDHU - Jardim Bela Vista e Vila Aparecida. Os moradores desses 

locais devem deixar móveis, objetos e também pneus na frente de suas casas.

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Saúde realiza novas 
aberturas de agendamento 
online para vacinação contra 
a Covid-19 hoje, mas sempre 
há vagas remanescentes de 
diferentes imunizantes no 
www.cliquevacina.com.br .

Os próximos agendamentos, 
com data de aplicação pre-
vista para 16 de novembro, 
serão para primeira, segunda 
e terceira dose do imunizante 
CoronaVac, sendo que a se-
gunda dose será válida para 
quem tomou a primeira até 
o dia 01/11 e a terceira dose 
é para pessoas com 60 anos 
ou mais que completaram a 
imunização até o dia 16/5 
(seis meses). 

O imunizante da Pfizer 
estará disponível para primeira 
e segunda dose, neste caso, 
para adultos ou adolescentes 
de 12 a 17 anos que tomaram 
a primeira dose até 26/10. E 
também para terceira dose 
de idosos e trabalhadores da 
Saúde que tomaram a segunda 
dose até o dia 16/05.

Já o imunizante AstraZeneca 
estará disponível para segun-
da dose nos casos em que a 
primeira tenha sido aplicada 
até o dia 21 de setembro. Em 
caso de dúvidas, o munícipe 
pode ligar para o telefone 160 
das 16 às 22 horas.

Até o momento, 319.842 
adultos receberam a primeira 
dose ou dose única, o que 
corresponde a 95%; e 293.539 
receberam as duas doses ou 
dose única, o que equivale a 
87,5%. Entre os jovens, o índice 
de cobertura com primeira 
dose está em 98%, num total 
de 34.436 mogianos de 12 a 
17 anos imunizados; e 45% 
com imunização completa 
(primeira e segunda doses), 
num total de 15.932 jovens.

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou, nas últimas 24 horas, 
2 óbitos por coronavírus. As 
vítimas fatais eram residentes 
de Poá e Suzano.

Saúde abre novos 
agendamentos hoje

Vacinação contra a Covid-19

Mogi- Os preparativos para 
a 409ª edição da Festa do 
Divino Espírito Santo de Mogi 
das Cruzes 2022 seguem de 
maneira organizada, visan-
do o bem-estar dos devotos, 
levando-se em conta que a 
pandemia da Covid-19 ainda 
não acabou.

Para a Quarta Coroa do 
Divino, que ocorrerá amanhã, 
os organizadores do evento 
contam com a presença dos 
fiéis, mas ainda não será desta 
vez que ocorrerá o tradicional 
bingo, momento de confrater-
nização pelo qual todos aguar-
dam ansiosamente. Contudo, 
neste sábado, já se dará início 
às vendas das cartelas para 
a Quinta Coroa do Divino, 
quando o chá-bingo retorna, 
depois de quase dois anos 
sem ser realizado, devido à 
pandemia. O valor de cada 
cartela será de R$ 10,00 (com 
direito a três rodadas). A Coroa 
do Divino de dezembro está 
agendada para o dia 11.

A Coroa do Divino tem 

Devotos se reúnem para mais uma 
Coroa do Divino neste sábado

Preparativos

feriado da Proclamação da 
República, e dia em que ocorre 
a Santa Missa em louvor à 
Nossa Senhora de Rosa Mística, 
será celebrada a Missa Mensal 
na Catedral Diocesana – Pa-
róquia Sant´Ana, às 19 horas. 
Estas missas ocorrem sempre 
na terceira segunda-feira de 
cada mês. A celebração do 
dia 15 será presidida pelo 
padre Dorival Aparecido de 
Moraes, pároco da Catedral.

Doação de alimentos
A Festa do Divino e a As-

sociação Pró-Festa do Divino 
iniciaram uma campanha de 
arrecadação e alimentos para 
serem doados à instituições e 
paróquias da cidade. O devoto 
pode fazer a entrega no dia da 
Coroa do Divino. Podem ser 
doados um quilo de alimento 
não-perecível e até produtos 
de higiene.  

A Associação Pró-Festa 
do Divino está localizada na 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho, 1.232, no Mogilar.

são Ricardo Lima da Costa e 
Denise Rezende da Silva e os 
capitães de mastro Eduardo 
Ferreira Rego e Milena da 
Costa Freire Rego.

Haverá estacionamento 
gratuito no Tiro de Guerra. Os 
que não puderem comparecer, 
podem acompanhar a reza por 
meio da página do Facebook 
(https://www.facebook.com/
festadodivinodemogidascruzes), 
onde será feita a transmissão 
online.

Na segunda-feira, dia 15, 

início, como de costume, às 
15 horas, e é realizada na As-
sociação Pró-Festa do Divino, 
no Mogilar. O padre João Paulo 
da Silva, orientador espiritual 
da festividade, irá conduzir a 
Coroa, ao lado de um grupo 
de rezadeiras.

“Divino Espírito Santo, fazei 
de mim um instrumento de 
vossa paz” é o lema da Festa 
do Divino Espírito Santo de 
Mogi das Cruzes de 2022, 
que ocorrerá de 26 de maio 
a 5 de junho. Os festeiros 

Padre João Paulo conduzirá a Coroa, ao lado de rezadeiras

Foto: Natália Amschinger

Atendimento do ISS será para 
moradores do Botujuru e Sabaúna
Prefeitura oferece o serviço para esclarecimento de dúvidas, solicitação de 2ª via e apresentação de pedidos de revisão

AMANHÃ

Mogi- A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes oferece, 
neste sábado (13/11), o 
serviço itinerante do Im-
posto Sobre Serviços (ISS) 
da Construção Civil para 
esclarecimento de dúvidas, 
solicitação de segunda via e 
apresentação de pedidos de 
revisão, entre outros, para 
moradores do Botujuru e 
Sabaúna. O atendimento 
será no Centro Municipal 
de Programas Educacionais 
(Cempre) Professor José Li-
mongi Sobrinho localixado 
na avenida Felipe Sawaya, 
595 no bairro do Botujuru, 
das 9 às 16 horas.

O serviço itinerante é 
realizado exclusivamente 
aos sábados para facili-
tar para quem não tem 
disponibilidade durante Atendimento será no Centro Municipal de Programas Educacionais (Cempre)

a semana. Por isso, neste 
sábado, o atendimento no 
Botujuru será estendido a 
quem mora em Sabaúna. 
As vagas são limitadas a 
300 pessoas por dia, com 
distribuição de senhas.

No sábado passado (06/11), 
a Prefeitura de Mogi das Cruzes 
realizou 94 atendimentos 
pelo serviço itinerante do 
ISS da Construção Civil, 

para moradores do Jardim 
Margarida e Residencial Novo 
Horizonte. Na ocasião, oito 
contribuintes optaram pelo 
parcelamento do tributo e 
45 solicitaram revisão.

Mais informações sobre 
a cobrança de ISS de Cons-
trução Civil para os imóveis 
referentes 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 contribuin-
tes que necessitarem de 
atendimento presencial 
em alguma unidade do 
Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC) podem fazer 
o agendamento por meiod 
do site agendamentopac.
pmmc.com.br.

Divulgação/PMMC

Serviço é realizado aos 
sábados para facilitar 
para quem não tem 
disponibilidade durante 
a semana
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PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 171/2021 - PROCESSO Nº 27.730/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO 
A TODOS OS DISCENTES DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, INCLUINDO MONTAGEM E 
ENTREGA PONTO A PONTO.
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 26 
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 11 de novembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 157-2/2021 - PROCESSO Nº 26.520/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ TAMBÉM FORNECER EQUIPAMENTOS 
E ESTRUTURA QUE VIABILIZE MONITORAMENTO, GRAVAÇÃO E ACESSO REMOTO 
PARA A VIGILÂNCIA DE EVENTOS, LOCAIS PÚBLICOS, EM ÁREAS COBERTAS OU NÃO 
COBERTAS POR SISTEMA DE CÂMERAS FIXAS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Gabinete 
do Prefeito, comunica que por alterações do objeto e do edital, fica REDESIGNADA a data da 
sessão e da abertura das propostas do referido certame para o dia 29 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 11 de novembro de 2021.
LUCAS NÓBREGA PORTO - Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito__________________________________________________________________________

JULGAMENTO
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.
EMPRESA VENCEDORA: RODRIGUES E ORTIZ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 403.088,83 (quatrocentos e três mil, oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Mogi das Cruzes, em 11 de novembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 101/2020 - PROCESSO Nº 17.409/2020 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EDREDOM, LENÇOL, FRONHA E 
BIOMBO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sr. Secretária Municipal de Assistência 
Social, comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas 
disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/20. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos 
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 09 de novembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Municipal de Assistência Social__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2021 - PROCESSO Nº 17.753/2021 E APENSO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND 
COMUM E EMULSÃO ASFÁLTICA.
EMPRESA VENCEDORA: ITEM 3 -  CBAA - ASFALTOS LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Mogi das Cruzes, em 09 de novembro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária de Serviços Urbanos
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