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

Educação de Suzano ganha 
investimento de R$ 15 mi

Prefeito anunciou um pacote de ações durante reinauguração do Complexo Educacional e Cultural Mirambava

COMÉRCIO

  Por maior segurança, Guarda Municipal
inicia a Operação Natal Presente. Cidades, página 5

O prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), apresentou na últi-
ma sexta-feira um novo conjunto 
de ações planejadas para a Educa-
ção a partir de 2022. O pacote de 
investimentos, chamado de Suzano 
EducaSin, é o maior já direcionado 
à Pasta, avaliado em cerca de R$ 15 
milhões, e foi apresentado duran-
te a reinauguração do Complexo 
Educacional e Cultural Mirambava, 
que passou por uma revitalização 
completa, incluindo a entrega de 
um laboratório inédito de robóti-
ca e novos espaços educacionais.  
Cidades, página 3

O Sindicato dos Rodoviários de 
Mogi das Cruzes e Região infor-
mou no final da manhã de sexta-

-feira que as negociações entre os 
representantes da categoria e as 
empresas de transporte público 
no município não tiveram avanço 
na última reunião. No entanto, a 
categoria vai aguardar até amanhã 
para uma última movimentação. 
Cidades, página 4

Sem acordo

RODOVIÁRIOS 
RECUSAM 
PROPOSTA

Complexo Educacional e Cultural Mirambava, reaberto na sexta-feira, terá laboratório de robótica e novos espaços de aprendizagem

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Condemat participa do 
Conecta Turismo Alto Tietê

Evento realizado na sexta-feira debateu iniciativas 
para o desenvolvimento do turismo. Cidades, página 4
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SONHO LIBANÊS
Será realizado no próximo final de 
semana o evento de lançamento 
da pedra fundamental das futu-
ras instalações da Paróquia São 
Charbel, em Jundiapeba. O even-
to deve contar com uma Santa 
Missa no Rito Maronita presidida 
pelo arcebispo dom Edgard Madi 
Eparca Maronita do Brasil. A igre-
ja é um sonho antigo da colônia 
libanesa do Alto Tietê, que sem-
pre possuiu o objetivo de realizar 
uma Paróquia Maronita, dedicada 
ao Santo Charbel.

COLÔNIA REPRESENTATIVA
Um dos idealizadores para a rea-
lização deste objetivo é o padre 
Carmine Mosca, que se interessou 
pelos objetivos e sonho da colô-
nia libanesa do Alto Tietê e desde 
então passou a dedicar-se na rea-
lização das missas no rito maro-
nita, apoiado pelo bispo maronita 
dom Edgar, que também é incen-
tivador da construção da paróquia 
na região. Ambos os idealizado-
res, por meio de seus esforços, 
conseguiram a doação do terre-
no, que está localizado na aveni-
da Guilherme George, 1.020, em 

Jundiapeba. Atualmente, a colô-
nia libanesa do Alto Tietê possui 
diversos apoiadores envolvidos no 
projeto de construção da paróquia 
de São Charbel e o lançamento da 
pedra fundamental será a primei-
ra etapa concluída para a realiza-
ção do sonho desta comunidade.

SERVIÇO DECADENTE
“A EDP já foi melhor”. Esta frase, 
do vereador Edson Santos (PSD), 
durante a sessão da Câmara de 
Mogi das Cruzes da última terça-
-feira, sobre a empresa respon-
sável pela distribuição de energia 
na cidade e demais municípios do 
Alto Tietê, veio acompanhada de 
uma queixa sobre o tempo de res-
posta das equipes de manuten-
ção durante os casos de queima 
de transformadores nos bairros 
da cidade. Outro ponto criticado 
pelo membro do Legislativo mo-
giano é a demora na troca de lâm-
padas queimadas, que está bem 
além das 48 horas protocolares. 
Alguns casos já passaram a bar-
reira dos 40 dias. “Não consigo 
nem que troquem a luz no poste 
da casa da minha mãe”, bradou 
o vereador.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Mais vidas

O 
levantamento da Fundação Sea-
de, do governo do Estado, divul-
gado nesta semana, mostra uma 
notícia que dá esperança para o 

futuro, em meio a tantas incertezas econô-
micas, políticas, sociais e climáticas: a redu-
ção da mortalidade infantil no Alto Tietê, 
com números que chegam a uma queda de 
impressionantes 82% em algumas cidades.

A mortalidade infantil sempre foi um dos 
grandes desafios civilizatórios do Brasil ao 
longo do século XX, sendo abordada de ma-
neira massiva pelos governos. Mesmo com 
casos pontuais como o apresentado no Alto 
Tietê como na Santa Casa de Suzano, uni-
dade de referência obstétrica, que em 2016 
chegou a registrar mais de 70 óbitos - e se 
recuperou no ano seguinte com uma queda 
de 29,13% nos casos fatais.

Não se pode deixar de levar em conside-
ração o avanço da medicina nas últimas duas 
décadas, bem como seu acesso à população. 
A intensificação dos exames pré-natais e os 
investimentos públicos e privados na infraes-
trutura de maternidade ajudaram a mitigar 
um dos piores pesadelos de uma família.

No entanto, não existe apenas o mérito 
da medicina e da ciência, mas também de 
toda a rede de proteção para a população, 
principalmente aqueles em situação de vul-
nerabilidade. De vilão, o Brasil ganhou des-
taque no cenário mundial pela defesa de sua 
infância e juventude, com a consolidação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
dos programas assistenciais como o Bolsa 
Família durante os governos do Partido dos 
Trabalhadores, condicionados à atenção pré 
e pós-natal, e o trabalho do Sistema Único 
da Assistência Social (Suas) no referencia-
mento de centenas de milhares de famílias 
na nossa região.

O cuidado com o futuro de nosso país 
não se limita ao superávit primário, ou a ca-
pacidade de se comprar produtos eletrôni-
cos, veículos, viagens ao exterior; se trata de 
proteger a matéria-prima de nossos sonhos, 
aspirações: nossa infância. Garantir o pleno 
funcionamento dos programas assistenciais, 
somados à acessibilidade dos progressos da 
medicina é mais do que números em uma 
tabela: é mais vida. E mais vidas, no fim das 
contas, não cabem em números.

Numa série de filmes por 
nós assistidos, cujo tema é a 
comemoração festiva do Na-
tal, nenhuma vez e em qual-
quer circunstância foi citado 
o nome de Jesus. Que povo 
é esse que comemora suas 
datas festivas e cívicas, po-
rém, se esquece de celebrar 
o aniversário do rei?

No tempo do nascimento 
de Jesus o poder das armas 
do Império romano pressio-
nava a todos a adorar o “divi-
no” César; e este aquietava a 
miséria e a revolta do povo, 
por causa dos altos impos-
tos, oferecendo-lhe a “polí-
tica do pão e circo”, porque 
era com que mais as pessoas 
se preocupavam: alimento e 
divertimento.

O ensino da escola da vida 
tem mudado muito nas últi-
mas décadas; antes sempre 

O filho de Deus

ARTIGO
Mauro Jordão

se ensinava que o prazer era 
o prêmio pelo dever cumpri-
do, mas hoje a nota mais alta, 
como se tem visto, se dá a 
afirmação: primeiro o prazer, 
depois, se possível, o dever..

A geração jovem do pós-
-guerra encontrou um cam-
po devastado de esperança 
no futuro e se limitou a afir-
mar que amar é viver sem 
se importar demais com 
as fronteiras limitantes da 
moral, erguendo a bandeira 
existencialista de Sartre da 
liberdade sem censura. Em 
decorrência disso houve o 
distanciamento do jovem 
da Igreja e dos princípios 
da fé cristã.

A longa viagem dos ma-
gos, que vieram do oriente 
para adorar o menino Jesus, 
trouxe preocupação para o 
rei Herodes. Ele soube que 

eles inquiriam na cidade de 
Jerusalém: “Onde está o re-
cém-nascido Rei dos judeus? 
Porque vimos a sua estrela 
no Oriente, e viemos para 
adorá-lo”; então, convocou 
todos os sacerdotes e escri-
bas e indagava deles onde 
o Cristo deveria nascer. Em 
Belém da Judéia, responde-
ram, conforme a profecia de 
Miquéias 5: 2: “E tu, Belém, 
terra de Judá, não és de modo 
algum a menor entre as prin-
cipais de Judá; porque de ti 
sairá o Guia que há de apas-
centar a meu povo, Israel”.

O rei Herodes, embusteiro 
e receoso de ser destronado 
enviou os magos a Belém 
para encontrá-la, adorá-la e 
avisá-lo para que a adorasse 
também, porém, avisados 
em sonho da má intenção 
do rei regressaram por outro 
caminho a sua terra.

 josemaurojordao@uol.com.br
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Prefeitura apresenta pacote de
R$ 15 milhões para a Educação
Anúncio foi feito durante reinauguração do Complexo Educacional e Cultural Mirambava, na sexta-feira passada

INOVAÇÃO

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) apresentou na 
sexta-feira passada um novo 
conjunto de ações planejadas 
para a Educação a partir de 
2022. O pacote de investimen-
tos é o maior já direcionado à 
Pasta, avaliado em cerca de R$ 
15 milhões, e foi apresentado 
durante a reinauguração do 
Complexo Educacional e 
Cultural Mirambava, que 
passou por uma revitaliza-
ção completa, incluindo a 
entrega de um laboratório 
inédito de robótica e novos 
espaços educacionais.

O pacote de ações, batiza-
do como Suzano EducaSin, 
consiste em uma série de 
inovações que visam garantir 
ainda mais qualidade e de-
senvolvimento ao ensino do 
município, com ferramentas 
tecnológicas que capacitam 
os alunos com o que há de 
mais avançado na Educação, 
além de atuar na valorização 
dos profissionais da área.

Entre as novidades apontadas, 
o Suzano EducaSin contempla 
a ampliação da parceria com 
a Fundação Itaú Social por 
mais três anos no programa 
Melhoria na Educação. A 
capacitação, a custo zero, 
representa o investimento 
de R$ 3 milhões na formação 
do corpo docente.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Educação, 
Leandro Bassini, os novos 

avanços endossam o inves-
timento na Pasta, que desde 
2017 segue em uma crescente 
otimização por meio de par-
cerias com o Itaú Social e a 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). “Contamos com uma 
equipe antenada em todas as 
novidades pela melhoria da 
Educação Básica, incluindo 
a contínua capacitação dos 
nossos colaboradores e fer-
ramentas tecnológicas que 
vêm para contribuir para o 
avanço do ensino em Suzano. 
Além da parceria com a FGV 
anunciada em outubro, com 
750 bolsas de pós-graduação 
e MBA, agora temos um novo 

convênio com a Fundação 
Itaú Social para o programa 
de capacitação Melhoria da 
Educação”, disse.

Outra novidade anunciada 
no pacote foi a instituição da 
Avaliação Municipal Digital, que 
promove o acompanhamento 
da evolução pedagógica dos 
estudantes, por meio online, 
em um investimento estipu-
lado em R$ 326 mil. A rede 
também passará a contar com 
a implantação da plataforma 
Matific, que é um aplicati-
vo de sistema matemático 
israelense utilizado pelos 
principais colégios particulares 
do país, representando mais 

um investimento de R$ 1,4 
milhão na Educação.

Além disso, o prefeito rea-
lizou a entrega simbólica de 
mais 3,5 mil chromebooks 
aos professores e alunos e um 
carrinho para carregamento, 
que transforma cada sala de 
aula em um “laboratório de 
informática” por meio da 
plataforma Google For Edu-
cation, voltada ao controle 
dos equipamentos e para a 
oferta de recursos avançados 
do Google, como a gravação 
de aulas no Google Meet e 
cem terabytes de armazena-
mento, um investimento de 
R$ 4,5 milhões.

Prefeito Ashiuchi apresentou o pacote de ações, chamado de Suzano EducaSin

Wanderley Costa/Secop Suzano

Outro anúncio da ad-
ministração municipal foi 
a aquisição do material 
do sistema Serviço So-
cial da Indústria (Sesi), 
que vem em resposta às 
discussões que a rede 
municipal realiza nos 
últimos anos, em especial 
às necessidades no período 
pós-pandêmico, com um 
investimento de cerca de 
R$ 3,4 milhões.

Ashiuchi ainda infor-
mou o pagamento da 
evolução funcional aos 
profissionais da Educação, 
com R$ 792 mil a partir 
de fevereiro de 2022. A 
conquista faz parte de 
um trabalho junto ao 
Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais. Além 
disso, houve o anúncio 
da criação de 40 novas 
salas de aula por meio de 
creches conveniadas. A 
expectativa é de que mil 
novas vagas em creches 
sejam criadas.

Outro trabalho impor-
tante para a Educação é a 
entrega da revitalização do 
Complexo Educacional e 
Cultural Mirambava. O 

Investimento inclui 
diversas atividades

prédio foi reinaugurado 
na noite de sexta-feira, 
contemplando pintura 
e adesivação do espaço, 
novos equipamentos e 
espaços educacionais, 
incluindo um laboratório 
de robótica inédito con-
quistado em parceria com 
a empresa Step2Future. 
O investimento total no 
Mirambava é avaliado 
em R$ 320 mil.

Para o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi, o lançamento 
é mais um marco para a 
Educação suzanense, que 
está em constante avanço. 

“Hoje complementamos os 
anúncios para 2022 com 
uma série de inovações que 
vão colocar a Educação 
suzanense em um novo 
patamar. Minha família 
sempre esteve ligada à 
sala de aula, por isso sei 
da importância desse in-
vestimento para o futuro 
da cidade. Tratamos de 
cuidar do presente para 
colher avanços signifi-
cativos, com estudantes 
engajados e professores 
cada vez mais motivados”, 
concluiu.

Poá - Os trâmites para libe-
ração de recursos estaduais 
para a conclusão das obras 
do Balneário Municipal 
(Vila Aurea) e da nova alça 
do viaduto Tancredo Neves 
(Centro) seguem em curso 
entre a Prefeitura de Poá e 
o governo do Estado de São 
Paulo. Os dois locais foram 
vistoriados na manhã da 
sexta-feira passada, por um 
engenheiro do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos 
(Dadetur), que formalizará 
um laudo para conclusão 
dos convênios solicitados 
pela municipalidade, com 
um valor total de R$ 18,9 
milhões.

Antes de realizar a vistoria, 
o engenheiro José Roberto 

Obras do Balneário e viaduto são vistoriadas pelo Estado
Liberação de recursos

obras, fazendo anotações e 
registros de imagem, além 
de fazer inúmeros questio-
namentos sobre as mesmas.

No início de novembro 
deste ano, a administração 
já havia sido notificada pelo 
governo estadual sobre a 
autorização da formalização 

representantes da admi-
nistração municipal, João 
Francisco França Lopes 
(engenheiro da Secreta-
ria de Obras Públicas) e 
Afonso Xiol (diretor da 
Secretaria de Turismo), o 
representante do Dadetur 
visitou os canteiros das 

Sato foi recepcionado pela 
prefeita Marcia Bin que 
destacou a importância da 
conclusão das obras para o 
município. “Fico feliz em ver 
que o processo para formali-
zação dos convênios está em 
andamento. São duas obras 
de extrema necessidade para 
a cidade, sendo o Balneário 
uma peça fundamental para 
recuperação do título de 
Estância Turística e a alça 
do viaduto para melhorar 
a fluidez da mobilidade 
urbana do município, que 
já sofre em horários de pico. 
Fora que, se confirmada 
a construção das alças de 
saída do Rodoanel em Poá, 
o trânsito ficará caótico na 
cidade”, ressaltou.

Acompanhado pelos 

do convênio, no valor de R$ 
12 milhões, para retomada e 
conclusão da obra da nova 
alça do viaduto.

“Tão logo a Prefeitura foi 
oficializada sobre a liberação, 
já determinei à Secretaria 
de Obras Públicas para 
enviar todos os projetos 

solicitados para agilizar o 
processo para concluirmos 
esta obra. O mesmo ocorre 
em relação ao Balneário, 
que também conta com a 
formalização do convênio 
no valor de R$ 6,9 milhões 
para ser finalizado”, finalizou 
a prefeita Marcia Bin.
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Região - Uma rede na-
cional de saúde integrada 
realiza até o dia 16 de 
dezembro uma campanha 
de distribuição gratuita 
de vacinas contra a gripe 
(vírus Influenza) em três 
cidades do Alto Tietê. No 
total, serão 14 mil vacinas 
a serem distribuídas nas 
cidades de Poá, Ferraz 
de Vasconcelos e Suzano.

A iniciativa é realizada 
pela rede de saúde integrada 
Dasa, e é viabilizada por 
meio de uma parceria entre 
o Lavoisier Laboratório 
e Imagem e a entidade 
Gerando Falcões.

A ação começou no dia 
1º de dezembro na sede da 
Gerando Falcões (avenida 
Niterói, 96 - Cidade Kemel) 
com a doação de 5 mil 
vacinas. A distribuição 
gratuita vai até amanhã, e 
acontece das 9 às 17 horas.

A segunda etapa da cam-
panha está programada 
para acontecer na rua Stella 
Mazzucca, 1.022 - Vila 
Margarida, em Ferraz, entre 
os dias 7 e 10, também das 
9 às 17 horas. O estoque 
disponibilizado para a 
população é de 6 mil doses.

As 3 mil doses restan-
tes serão disponibilizadas 
em Suzano na Associação 
Beneficente Vinha de Luz 
(rua São Vicente de Paula, 
51 - Parque Maria Helena), 

Rede de saúde doa 14 
mil doses para a região

Contra a gripe

entre os dias 14 e 16 de 
dezembro.

“A iniciativa é funda-
mental para levar a vacina 
a quem não se imunizou 
ainda”, afirmou o diretor 
do setor Jurídico, ESG, 
Compliance e Regulatório 
da rede, Fábio Cunha.

Reforço
A ação também serve 

como uma medida para 
contribuir para a saúde 
coletiva em tempos de 
pandemia, segundo Aline 
Amália Giovanetti, diretora 
regional de Diagnósticos 
da Lavoisier Laboratório. 

“Queremos as pessoas pro-
tegidas e sabemos que esta 
cobertura vacinal maior 
será um benefício para 
a comunidade. Além de 
reforçar o sistema imuno-
lógico, a imunização contra 
a Influenza é importante 
para reduzir complicações 
associadas à gripe”, afirmou.

No primeiro semestre de 
2020, no início da pande-
mia do novo coronavírus 
(Covid-19), a Secretaria 
de Saúde de Suzano pro-
moveu o adiantamento da 
campanha de imunização 
contra a gripe, com o in-
tuito de reduzir os casos 
de síndrome respiratória, 
que podem ser associados 
erroneamente à Covid-19. 
(A.D.)

Região - O Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê  (Condemat) 
participou na manhã de ontem 
do Conecta Turismo Alto Tietê, 
evento realizado pelo Sebrae 
com o objetivo de conectar e 
inspirar os empreendedores 
do setor de turismo na região 
e discutir as iniciativas para o 
desenvolvimento do turismo 
regional.

Representando a Câma-
ra Técnica de Turismo do 
Condemat o coordenador 
Ricardo Balcone foi um dos 
palestrantes do evento e abor-
dou o potencial turístico da 
região.“Nossa região tem um 
potencial turístico muito grande, 
com destaque para o Circuito 
Turístico das Nascentes que 
reúne 12 municípios com 
vocação turística em diversos 
segmentos e com uma grande 
riqueza em recursos naturais, 

Consórcio do Alto Tietê participa 
de evento sobre o turismo regional

Sebrae

Durante o encontro foram 
realizadas outras palestras 
sobre o turismo como fator de 
desenvolvimento econômico; 
roteiros práticos e inteligentes; 
a experiência gastronômica 
para o turismo e as iniciati-
vas e oportunidades para o 
turismo regional.

“A região do Alto Tietê é 
rica em história, manifestação 
cultural, produtos típicos e 
vontade política. Com essa 
união de fatores e com a união 
de todos os atores envolvidos, 
seja da iniciativa privada, 
terceiro setor e poder público, 
podemos alavancar ainda mais 
o nosso potencial turístico”, 
disse a gerente regional do 
Sebrae, Gilvanda Figueirôa.

O evento contou com a 
participação de representan-
tes de prefeituras, conselhos 
municipais e empreendedores 
do ramo do Alto Tietê.

para construirmos um turismo 
competitivo e eficiente. Nós 
gestores precisamos trabalhar 
os dados em cima de três 
pilares: o perfil do turista, 
informações do destino e 
monetização do destino.”, 
pontuou. 

históricos e culturais”, disse.
O coordenador falou ainda 

sobre a necessidade de os 
gestores municipais gerarem 
dados para que a atividade 
econômica seja desenvolvida 
de forma eficiente.  

“A informação é essencial 

Objetivo é conectar e inspirar os empreendedores

Wanderley Costa/Secop Suzano

Rodoviários dão prazo 
final para amanhã
Sindicato não aceita proposta das concessionárias a respeito do aumento
reivindicado e pode decretar uma paralisação ainda nesta semana

SEM ACORDO

Mogi - O Sindicato dos 
Rodoviários de Mogi das 
Cruzes e Região informou 
no final da manhã de sexta-

-feira que as negociações 
entre os representantes da 
categoria e as empresas de 
transporte público no muni-
cípio não tiveram avanço na 
última reunião. No entanto, 
a categoria vai aguardar até 
amanhã para uma última 
movimentação.

As negociações vêm ocor-
rendo entre as partes des-
de o dia 24 de novembro, 
quando em assembleia os 
trabalhadores do transporte 
público de Mogi das Cruzes 
decidiram pela instauração 
do estado de greve. A pauta 
de reivindicações é a repo-
sição salarial referente aos 
últimos 12 meses e aumento 
real de 5% - num total de 
15%, além de manutenção 
dos benefícios como vale-

-alimentação, que seriam 
reduzidos na proposta original.

Segundo o sindicato, na 
reunião ocorrida na sexta-

-feira, foi apresentada uma 

contraproposta de 8% no 
total, que seria paga em 
duas parcelas. O sindicato 
manteve os 10% da correção 
da inflação, e não houve 
acordo entre as partes.

Felix Barros, presiden-
te do sindicato, informou 
que pouco depois do fim 
da reunião as empresas 
comunicaram que fariam 

mais uma reunião inter-
na para buscar uma nova 
contraproposta, e um novo 
encontro foi marcado para 
amanhã. “Seguimos aguar-
dando a nova proposta das 
empresas. Mas caso não haja 
nenhum tipo de resposta 
até o final de segunda-feira, 
podemos começar a realizar 
as movimentações rumo a 

um estado de paralisação 
ainda na semana que vem”, 
alertou.

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria 
de imprensa da empresa 
CS Brasil, para comentar o 
avanço das negociações. Em 
nota, a empresa afirmou que 

“segue em negociação com o 
Sindicato dos Trabalhadores”.

Trabalhadores do transporte pedem reajuste de 15% e manutenção de benefícios

Mogi News/Arquivo
Andre Diniz

Inscrições abertas para 
visitas monitoradas 

Mogi - A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
está com inscrições abertas 
para visitas monitoradas ao 
Núcleo Ambiental Ilha Ma-
rabá, no Mogilar, ao Viveiro 
Municipal, no Parque Leon 
feffer, e ao Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo. As 
visitas ocorrem durante a 
semana, em grupos reduzi-
dos e com uso obrigatório 
de mascara.

O agendamento é realizado 
pelos técnicos da secretaria, 
a partir de uma análise de 
demanda e da disponibilidade 
de horários, formando os 
grupos. O contato pode ser 
feito por meio do telefone 
4798-5959 ou pelo e-mail 
svma@mogidascruzes.sp.gov.
br. As visitas são uma boa 
opção de lazer e educação 
ambiental para os mogianos, 
principalmente para escolas.

Esta semana, alunos estiveram 

Ilha Marabá, Viveiro e Parque Municipal

nos dois equipamentos pú-
blicos. Na Ilha Marabá, os 
estudantes assistiram a uma 
palestra sobre o ecossistema 
da várzea do Tietê e percor-
reram a trilha que dá acesso 
às margens do rio. Já no 
Viveiro Municipal, os alunos 
conheceram o espaço, as 
diferentes espécies existentes 
no local e também fizeram o 
plantio de mudas no Parque 
Leon Feffer – onde o Viveiro 
está instalado.

Outra opção de visita 
monitorada é ao Parque 
Municipal Chiquinho Verís-
simo. Ela começa com uma 
pequena palestra, na qual 
os participantes aprendem 
um pouco sobre a história 
do espaço e da Serra do 
Itapeti. Em seguida acontece 
a trilha, considerada de 
média complexidade e com 
cerca de 1,5 quilômetro de 
extensão.
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Moradora pede ajuda para concluir casa
VILA NOVA UNIÃO

Mogi - Uma moradora da 
Vila Nova União, em Mogi 
das Cruzes, pede a ajuda da 
comunidade para conseguir 
terminar a construção de 
sua casa, após ter sua mo-
radia destruída pelas chuvas 
que atingiram a cidade em 
setembro deste ano. Para 
isso, Márcia Cristina Mo-
reira pede a doação não de 
dinheiro, mas de materiais 
de construção.

Márcia trabalha como 
funcionária terceirizada da 
Câmara de Vereadores de 
Mogi das Cruzes no setor de 
limpeza, e vive com mais 12 
pessoas, entre filhos, filhas 
e netos. Há dois meses, sua 
moradia na Vila Nova União 
foi atingida pelas chuvas, 
que acabou interditada pelas 

autoridades.
Desde então, ela vive em 

um cômodo alugado com 
sua família, e busca recursos 
para conseguir construir sua 
casa, localizada na rua Yoshio 
Honda, na Vila Nova União. 

“Tive a ajuda de um vizinho 
que conseguiu me ceder um 
terreno na comunidade, e 
também pude contar com 
a doação de tijolos e outros 
materiais”, conta.

Para voltar a ter sua casa 
própria, ela pede a ajuda da 
comunidade para doações - não 
de dinheiro, mas de materiais 
para o acabamento. “Dentre 
as coisas que faltam, estão 
portas e janelas”, afirmou.

Segundo a profissional 
de limpeza, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, por meio 
da Secretaria de Assistência 
Social, chegou a fazer contato 

com ela após o incidente com 
sua casa, mas desde então não 
teve mais continuação. “Nos 
procuraram e falaram sobre 
o que poderia ser feito, mas 
não foi além disso”, afirmou.

Pessoas e entidades que 
estiverem interessadas em 
ajudar podem entrar em 

contato diretamente com 
Márcia Cristina pelo telefone 
(11) 99345-3292.

Prefeitura de Mogi
A reportagem entrou em 

contato com a Prefeitura 
de Mogi para saber sobre 
como está sendo gerenciado 

o caso de Márcia Cristina 
pela equipe de Assistência 
Social do município.

Segundo a Secretaria de 
Assistência Social, Márcia é 
acompanhada pela equipe 
do Centro de Referência 
da Assistência Social (Cras) 
da Vila Nova União, e que 
o caso foi encaminhado 
para a Coordenadoria de 
Habitação. “Na época, foi 
identificado que ela já ha-
via se mudado para uma 
outra unidade habitacional 
não interditada pela Defesa 
Civil. A Coordenadoria fará 
novo contato para verificar 
se houve alguma alteração 
em sua condição”, afirmou.

A administração municipal 
informou que Mogi conta 
com o programa Auxílio 
Moradia Emergencial. Para 
ser beneficiário, é preciso que 

seja morador de área pública 
ou privada considerada de 
risco pela Defesa Civil, e 
que tenha sido interditada; 
ter renda familiar de até três 
salários mínimos, residir no 
município há pelo menos três 
anos e não ter outro imóvel 
em seu nome. Também deve 
conceder autorização pra 
que o município realize a 
demolição do imóvel em 
área de risco iminente ou 
interditado.

Atualmente, o déficit habi-
tacional da cidade é estimado 
em 30 mil unidades. “Uma 
das metas da Coordenadoria 
de Habitação é revisar o 
Plano Municipal de Habi-
tação de Interesse Social e 
realizar um novo cadastro, 
para obter um diagnóstico 
mais atualizado e preciso”, 
concluiu.

Andre Diniz

Bairro tem muitas áreas com risco de deslizamento

Mariana Acioli/Arquivo

Mogi - A quatro semanas do 
Natal a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
projeta bons resultados para o 
melhor período para o comércio. 
A expectativa é que as vendas 
tenham um crescimento médio 
entre 7% e 8% em relação ao 
ano passado. Para estimular 
o setor e atrair mais clientes 
para o comércio mogiano, a 
entidade promove a campanha 
Natal Premiado, que sorteará 
diversos prêmios, incluindo 
uma motocicleta Honda.

A partir dessa semana, o 
movimento no comércio 
mogiano deve ganhar força, 
estimulado pelo pagamento 
dos salários e do décimo ter-
ceiro. Tradicionalmente, nessa 
época do ano, as lojas mais 
procuradas são dos setores de 
vestuário, calçados, acessórios, 
brinquedos e supermercados.

Outro atrativo para os 
comerciantes e os clientes 
é a ampliação do horário de 
funcionamento das lojas. Em 
dezembro, elas poderão operar 
das 8 às 22 horas, enquanto 
os shoppings podem ficar 
abertos das 10 às 23 horas. 
Já entre os dias 16 e 23, os 
estabelecimentos poderão 
funcionar até a meia-noite.

Um dos setores que recebe 
um grande número de clientes 
em busca dos itens da ceia 
de Natal é o de mercado. 

“Estamos com uma expecta-
tiva de crescimento de 7% 
em relação a dezembro do 
ano passado. Toda parte de 
produtos natalinos já está com 
a programação feita e a maior 

parte sendo entregue nas lojas”, 
informou o diretor do Shibata 
Supermercados, Fernando 
Shibata, que acrescentou que 
o quadro de funcionários 
foi ajustado para atender a 
demanda.

O gerente regional da Oscar 
Calçados, Maurício Zavanela, 
afirmou que para o Natal os 
itens mais procurados são os 
tênis esportivos e a coleção 
primavera verão no setor 
feminino. Já o gasto médio 
fica em torno de R$ 210,00. 

“Por 2020 ter sido um ano 
atípico, estamos tomando 
como referência as vendas 
do ano 2019. E, em cima 
desse resultado, buscando 
um crescimento de 10%”, 
destacou.

Os mogianos e moradores 
das cidades vizinhas que forem 
fazer as compras de Natal no 
comércio de Mogi têm mais 
um motivo para adquirir os 
produtos na cidade. É que ao 
comprar R$ 50,00 em produtos 
nas lojas participantes recebem 
um cupom para participar 
do Natal Premiado. Além de 
uma motocicleta, a campanha 
conta ainda com uma televi-
são Smart 43 polegadas, um 
notebook e dois smartphones 
Samsung. A iniciativa segue 
até o dia 24 de dezembro e 
o sorteio ocorre no dia 29 de 
dezembro.

A lista completa dos estabele-
cimentos parceiros, assim como 
o regulamento da campanha 
estão disponíveis no site da 
Associação Comercial (www.
acmc.com.br).

ACMC espera alta de 
vendas entre 7% e 8%

Neste Natal

GCM inicia Operação 
Natal Presente
Ação ocorrerá até o início do próximo ano e terá o reforço do trabalho 
ostensivo e preventivo da corporação nas áreas mais movimentadas

SEGURANÇA NO COMÉRCIO

Mogi - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) iniciou 
ontem, a Operação Natal 
Presente, para reforçar a 
segurança nas áreas comer-
ciais do município durante 
o período de compras de 
final de ano. A operação 
ocorrerá até o início de 
janeiro e terá o reforço 
do trabalho ostensivo e 
preventivo da corporação 
nestes locais, em que a 
movimentação de pessoas 
aumenta.

O trabalho compreende 
o reforço no número de 
guardas municipais reali-
zando o patrulhamento nas 
áreas mais movimentadas. 
Além disso, o veículo de 
monitoramento da Guarda 
Municipal será deslocado 
para atuar nestas regiões 
com grande movimenta-
ção. A equipe da Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp) também 
participa da ação, com a 
operação das câmeras de 
monitoramento existentes 
em toda a cidade.

Também para auxiliar 
na segurança das pessoas 
que circulam pela cidade, 
funcionários do Departa-
mento de Fiscalização de 

Posturas também estarão 
nas ruas para fiscalizar o 
comércio irregular e outras 
normas municipais. 

“Além do trabalho osten-
sivo das equipes da Guarda 
Municipal que fazem o 
patrulhamento das ruas e 
espaços públicos, a popu-
lação também pode contar, 
em casos de emergência, 
com as bases da corpora-
ção”, explicou o secretário 
municipal de Segurança, 

André Ikari.
A Guarda Municipal terá 

as bases da praça Oswaldo 
Cruz, que fica no Centro, 
da praça Francisco Urbano, 
localizada no distrito de 
Braz Cubas, e da rua Thuller, 
no Jardim Universo, em 
operação para apoio aos 
trabalhos da Operação Natal 
Presente e atendimento à 
população.

 A corporação também 
conta com bases nos Terminais 

Central e Estudantes, no 
Parque Centenário e no 
Parque da Cidade. Já na 
região de Jundiapeba, a 
população conta com o Polo 
Municipal de Segurança, 
que está recebendo a base 
da Guarda Municipal.

A população também pode 
entrar em contato por meio 
do telefone 153, da Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp), que fun-
ciona 24 horas por dia.

Operação conta com reforço na segurança durante as compras de final de ano

Pedro Chavedar/PMMC
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Evento social une esporte 
e cultura na Vila Industrial
Mogi - O basquete de rua e o 
movimento hip hop darão o 
tom ao evento social Lendas do 
Basquete, que ocorre hoje, das 
9 às 18 horas, no Villa Street 
Ball, na Vila Industrial, em 
Mogi das Cruzes. A entrada 
é solidária e vale um quilo de 
alimento não-perecível. Toda 
a arrecadação será entregue 
ao projeto Êxodo, que monta 
cestas básicas para serem 
doadas às famílias carentes.

No dia, haverá a apresentação 
de dança, performance de DJ´s e 
MC´s, grafite, além de desafios, 
como o X1 – arremesso da 
linha dos 3 pontos, torneios 
de enterrada e habilidades 
de jogadas geniais. A grande 
atração do dia fica por conta 
do jogo entre o time armador 
do Tigers, do técnico Marcão, 
contra o Lendas, um combi-
nado formado por jogadores 
de várias gerações. 

A novidade deste ano é o 
lançamento da música e a 
gravação do vídeo Lendas 
do Basquete com o Grupo 
LR – Lendas do Rap. 

Lendas do basquete

Promovido em parceria 
com o DJ Rud, da companhia 
de DJ´s Festa Fusão, o evento 
está na quinta edição e tem 
como objetivo promover a 
interação entre a comunidade 
e os amantes do basquete de 
todas as gerações. “A nossa 
proposta é fortalecer o bas-
quete, formar cidadãos, por 
meio da prática de atividade 
física, mas não somente o bas-
quete, sempre contando com 
o apoio da família.  O esporte 
e a música são instrumentos 
de transformação social.”, 
disse o criador e idealizador 
do Lendas do Basquete, Ale-
xandre dos Santos, chamado 
popularmente de Xandi Buiu.

O nome Lendas do Basquete 
surgiu em razão da importante 
e forte atuação dos aman-
tes do basquete, não só de 
Mogi das Cruzes, mas como 
também da Região, desde 
a década de 1990. “Alguns, 
tem passagem pelo time de 
basquete da cidade de Mogi 
das Cruzes e outros ainda 
disputam torneios amadores 

ou comandam projetos sociais, 
como escolinhas de basquete 
na cidade, dentre eles os pro-
jetos Tigers Basketball, na Vila 
Industrial; o Atomic  Basketball, 
no Parque Botyra Camorim 
Gatti; e o Toyama Basketball, 
no Conjunto Toyama. É uma 
dinâmica muito interessante.”, 
comentou Xandi Buiu.

O cenário esportivo e mu-
sical se completa nesse espaço 
urbano, onde as crianças vão 
poder treinar e jogar basque-
te com os pais e os adultos 
vão poder curtir o som e até 
dançar. “Os MC´s vão estar 
a postos, passando a técnica 
sobre canto para os interes-
sados.”, comentou o criador 
e idealizador do Lendas do 
Basquete.

O Villa Street Ball está lo-
calizado na rua Ana Maria 
Bernardes, s/n, ao lado do 
estádio municipal Francisco 
Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, 
na Vila Industrial. Mais infor-
mações podem ser obtidas por 
meio do telefone 9 9766-4959 
(Xandi Buiu).

Ação leva cadeiras de rodas às 
ruas para estimular respeito
Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade Urbana 
realizou ontem uma ação “Só 
um Minutinho”, de cons-
cientização sobre o respeito 
às pessoas com deficiência 
e à utilização das vagas de 
estacionamento exclusivas 
para este público. O trabalho, 
que teve a participação da 
Coordenadoria da Pessoa 
com Deficiência (Copede), 
ocorreu na rua Coronel Souza 
Franco, no Centro e marca o 
Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência.

Seis cadeiras de rodas 
foram colocadas em vagas 
de estacionamento comuns 
no trecho da rua Coronel 
Souza Franco entre as ruas 
Coronel Moreira da Glória e 
Doutor Deodato Wertheimer. 
A ação busca fazer com que os 
motoristas tenham a mesma 
sensação que as pessoas com 
deficiência experimentam 
quando as vagas exclusivas 
são utilizadas por pessoas que 
não têm este direito.

“As vagas exclusivas não são 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

um privilégio. São um direito 
das pessoas com deficiência e 
estão em pontos tecnicamente 
definidos, de acordo com 
locais de interesse, estrutura 
de acessibilidade, entre outros 
fatores. O respeito a estas vagas 
é fundamental para termos 
uma cidade mais humana e 
acessível”, afirmou a secretária 
municipal de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres.

Ela lembrou ainda que a ação 
tem um alcance maior que o 

da educação para o trânsito. 
“Leva ao respeito ao próximo, 
à empatia com o ser humano. 
Quando se consegue isso, o 
respeito às vagas exclusivas 
outros comportamentos são 
consequências”, disse.

A ação é a primeira de uma 
série de atividades de Educa-
ção para o Trânsito voltadas 
ao respeito às pessoas com 
deficiência. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4798-5142.

Trabalho ocorreu na rua Coronel Souza Franco, no centro

Pedro Chavedar/PMMC

Olimpíadas Especiais das Apaes
terão representantes mogianos
Vagas foram garantidas após participação na VII Olimpíada Regional, que ocorreu no mês passado, em Suzano

EDIÇÃO ESTADUAL

Mogi - Cinco alunos atletas 
(com deficiência intelectual) 
da Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) 
de Mogi das Cruzes estão 
cotados para participarem 
das Olimpíadas Especiais 
das Apaes, certame esta-
dual, que será realizada em 
Caraguatatuba, no litoral 
norte de São Paulo, em 
julho de 2022.

As vagas foram garantidas 
após a participação deles 
na VII Olimpíada Regional 
das Apaes, que ocorreu de 
a 17 a 19 de novembro, em 
Suzano, com a participação 
de 17 instituições da região 
do Alto Tietê e litoral norte. 
São três alunos da natação 
e dois do futsal, modali-
dades em que eles mais 
se destacaram, garantindo 
medalhas de ouro. 

A informação foi passada 
na manhã de ontem, Dia 
Internacional das Pessoas 
com Deficiência, quando a 
direção da Apae de Mogi das 
Cruzes, sob a presidência de 

João Anatalino Rodrigues, 
promoveu uma homenagem 
aos 14 alunos que estive-
ram presentes no evento 
esportivo em Suzano.  Na 
oportunidade, os alunos, 
que exibiram as medalhas 
conquistadas na competi-
ção, assistiram a um vídeo 
com os melhores momentos 
da Olimpíada, que, neste 
ano, teve um caráter mais 
socioeducacional do que 
competitivo. Depois, eles 
desfrutaram de um café 
da manhã.

No ano passado, a com-
petição não foi realizada 
por causa da pandemia do 
coronavírus. “Em meio a uma 
pandemia, nós arriscamos 
ao fazer uma Olimpíada, e, 
apesar de algumas restrições 
dos pais, com medo e receio, 
nós tivemos uma excelente 
participação, lembrando 
que a parte física dos alunos 
não estava 100%. E mesmo 
não termos exigido muito 
deles, eles se destacaram e 
agora contamos com eles 

nas Olimpíadas Estadual 
das Apaes, em Caraguá.”, 
disse o professor de educa-
ção física da Apae de Mogi, 
Evertom Camilo, o Tom, 
que, ao lado dos também 

professores Érika Santos e 
Reinaldo Júnior, treinaram as 
alunos e os acompanharam 
na competição. 

O árbitro Fernando Ma-
tos atuou como voluntário 

nesta Olimpíada e destaca 
a importância dele para os 
alunos: “Fiquei  imensa-
mente feliz e grato por ter 
participado desse evento de 
grande importância,  que 

abrange as pessoas com 
deficiência (PCD). A APAE 
de Mogi realiza um trabalho 
maravilhoso de articulação, 
priorizando sempre a inclusão, 
pois a mesma promove e 
contribui na articulação das 
ações de defesa dos direitos 
e melhoria na qualidade de 
vida das PCDs, por uma 
sociedade justa e solidária.  
Nos dias atuais, participar 
de forma voluntária faz com 
que eu me sinta cada vez 
mais ativo como cidadão.  
Ser voluntário  é  crescer  
a partir das experiências 
do outro”. 

O evento esportivo reuniu 
11 modalidades, e a APAE 
de Mogi das Cruzes parti-
cipou em 8, com 14 atletas: 
bocha paralímpica, natação, 
atletismo, futsal, tênis de 
mesa, dama e dominó e 
futebol society. 

A VIII Olimpíada Regio-
nal das Apaes está prevista 
para ocorrer em novembro, 
também de 2022, mas a 
data ainda não está definida.

Alunos de natação e futsal que mais se destacaram, garantindo medalhas de ouro

Divulgação
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Vaga de Emprego
 
Jovem Aprendiz - Estágio - Idade de 15 a 18 Anos 
Descrição:- Área de trabalho: Estoque 
- Local de trabalho: Mogi das Cruzes
 

Enviar curriculum para comercial@medicallage.com.br 
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               INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

                        PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM 
               CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40 

 
 
 

RELAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CANDIDATURA DOS SEGURADOS QUE SE INSCREVERAM A VAGA DO CONSELHO 
DO BIRITIBA PREV, GESTÃO 2022-2023: 

 
 

NOME RG SITUAÇÃO DA 
CANDIDATURA 

CARLOS LEONARDO MORAIS DE SOUZA 40.521.690-7 Deferido 

CARLOS VINICIUS DE SOUZA MARTINS 49.968.914-8 Indeferido 

CAROLINA FERNANDA DE SOUZA LUGUBONE SHIGIO 30.533.204-1 Deferido 

CLELIA LORENA DE MORAES 52.130.398-9 Deferido 

DANIEL GODOI LEANDRO FRANÇA 32.487.127-2 Deferido 

LEANDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS 48.571.301-9 Deferido 

LÚCIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA 23.951.638-2 Deferido 

ZELINA FERNADES MIRANDA 23.951.753-2 Deferido 

 
 

SERVIDORES QUE CONCORRERÃO À 04 (QUATRO) VAGAS DO CMP, REPRESENTANTES ENTRE OS 
SERVIDORES ATIVOS DO MUNICÍPIO: 

 

NOME 

CARLOS LEONARDO MORAIS DE SOUZA 

CAROLINA FERNANDA DE SOUZA LUGUBONE SHIGIO 

CLELIA LORENA DE MORAES 

DANIEL GODOI LEANDRO FRANÇA 

LEANDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS 

LÚCIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA 

 
 

SERVIDORA QUE CONCORRERÁ À 01 (UMA) VAGA DO CMP, REPRESENTANTES ENTRE OS SERVIDORES 
INATIVOS: 

 

NOME 

ZELINA FERNADES MIRANDA 

 
 

               CNPJ/MF nº 06.072.304/0001-40 
 
 

Rua Henrique Peres, nº 116 – Centro – Biritiba Mirim – SP, CEP: 08940-000 – FONE: (11) 4692-1736 
e-mail – biritibaprev@ig.com.br 

Eleição: Urna Fixa 

Dia 08 de dezembro de 2021, Das 08h00 às 12h00 e Das 13h00 às 17h00 na sede do Biritiba Prev. 

Dia 09 de dezembro de 2021, Das 08h00 às 12h00 e Das 13h00 às 17h00 na sede do Biritiba Prev. 

Dia 10 de dezembro de 2021, Das 08h00 às 12h00 e Das 13h00 às 17h00 na sede do Biritiba Prev. 

 

Eleição: Urna Itinerante dia 08 de dezembro de 2021 

Das 08h15 às 08h45 – Creche Otávio Fernandes Garcia  – Bº Jd. Cruz Das Almas. 

Das 08h50 às 09h35 – EMEF Sandra Regina de F. Cardoso / EMEF Edite C. de Jesus– Bº Cruz Das Almas. 

Das 09h40 às 10h25 – EMEI Pedro Henrique G. Melo Rodrigues– Bº Cruz Das Almas. 

Das 10h30 às 11h15 – EMEF Waldemar Costa Filho – Bº Jd. Eucaliptos. 

Das 11h20 às 11h55 – ESF – Bº Jd.  dos Eucaliptos. 

Das 13h15 às 13h35 – EMEF Waldemar Costa Filho – Bº Jd. Eucaliptos. 

Das 13h40 às 14h10 – Seção de Merenda 

Das 14h15 às 14h45 – ESF Bº Cruz das Almas. 

Das 14h50 às 15h20 – Pronto Atendimento 

Das 15h25 ás 16h25 – Centro de Referência da Mulher e da Centro de Referência da Criança. 

Das 16h30 ás 16h55– Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim. 

 

Eleição: Urna Itinerante dia 09 de dezembro de 2021 

Das 08h15 às 08h45 – EMEI Ferdinando Jungers. 

Das 08h50 às 09h35 – EMEF Nelson de Oliveira Camargo – Bº Jd. Yoneda. 

Das 09h40 às 10h25 – EMEF Profª Maria José de Moraes Leite – Bº Jd. Jd Yoneda. 

Das 10h30 às 11h15 – EMEF Regina Celia Freire A. Mello – Bº Jd. Yoneda. 

Das 11h20 às 11h55 – ESF – Bº Jd.  Yoneda. 

Das 13h15 às 13h35 – Camara Municipal. 

Das 13h40 às 14h10 – EMEI Ferdinando Jungers . 

Das 14h15 às 14h45 – EMEF Nelson de Oliveira Camargo – Bº Jd. Yoneda 

Das 14h50 às 15h20 – EMEF Maria Jose de Moraes Leite – Bº Jd. Jd Yoneda. 

Das 15h25 ás 15h55 – EMEF Regina Celia Freire A. Mello – Bº Jd. Yoneda 

Das 16h00 ás 16h45 – Pateo Secretaria de Obras  (atrás do CRAs) 

  

Eleição: Urna Itinerante dia 10 de dezembro de 2021 

Das 08h15 às 08h45 – Creche Benedita Meleiros  

Das 08h50 às 09h20 – Creche Lucidio Leme da Cunha. 

Das 09h25 às 09h55 – Creche Irio Taino . 

Das 10h00 às 10h30 – EMEF Profª Helena Ricci Barbosa 

Das 10h35 às 11h05 – EMEF Maria Teresa de Melo / CCI 

Das 11h10 às 11h50 – EMEF Prof° Jõao Cardoso de Siqueira Primo 

Das 13h15 às 13h35 – EMEF Profª Helena Ricci Barbosa . 

Das 13h40 às 14h10 – UBS Bº Hiroy. 

Das 14h15 às 14h45 – EMEF Prof° Jõao Cardoso de Siqueira Primo  

Das 14h50 às 15h20 – Secretaria de Educação 

Das 15h25 ás 15h55 – Centro de Especialidades – CSIII / Conselho Tutelar 

Das 16h00 ás 16h55 – Secretaria de Assistência Social, Creas, Cras,  Juizado Informal e Seção de Pericia 

 

 

Apuração: 

Dia 10 de dezembro de 2021, logo ao término do horário de votação na sede do Biritiba Prev. 
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PACTOSRLUP

ERASTEIRO
ACDIOPAR

PROTONVEF
ERAOCIORE
NANADECAIR
SITIARCOR

DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

Há muitas pessoas 

que necessitam de 

vários motivos para 

permanecerem vivas. 

Para essas não há o 

instinto, somente o 

motivo. Elas acordam já 

com diversas atividades 

programadas em mente, e 

se por um acaso algo não 

sair como o planejado, 

ficam totalmente 

perdidas. Um café da 

manhã balanceado 

para continuar com 

o peso adequado; ter 

determinada profissão 

MOMENTO
especial

ESCOLHA O INSTINTO E REPENSE O MOTIVO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-
geada

ANIVERSARIANTES:

MARLENE AZEVEDO DE SOUZA

MARIA AURORA ANDERE DE MELLO

DIA 06

ROQUE RAMOS NASCIMENTO

Eu te desejo uma vida cheia de momentos felizes, de leve-

za, paz, ternura, carinho e sonhos. Feliz aniversário!

“ O maior vencedor é aquele que 
sempre tem coragem para continuar 
lutando.”

 cultura@jornaldat.com.br

para manter certa posição 

social; ou ainda continuar 

casado pelos simples fato 

de ser mais fácil. Todos os 

motivos que movimentam 

nossa vida devem ser  

alterados à medida que 

são alcançados. Mas se 

no meio do caminho 

percebeu que algum já 

não é mais válido, tenha 

a certeza que mais vale 

dispensá-lo.

Poesia infantil: leitura que encanta

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Só quem já mergulhou em uma deliciosa leitura sabe como 
é divertido explorar novos mundos através dos versos 
encantadores que só as poesias possuem, não é? A poesia 
é uma ferramenta que desperta no aluno o amor pela 
língua materna, pois seu ritmo e rimas fazem com que a 
descoberta da linguagem se torne ainda mais divertida.
Você sabia que através de um único texto poético é 
possível realizar diversas leituras? É isso mesmo! Isso 
ocorre pois não se trata de um texto de compreensão e 
signifi cação únicas. Pode-se dizer que a leitura transcende 
olhares fazendo com que cada leitor adapte a leitura a sua 
realidade. Legal, né?
Além de nos entreter, as poesias ajudam os alunos a 
praticarem a leitura, a interpretação de texto, a criação 
e, claro, a refl exão. Pensando nisso, hoje trouxemos uma 
seleção de leituras, que estão organizadas por autores, 
para você fazer destas férias que estão chegando as mais 
divertidas de todos os tempos. Confi ra!
• Cecília Meireles: “Ou isto ou aquilo”, “O menino 
azul”, “Leilão de jardim”
• Vinícius de Moraes: “O gato”, “A porta”, “As 
borboletas”
• Ferreira Goulart: “O sapo”
• Rosana Rios: “Guarda-chuvas”
• Casimiro de Abreu: “Meus oito anos”
• Pedro Bandeira: “Pontinho de vista”
• Sergio Capparelli: “Canção para ninar 
dromedário”
Fonte: http://blogs.gruporabbit.com.br/interativomogi/
blog/2020/12/11/poesia-infantil-leitura-que-encanta/
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Vale-gás começa a ser pago este mês 

A partir deste mês, o governo federal pagará um vale-gás a famílias de baixa 
renda, para recompor a alta do preço do gás de cozinha. O Programa Gás 
do Brasileiros foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana 
passada e ficará em vigor por cinco anos. O benefício é destinado a famílias 
inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio 
salário mínimo nacional.

DESENVOLVIMENTO

As duas maiores grandes 
obras viárias já construídas 
em Mogi das Cruzes que se 
tem notícia passaram pelas 
mãos, a coordenação e o 
acompanhamento do enge-
nheiro civil Jamil Hallage, que 
nesta semana completou 96 
anos de idade, com a cabeça 
a todo vapor, lembrando es-
pecialmente do passado. Em 
entrevista ao Mogi News, ele 
contou um pouco como está 
a sua rotina - já bem menos 
intensa que antes, devido a 
uma infecção nos olhos, mas 
mostrou que continua muito 
atuante com as necessidades 
para trazer o desenvolvimen-
to à cidade.  

“As maiores obras viárias 
foram a construção da Mo-
gi-Dutra e a Mogi-Bertioga, 
num tempo em que Mogi era 
isolada. Tive o grande prazer 
de trabalhar ativamente ne-
las”, disse Hallage, satisfeito 
por já entrar para a história 
da cidade e participado da 
execução como secretário 
de Obras. 

Ele veio para Mogi em 1954 
para trabalhar na antiga Mi-
neração Geral do Brasil, que 
depois fechou. Incansável 
para o trabalho, Jamil Halla-
ge deu um jeito de continuar 
colaborando com a cidade, 
mas de outra forma. 

Por que as duas obras fo-
ram um marco para Mogi? 
Quem dá a resposta na ponta 
da língua é exatamente ele: 

“Mogi naquela época estava 
isolada de São Paulo. Não 
tinha como ir se não fosse 

Cristina Gomes 

Engenheiro de grandes obras, 
Jamil Hallage quer anel viário
Do alto de seus 96 anos, ele conversou com o MN e falou que a conclusão do anel viário é urgente para o desenvolvimento da cidade

de trabalho. Hoje não tem 
condições de dirigir o carro 
e prefere ficar mais em casa 
vendo o noticiário e tentan-
do, com a cabeça de enge-
nheiro tirar alguma solução 
milagrosa para o mundo de 
hoje: “Mas não consigo tirar

nenhuma”. 
Para ele, o que falta mesmo 

é a conclusão do anel viário 
de Mogi das Cruzes projetado 
para que os motoristas possam 
viajar em círculo em torno 
da cidade e que até hoje não 
foi concluída: “Ela comple-
ta tem aproximadamente 25 
quilômetros para dar a vol-
ta em toda a cidade. Faltam 

Arquivo MN Arquivo MN

Jamil Hallage na rodovia Mogi-Dutra SP-088 posou para um registro feito no ano de 2007

Sempre foi muito atuante no desenvolvimento do município

saúde+
maturidade

20% da parte final, que nin-
guém dá atenção. Preferem 
fazer outra obra que vai dar 
outro impacto. É uma pena 
Mogi não ter concluído o seu 
anel viário”. 

Ele não tem dúvida ne-
nhuma que a maior obra foi 
a ligação da Mogi-Dutra. Os 
motoristas não podiam se 
deslocar com velocidade para 
São Paulo e Vale do Paraíba. 
Só tinham antes as estradas 
de terra. A princípio, a Mo-
gi-Dutra tinha apenas duas 
pistas - uma para ir e a ou-
tra para voltar. Logo aumen-
tou o trânsito e hoje é pista 

dupla. Sobre o pedágio na 
Mogi-Dutra, Jamil Hallage 
é terminantemente contra: 

“A estrada é do município e 
agora querem que os mu-
nicípes paguem o pedágio?.

Para ele, o melhor prefei-
to que Mogi já teve foi Wal-
demar Costa Filho: “Sem 
dúvida nenhuma, nós tra-
balhávamos e fazíamos os 
funcionários trabalharem e 
víamos o resultado aparecer. 
E as grandes obras foram 
aparecendo e estão aí para 
todos verem. Hoje, nenhu-
ma grande obra está sendo 
executada”, finalizou. 

pela estradinha, passando 
por várias cidades. O aces-
so era muito difícil”, expli-
cou. A primeira grande obra 
veio na década de 70 com a 
ligação de Mogi com a via 
Dutra, cortando por dentro 
do município: Na gestão do 
ex-prefeito Waldemar Costa 
Filho, eu era o secretário de 
Obras e ainda na gestão dele 
quando foi feita a Mogi-Ber-
tioga eu era o diretor-técnico 
da Codemo, uma empresa de 
sociedade de economia mista 
que pertencia à prefeitura”. 

Jamil Hallage que observa 
atento o desenvolvimento de 
Mogi das Cruzes, mas dife-

rente do passado não sai mais 
de casa, o progresso a todo 
vapor da época foi deixado 
de lado e não teve o mesmo 
ritmo que havia na época do 
ex-prefeito Waldemar, que 
faleceu em 2001. Afastado 
da prefeitura em 2001, Ja-
mil Hallage se ressente de 

“nunca mais terem lembra-
do de mim. Estou agora só 
esperando a conclusão dos 
meus dias aqui na terra”. 

O engenheiro que parti-
cipou ativamente das gran-
des obras viárias de Mogi 
afirmou que o seu único 
problema mesmo é o de 
visão, que tira o seu poder 
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LUTA CONTRA A AIDS

Sessenta e um casos de 
Aids causados pelo vírus HIV 
(vírus da imunodeficiência 
humana) foram registrados 
em Mogi das Cruzes neste 
ano. O dado se refere até o 
último dia 30 de novembro, 
conforme levantamento 
do SINAN-NET (Sistema 
de Informação Nacional 
de Agravos de Notificação 
Compulsória). No ano pas-
sado foram 62 casos e em 
2019, 95 registros. 

Em comemoração ao Dia 
Mundial de Luta contra a 
Aids, celebrado no dia 1º de 
dezembro,  a cidade reforça 
a conscientização sobre a 
data para que os números 
possam cair cada vez mais. 

A coordenadora do 
Programa Municipal, a 
médica infectologista Már-
cia Chebel, afirmou que 
a chamada ‘Prevenção 
Combinada’, ou seja, um 
conjunto de estratégias 
no serviço de saúde foi a 
grande responsável pela 
queda. São mais de duas 
estratégias combinadas 
e discutidas diretamente 
com o paciente e envolvem, 
entre outras ações, o uso de 
preservativos, testagem e a 
orientação pré-sexual. Por 
exemplo, quando o paciente 
convive com outro parceiro, 
ele já toma a medicação e 
o parceiro também pode 
aderir ao tratamento, ou 
usar preservativo ou gel 
lubrificante para afastar 
o risco de ser infectado: 

“São ações combinadas 
que trazem este resultado, 
porque uma só ação isolada 
não é 100%, mas cada ação 
é definida diretamente 
com o paciente”, explicou 
a médica. 

Mogi teve queda progressiva 
nos números nos últimos 

‘Prevenção Combinada’ reduz 
progressivamente casos de Aids
Mogi teve 61 casos até novembro deste ano, contra 62 no ano passado e 95 em 2019. Maior arma ainda é a conscientização 

Divulgação

Márcia Chebel é médica infectologista e coordenadora do programa na rede municipal de saúde

anos possivelmente pela 
implantação desta estraté-
gia de prevenção adotada 
desde 2019 seguindo as 
diretrizes de ações seguidas 
pelo governo federal. 

O perfil dos pacientes que 
procuram o ambulatório é 
formado por jovens de 19 a 
25 anos e 90% tem acesso a 
informação, mas de alguma 
maneira, a prevenção foi 

negligenciada. Os testes 
podem ser realizados na 
UAPs2, localizada na rua 
Fausta Duarte de Araújo, 
412, no Jardim Santista. O 
paciente não precisa agendar, 

pois o atendimento é feito 
das 7h30 às 17 horas. Com 
um documento de iden-
tidade ou CNH em mãos, 
ele recebe o acolhimento, 
faz a testagem e a partir 
deste atendimento é defi-
nido o  encaminhamento 
ao médico ou enfermeiro 
dependendo do caso. Todo 
o atendimento é sigiloso.

Hoje já se não fala mais 
em grupos de riscos ao se 
referir às pessoas com a 
doença, mas em situações 
de risco: “Qualquer pessoa 
tem situação de risco. O 
que importa mesmo é o 
diagnóstico precoce que 
muda completamente a 
evolução da doença”, re-
forçou a médica.

Atualmente o tratamento 
é muito eficaz e o paciente 
tem uma expectativa de 
vida normal. No mesmo 
local do atendimento ele 
faz o diagnóstico, faz os 
exames, toma as vacinas, 
recebe as medicações - a 
chamada terapia antirre-
troviral com a ingestão de 
um a dois comprimidos por 
dia e consulta a cada seis 
meses. A única ajuda que 
o município recebe é em 
relação a medicação que 
vem do governo federal. O 
restante das ações são de 
competência municipal.

“A qualidade de vida do 
paciente é normal a não 
ser se houver infecções 
oportunistas, mas a maioria 
vive bem, trabalha, estuda 
e se relaciona”. Um dado 
interessante do serviço 
municipal é que há nove 
anos não há registro da 
transmissão da doença da 
mãe para o filho. Seguindo 
o protocolo do Ministério da 
Saúde, a gestante com HIV é 
acompanhada mensalmente, 
recebe medicação injetada 
e assim que nasce, o bebê 

recebe um xarope. O leite é 
fornecido pelo serviço pelo 
programa pelo período de 
um ano. Graças a este pro-
cedimento nenhum caso 
foi registrado nos últimos 
nove anos.

Além de lembrar sempre 
a importância da data, o 
Programa Municipal de 
IST/HIV/Aids e Hepati-
tes Virais promoveu a 14º 
Campanha Estadual Fique 
Sabendo, durante toda a 
semana, com orientações e 
busca ativa de novos casos.  
A campanha intensificou 
a realização de testes para 
detecção do vírus HIV , 
ampliando o número de 
pessoas que conheçam seu 
status sorológico; vincular 
as pessoas que vivem com 
HIV à unidade de referência 
para início imediato do 
tratamento; e conscien-
tizar a população sobre a 
importância do diagnóstico 
precoce.

Em Mogi foram realizadas 
ações extramuros para a 
oferta de testagem. A equipe 
da UAPS 2, responsável 
pelo Programa, percorrerá 
casas de passagem, em-
presas e associações, num 
cronograma previamente 
elaborado. O telefone para 
informações é 4738-5876.

A Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da 
Saúde disponibilizou dados 
básicos de aids dos 5.570 
municípios do Brasil. Os 
dados estão disponíveis no 
endereço www.aids.gov.br/
indicadores e o objetivo dos 
dados, segundo o governo 
federal na publicação, é o 
de subsidiar os gestores mu-
nicipais com informações 
para formulação, gestão 
e avaliação de políticas 
e ações públicas para a 
resposta à epidemia de 
HIV/Aids.

Cristina Gomes
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