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

Saúde exige clareza
nas contas da Santa Casa

para renovar convênio
Secretário mogiano 
Zeno Morrone Júnior 
espera para hoje uma 
resposta do hospital

SUZANO

  Inscrições para o programa Passe Livre serão 
abertas no dia 3 de janeiro. Cidades, página 3

Transparência. Esse foi o pedido 
do secretário de Saúde de Mogi das 
Cruzes, Zeno Morrone Júnior, para 
a direção da Santa Casa de Miseri-
córdia na apresentação das planilhas 
de custeio do hospital filantrópico 
para a conclusão do processo de re-
pactuação, iniciado em novembro 
deste ano. A renovação do convê-
nio tem sido discutida na cidade, 
uma vez que o PS da Santa Casa 
é, atualmente, o único local para 
atendimento de urgência e emer-
gência para a população pelo SUS. 
A resposta é aguardada para hoje.  
Cidades, página 8
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O Fundo Social fez ontem a dis-
tribuição de presentes da campanha 
Árvore Natal de Sorrisos. Trata-se de 
uma ação interna dos servidores, que 
apadrinham crianças de regiões de 
vulnerabilidade. Cidades, página 4

Natal
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NOVO PRESIDENTE

Marcos Furlan 
analisa vitória 
na Câmara. p5

Ao todo, foram beneficiadas quase 300 crianças residentes no Jardim Planalto e Biritiba Ussu

Divulgação/PMMC

Oropó

Estudantes da escola Florisa 
Faustino participam de formatura

Encerramento do projeto Aliment(Ação) lembrou a 
cultura japonesa em evento no Bunkyo. Cidades, página 8
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Subvenção ao 
Seguro Rural é 
aprovada. p4
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CHÁCARA GUANABARA
As obras do Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) para am-
pliar a distribuição de água no bair-
ro Chácaras Guanabara já atingem 
1.550 metros de novas tubulações. 
O projeto total prevê 2 mil metros 
de redes nas ruas Brasília, Goiás, 
Mato Grosso e Rio Grande do Sul. 
A previsão é finalizar a obra neste 
mês. Nas ruas Goiás e Mato Grosso, 
as novas redes já foram interliga-
das. É necessário aguardar a fina-
lização dos serviços para posterior 
ligação dos imóveis ao sistema de 
distribuição.

ALERTA AOS MOTORISTAS
Para orientar os motoristas sobre a 
importância da manutenção veicu-
lar, a CCR NovaDutra realiza a cam-
panha com dicas sobre os cuidados 
básicos com o veículo. A iniciativa 
reforça a importância de verificar o 
nível de água e óleo do motor antes 
de viajar. Entre as ações para o pe-
ríodo haverá distribuição de folhe-
tos, divulgação de mensagens edu-
cativas nos painéis de mensagens 
variáveis (PMVs) e a veiculação de 
dicas de segurança na programação 
da CCRFM 107,5 NovaDutra.

APROVA BRASIL
Desenvolvido ao longo deste ano na 
rede municipal de ensino de Mogi 
das Cruzes, o projeto Aprova Bra-
sil, que integra as ações da Secre-
taria Municipal de Educação, teve o 
último encontro na terça-feira pas-
sada. na live Ler para acolher, com 
o escritor Pedro Bandeira, referên-
cia nacional na literatura infanto-
-juvenil. O projeto Aprova Brasil é 
voltado aos alunos do Ensino Fun-
damental I e tem como foco as ha-
bilidades e competências em conso-
nância com a Matriz de Referência 
do Saeb, a Base Nacional Comum 
Curricular e o Currículo Municipal 
e oferece uma plataforma com au-
las virtuais e outras atividades pe-
dagógicas.

PROGRAMA DE ESTÁGIO
A EDP, distribuidora de energia elé-
trica da região, abre as inscrições 
para seu programa de estágio em 
diversas áreas, em Mogi das Cruzes. 
Os interessados podem se inscre-
ver até o dia 14 de janeiro pelo site. 
Os estagiários ingressarão na com-
panhia em abril de 2022, seguindo 
as modalidades de trabalho híbri-
do ou presencial.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Mais uma arma contra o pedágio

F
im de ano chegando e, como de 
costume, é momento das câmaras 
municipais acelerarem a votação 
de projetos importantes, para que 

se inicie um novo ano de trabalho com 
menos pendências. Em Mogi, os parla-
mentares votaram a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LOA). O mesmo ocorre em 
outras cidades, como Suzano, onde os 
vereadores fizeram sessão extraordinária 
para votar o projeto.

Nesta semana, o Legislativo mogiano 
aprovou a lei 135/2016, de autoria do en-
tão prefeito Marco Bertaiolli (2008-2016), 
que tratou da obrigatoriedade de elabora-
ção do Estudo Prévio de Impacto de Vizi-
nhança (EIV) e Relatório de Impacto de 
Vizinhança (RIV). O texto, que chegou a 
ficar dois anos parado por falta de pareceres 
técnicos na Câmara, foi reativado na atual 
gestão da Mesa Diretora em uma parceria 
com o Conselho Regional de Engenheiros 
e Agrônomos (Crea-SP). “A nossa cidade é 
grande e sente o impacto de obras, como 
um supermercado que muda o trânsito de 
toda uma vizinhança. Foi um exemplo de 

nossa evolução”, atestou o presidente da 
Câmara, Otto Rezende.

Além da importância do EIV para me-
lhor organizar os espaços na cidade, o 
projeto poderá auxiliar na luta contra o 
pedágio que poderá ser instalado na al-
tura do km 45 da rodovia Mogi-Dutra 
(SP-88). Mesmo sem motivos para come-
morar com muito entusiasmo, a negativa 
da Justiça para o projeto de implantação 
de uma praça de pedágio na ligação, for-
mulado pela Agência de Transportes do 
Estado de São Paulo (Artesp), já trouxe 
uma sensação de que Mogi das Cruzes 
está viva na batalha.

Este primeiro sinal positivo, em mais de 
dois anos, ocorreu em junho, e deu ânimo 
à sociedade civil e moral aos políticos lo-
cais envolvidos nessa luta. Há quem dê a 
batalha como perdida, mas esse é um dos 
casos em que se faz necessário embarcar, 
acreditar e cobrar os políticos que pro-
metem ir até a última consequência para 
impedir o pedágio na rodovia. Principal-
mente agora, com mais uma ferramenta 
aprovada na Câmara.

Os números do Brasil são 
superlativos: 12 milhões de 
desempregados; inflação a 
10,74%, o dobro da meta; 
juros básicos a 9,25 % e su-
bindo; intenções de voto em 
Lula 48% e rejeição do atual 
governo em 55%. Esses são 
os números de uma gestão 
que não mostrou resultados. 
A inflação corroeu o poder 
de compra do brasileiro e 
isso reflete diretamente nas 
intenções de voto.

Para quase 50% dos en-
trevistados há saudades da 
gestão do ex-presidente Lula, 
por um simples motivo: havia 
estabilidade econômica e po-
der de compra. Tudo o mais, 
como escândalos de corrup-
ção e até sua prisão parecem 
não ter influência na prefe-
rência do eleitorado. O que 
mais importa aos eleitores de 

Números

ARTIGO
Cedric Darwin

fato é o seu bem estar pessoal 
e isso, sem qualquer dúvida, 
há muito deixou de existir.

A única preocupação do 
brasileiro agora é sobreviver, 
algo que está cada dia mais 
difícil e a saudade dos bons 
tempos de comida na mesa 
impulsionam as intenções de 
voto. Assim como o PT elegeu 
Bolsonaro, ele retribui a gen-
tileza, ao menos por enquan-
to, abrindo caminho para a 
eleição de Lula. A terceira via 
parece não empolgar a grande 
massa de eleitores que deseja, 
mais uma vez, uma mudança 
radical de rumos na esperan-
ça de uma vida melhor.

É certo que durante o pró-
ximo ano Bolsonaro fará o 
possível e o impossível para 
recuperar sua popularidade e 
emplacar um segundo man-
dato, mas isso dependerá de 
fatores que não estão sob seu 
controle. Mas no que depender 
do governo federal todas as 

armas que melhorem instan-
taneamente a vida da maioria 
da população serão adotadas, 
o que significa mais dinheiro 
nas mãos dos mais pobres e 
não elevação e se possível a 
redução dos preços dos com-
bustíveis e do gás de cozinha.

Vale tudo para não sair 
do Planalto. Enquanto isso, 
questões fundamentais como 
a reforma tributária, reforma 
administrativa, privatizações 
ficam em último plano, o que 
interessa agora é só como se 
manter no cargo.

A aposta é que, quando as 
eleições chegarem, tudo esteja 
bem e o aperto, a inflação, as 
mortes pela falta de vacinação 
e a ausência de qualquer gran-
de realização governamental 
seja esquecida pelo bem estar 
momentâneo. Narrativas não 
enchem barriga.

 cdadv@uol.com.br
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Teatro online apresenta 
peça inspirada em notícias
Ferraz - Com recursos da 
Lei Aldir Blanc do município, 
será apresentada a peça A 
Farsa da Má Informação. 
Sob direção de Carolina 
Portela, os atores Camila 
Ribeiro, Lucas Cavalcante 
e Michel Galiotto encenam 
notícias recentes publicadas 
em jornais do Brasil em in-
tervenção na rua. Inspirados 
nas técnicas de Teatro Jornal 
de Augusto Boal, o grupo 
interpreta personagens do 
cotidiano em suas falas 
mais corriqueiras e opiniões 
presentes nos assuntos em 
alta do país e da região.

Este evento é a oportu-
nidade de assistir de modo 
online para quem não pôde 
comparecer à apresentação 
presencial ocorrida na sema-
na passada. A apresentação 
será na próxima quarta-feira 
(22), às 20 horas, pelo en-
dereço https://www.youtube.
com/user/TheRibeiroCamila/
featured.

Para esta intervenção, 
foram escolhidas notícias 

Cultura

sobre os crimes contra a 
prova do Enem, a perda de 
leitores para o WhatsApp 
e a negação à importância 
e eficácia das vacinas.

“O teatro do Oprimido 
tem feito parte de nossas 
pesquisas há algum tem-
po e cada vez mais en-
tendemos a necessidade 
de multiplicarmos essas 
ideias, principalmente em 

tempos e lugares onde a arte 
teatral parece tão distante 
da maioria. Porém, mais 
importante que desenvol-
ver um trabalho inspirado 
nas técnicas desenvolvidas 
por Augusto Boal, como o 
teatro jornal nesta ocasião, 
é tentar criar com o público 
um diálogo com a realidade 
ao nosso redor”, relatou 
Camila Ribeiro.

Grupo explora a leitura de jornais durante encenação

Divulgação/Carolina Portella

Passe Livre Estudantil abre 
inscrições no dia 3 de janeiro
Interessados em solicitar a gratuidade no transporte público municipal devem acessar o site oficial do programa

EDUCAÇÃO

Suzano - A Secretaria de 
Educação anunciou para 
o dia 3 de janeiro o início 
do prazo de inscrições e de 
recadastramento para o pro-
grama Passe Livre Estudantil, 
que visa a gratuidade no 
transporte público municipal 
para o primeiro semestre de 
2022 aos alunos que fazem 
parte do perfil contemplado. 
Para participar, o interessado 
deve acessar o site oficial 
(www.suzano.gov.br/web/
passe-livre) até 21 de janeiro 
e seguir as instruções.

O programa segue para 
seu nono ano de vigência, 
garantindo acesso gratuito 
ao transporte para milhares 
de alunos que dependem do 
serviço. O benefício é voltado 
aos estudantes moradores de 
Suzano, que se encaixam no 
perfil de renda familiar total 
de até três salários mínimos 
ou de renda per capita de até 
meio salário mínimo para cada 
integrante, com a comprovação 
pela folha resumo do Cadastro 
Único (CadÚnico).

Prazo para inscrição dos estudantes no programa termina no dia 21 de janeiro

Os interessados em se ins-
crever ou renovar o cadastro 
para o primeiro semestre de 
2022 devem, primeiramente, 
acessar o hotsite do programa 
e seguir as instruções para 
verificação do RG. O ende-
reço eletrônico conta ainda 
com uma sessão de Dúvidas 
Frequentes e um vídeo com 
Tutorial de Cadastramento.

O acompanhamento do 
processo também se dá em 
ambiente online, contem-
plando as etapas de análise 
e validação da solicitação, 
que ocorrem em um período 
estimado entre 20 e 30 dias, 
a depender da demanda de 
atendimento. A digitalização 
e o envio de documentos, 
necessários para as fases se-
guintes, também ocorrem 
totalmente pelo próprio site. 
Já a pessoa que está realizando 
a inscrição pela primeira vez, 
deve se atentar à divulgação 
da data de confecção do cartão 
na tela Dados do Estudante.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Educação, 

Leandro Bassini, outro ponto 
de atenção é a necessidade 
de inscrição ou renovação 
dentro do período indicado. 

“Precisamos que todos respeitem 
o prazo, para que o pedido 
possa ser analisado em tempo 
hábil e, sendo aprovado, o 

solicitante tenha direito ao 
benefício da gratuidade no 
transporte público municipal. 
Sugerimos que os interessa-
dos se preparem, marcando 
a data no calendário para 
não esquecer”, recomendou.

Embora não seja possível 

efetuar a inscrição fora do 
prazo mencionado, a docu-
mentação poderá ser enviada 
posteriormente, uma vez que 
muitas instituições de ensino 
limitaram o atendimento ao 
público neste período de 
pandemia. Por este mesmo 

motivo, o programa Passe Livre 
Estudantil segue priorizando 
o atendimento pelo e-mail 
passelivresuz@gmail.com e 
pelo telefone (11) 4744-6084.

Ainda devido à pandemia, 
vale destacar que a liberação 
dos créditos para os benefi-
ciários é realizada mediante 
aulas presenciais. Para tanto, 
o aluno deverá se atentar 
e aguardar notificação por 
e-mail informando sobre o 
primeiro carregamento do 
seu cartão.

“A situação pandêmica ain-
da inspira cuidados, o que 
nos coloca em um cenário 
bastante volátil. Evoluímos 
muito nesse último semestre, 
com a vacinação em massa 
dos colaboradores da Edu-
cação e também das pessoas 
maiores de 12 anos, inclusive 
seguindo para a aplicação de 
reforço. Estamos com boas 
perspectivas para 2022, mas 
seguimos com avaliações 
periódicas para sempre tomar 
decisões assertivas junto à 
rede”, finalizou Bassini.

Irineu Junior/Secop Suzano

Vereadores aprovam mais de 
R$ 11 milhões em emendas
Suzano - Os vereadores 
aprovaram ontem pela manhã, 
durante sessão extraordiná-
ria, 24 emendas e quatro 
subemendas ao orçamento 
da administração municipal 
do ano que vem, que somam 
R$ 11.648.142,92. A área da 
Saúde receberá deste total 
R$ 6.442.661,61. Este valor 
representa mais de 55% da 
soma de todas as emendas.

Cada parlamentar apresen-
tou o total de R$ 613.060,14 
em emendas. Metade des-
te valor (R$ 306.530,07), 
obrigatoriamente, deve ser 
destinado à Saúde.

As outras secretarias que 
serão beneficiadas com as 
verbas de emendas são Edu-
cação; Manutenção e Serviços 
Urbanos; Cultura; Esporte e 
Lazer; Planejamento Urbano 
e Habitação; Assistência e 
Desenvolvimento Social; 
Trânsito e Mobilidade Ur-
bana; Segurança Cidadã; e 
Meio Ambiente.

A emenda é o instrumento 
que permite a participação dos 

Orçamento

parlamentares na alocação de 
recursos públicos. De autoria 
do Executivo, o projeto da 
LOA prevê uma receita de 
R$ 1.181.093.521,05 para 
a administração em 2022.

A LOA é o documento que 
efetiva a realização de despe-
sas públicas no ano seguinte, 
tendo como base o que foi 
definido no Plano Plurianual 
(PPA) e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

No período da tarde, durante 

sessão ordinária, os vereado-
res aprovaram 11 itens no 
último encontro oficial do 
ano. Foram aprovados seis 
projetos de lei, dois projetos 
de lei complementar, dois 
projetos de resolução e uma 
moção de aplauso.

O destaque foi o projeto de 
lei complementar de autoria 
de Leandro Alves de Faria 
(PL), o Leandrinho, que 
altera artigos do Código 
Tributário de Suzano.

Mais da metade das verbas aprovadas vai para a Saúde

Ricardo Bittner/Câmara de Suzano
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Fundo Social entrega 
presentes de campanha
Mogi - O Fundo Social fez 
ontem as entregas de presen-
tes resultantes da campanha 
Árvore Natal de Sorrisos 2021. 
Trata-se de uma ação interna 
de servidores da Prefeitura, 
que apadrinham crianças de 
regiões de vulnerabilidade, 
para que elas possam ser 
presenteadas no Natal. Ao 
todo, foram beneficiadas 
quase 300 crianças do Jardim 
Planalto e de Biritiba Ussu.

As entregas foram feitas em 
clima festivo, com a presença 
do Papai Noel. E vieram em 
muito boa hora para pessoas 
como Sandra Batista Santana, 
de 51 anos e mãe de nove 
filhos. “As coisas não estão 
fáceis, ainda mais agora com 
essa pandemia da Covid-19. 
Ou a gente trabalha para 
comprar presente ou trabalha 
para sustentar a casa e os 
filhos”, comentou, enquanto 
seus dois filhos mais novos, 
José e David, de 10 e 7 anos, 
eram presenteados.

A presidente do Fundo 
Social de Mogi das Cruzes, 

Natal de Sorrisos

Simone Margenet Cunha, 
participou das entregas e falou 
sobre a experiência. “Esse é 
o momento mais gostoso e 
gratificante, porque é quando 
vemos o resultado do nosso 
trabalho. É muito bom poder 
levar um pouco de alegria 
para as crianças”, destacou.

Outra beneficiada foi Mo-
nique Batista da Silva Santos, 
moradora do Jardim Planalto 
e mãe de três filhas – Maria 
Helena, Stefany e Maitê. “Não 
estou trabalhando, meu marido 
também está desempregado, 

então a ajuda é muito bem 
vinda”, pontuou.

A campanha Natal de Sor-
risos foi lançada no mês de 
outubro e vai se encerrar 
amanhã, juntamente com a 
apresentação da Orquestra 
Sinfônica de Mogi das Cru-
zes durante os Concertos 
Iluminados na Vila Hélio, 
evento este organizado pelo 
grupo Marbor e Secretaria 
Municipal de Cultura. hoje o 
Fundo Social de Mogi também 
receberá doações do grupo 
Marbor.

Ao todo, foram beneficiadas quase 300 crianças

Divulgação/PMMC

Mogi aprova lei de subvenção 
ao Prêmio do Seguro Rural
Município é o primeiro a ter política pública que visa mitigar os efeitos climáticos sobre a produção agrícola

ALTO TIETÊ

Mogi - A Câmara Municipal 
aprovou, por unanimidade, 
o projeto de lei de autoria 
do executivo municipal que 
concede subvenção de até 
10% ao Prêmio do Seguro 
Rural (PSR). A iniciativa 
coloca o município de Mogi 
das Cruzes como o primeiro 
do Alto Tiete a possuir essa 
política pública que visa 
mitigar os efeitos climáticos 
sobre a produção agrícola. 

Ao contratar uma apólice 
de seguro rural, o produtor 
(pessoa fisica ou juridica) pode 
minimizar suas perdas ao 
recuperar o capital investido 
na sua lavoura. O Programa 
de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural oferece ao 
agricultor a oportunidade de 
segurar sua produção com 
custo reduzido, por meio 
de auxílio financeiro do 
governo municipal, aliada 
às subvenções já garantidas 
pelos governos Federal e 
Estadual.

O projeto de lei atende 
uma antiga reivindicação 

dos produtores rurais do 
município, inclusive com 
deliberação do Conselho de 
Desenvolvimento Rural. “O 
tema tem sido amplamente 
discutido com especialistas da 
área e entidades da sociedade 

civil organizada”, informou 
o diretor de Agronegócios 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura, João Paulo Ro-
drigues Alves

Para o secretário municipal 
de Agricultura, Felipe Monteiro 

de Almeida, o prêmio do 
seguro rural possibilita maior 
competitividade no mercado 
para o produtor rural mo-
giano. “Além de minimizar 
os efeitos das mudanças 
climáticas em suas produções, 

contribuindo, dessa forma, 
para o desenvolvimento 
rural sustentável”, explicou.

Inicialmente, a expecta-
tiva é de que essa política 
pública beneficie principal-
mente a cadeia produtiva da 

fruticultura. “Porém, a cada 
exercício financeiro, ela será 
aperfeiçoada, possibilitando 
que nos próximos ciclos sejam 
fomentadas também outras 
cadeias produtivas, como por 
exemplo a das olerícolas”, 
complementou o chefe da 
Divisão de Abastecimento 
de Mercado e responsável 
pelo desenvolvimento do 
Programa na Secretaria de 
Agricultura, Cláudio Miki.

Em breve, a Secretaria de 
Agricultura lançará o edital 
que possibilitará a adesão dos 
produtores rurais de Mogi 
das Cruzes ao Programa de 
Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural.

Expectativa é de que essa política pública beneficie principalmente a cadeia produtiva da fruticultura

Divulgação/PMMC

Apae de Mogi das Cruzes 
recebe doação da Valtra
Mogi - A diretoria da Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de Mogi 
das Cruzes recebeu a doação 
de um cheque simbólico no 
valor de R$ 68.252,50 mil da 
Valtra, na manhã de ontem, na 
sede da instituição. A verba é 
referente à campanha “Trator 
Beneficente” - leilão virtual 
realizado em agosto deste ano, 
que beneficiou a instituição 
mogiana e outras entidades 
beneficentes, localizadas no 
Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso. O trator edição especial 
BH224 HiTech (na cor branca 
perolizada) foi arrematado por 
um cliente da Valtra, da cidade 
de Sinop, no Mato Grosso. O 
modelo da Valtra marcou os 
60 anos da empresa no Brasil 
comemorados em 2020.

O presidente da Apae de 
Mogi das Cruzes, João Ana-
talino Rodrigues, recebeu o 
cheque simbólico das mãos 
do diretor de vendas da Valtra, 
Alexandre Vinícius de Assis. 
Na ocasião, também estiveram 
presentes os diretores João 

Leilão virtual

Montes e Mário Júlio Souza 
e a diretora pedagógica, Ana 
Paula Nogaroto.

“Em nome de toda a diretoria 
da Apae de Mogi das Cruzes, só 
tenho a agradecer a esse gesto 
de solidariedade da diretoria 
da Valtra, importante parceira 
da nossa instituição. Essa verba 
chega num momento em que 
precisamos suprir algumas 
demandas importantes da 
Apae mogiana, portanto, es-
tamos bem felizes”, destacou 
o presidente da instituição.

O diretor de vendas da Valtra 

ressaltou a importância do 
trabalho social. “A proposta do 
leilão surgiu em comemoração 
dos 60 anos da Valtra no Brasil, 
completados em 2020. E dentre 
as ações festivas, uma delas foi 
a realização do leilão do trator 
BH HiTech branco perolizado, 
produzido de forma especial e 
exclusivo, e que esteve presente 
em algumas feiras agrícolas. 
O cliente que o arrematou é 
do Mato Grosso e o valor da 
campanha foi revertido para 
doações sociais e uma delas 
é a Apae.”

Cheque simbólico é parte da verba arrecadada

Divulgação

Contratando uma 
apólice, o produtor 
pode minimizar 
suas perdas ao 
recuperar o capital
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Furlan comenta relação com o
Executivo e planos para o futuro
Eleito para dirigir a Câmara no próximo ano, vereador do DEM defende autonomia e agilidade do Legislativo

NOVO PRESIDENTE

Mogi - O vereador e pre-
sidente eleito da Câmara 
de Vereadores de Mogi das 
Cruzes, Marcos Furlan (DEM), 
concedeu entrevista ontem 
para o Grupo MogiNews/
DAT sobre sua eleição para 
o cargo de presidente do 
Legislativo, fez um balanço 
do primeiro ano da nova 
legislatura e antecipou pla-
nos para o futuro.

Furlan foi eleito por 12 
votos a 11 na sessão da úl-
tima terça-feira, em disputa 
acirrada com o candidato 
Iduigues Martins (PT), e 
contou com o apoio integral 
da bancada do Podemos na 
Casa de Leis. Além dele, 
foram escolhidos para a 
Mesa Diretiva, como Pri-
meiro Secretário, Mauro 
Margarido (PSDB); como 
Segundo Secretário, Juliano 
Botelho (PSB); como Pri-
meira Vice-Presidente, Malu 
Fernandes (SD); e como 
Segundo Vice-Presidente 
Carlos Lucareski (PV).

“A escolha se consolidou 
como um desejo da maioria. 
A respeito do placar das vo-
tações, estou na Câmara há 

Furlan antecipa que deve deixar liderança do governo

oito anos, e anteriormente 
era costume as candidaturas 
minoritárias se retirarem 
na véspera: o exercício da 
democracia foi levado para 
o plenário”, apontou.

Sobre o futuro, Furlan 
afirmou que pretende se 
afastar da posição de líder 
do governo na Câmara, e 
pretende se dedicar ao 
trabalho na presidência da 
Casa. “A Câmara tem 23 
integrantes com ideias e 
cabeças diferentes, e quere-
mos debater os assuntos da 
cidade com eles. A Câmara 
é um órgão independente e 
vai continuar sendo, que-
remos demonstrar para a 
população nosso trabalho 
com transparência e agilida-
de, com uma Casa acessível 
e votando os projetos de 
maneira independente”, 
prometeu.

Para o futuro da Mesa 
Diretiva, Furlan pretende 
rever os projetos que ainda 
estão parados e averiguar 
quais podem seguir - dentre 
os pontos, ele afirmou que 
quer aumentar a visibilidade 
dos processos por meio de 
ferramentas digitais.

Já na retrospectiva do 

ano, o presidente eleito da 
Casa afirmou que apesar das 
turbulências, foi um ano 
positivo para os assuntos do 
município. “Os vereadores 
tiveram mais liberdade para 
votar e subir seus projetos, 
mas sentimos que faltaram 
ferramentas para o trabalho 
pleno dos parlamentares”, 
apontou.

Perguntado pela repor-
tagem sobre a escolha do 
novo presidente da Casa, o 
Poder Executivo municipal 
afirmou que ambos os can-
didatos que concorreram à 
presidência possuem habi-
lidades e competências, e 
que prevaleceu o processo 
democrático no Legislativo 
mogiano.

TCA E União Brasil 
Sobre a polêmica votação 

da Câmara na noite de 
terça-feira que rejeitou o 
projeto de lei complementar 
do prefeito Caio Cunha 
(Pode) que institui a Taxa 
de Conservação Ambiental 
(TCA), a Taxa do Lixo, Furlan 
teceu críticas pela votação 
ter ocorrido apenas no 
final do ano, na penúltima 
sessão juntamente com a 

Andre Diniz
Diego Barbieri/CMMC

Entre paralisações e tensão,
LOA é aprovada em 1º turno
Mogi - A Câmara de Verea-
dores despediu-se ontem de 
2021 em uma sessão de mais 
de cinco horas de duração, 
na qual aprovou o projeto 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para o próximo ano, 
com um total de R$ 2 bilhões 
para o custeio e investimentos 
municipais.

O projeto, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, 
havia sido agendado para 
acontecer no dia 8 de dezem-
bro. No entanto, o vereador 
Iduigues Martins (PT) pediu 
por requerimento verbal na 
sessão que a votação fosse 
adiada uma semana, com 
o intuito de disponibilizar 
todas as emendas orçamen-
tárias apresentadas pelos 
vereadores, que não haviam 
sido incluídas por falha no 
sistema de correio eletrônico 
interno.

Orçamento para 2022

A sessão foi acompanhada 
por grupos de moradores 
que, das galerias, aguarda-
vam o encaminhamento das 
emendas - em especial as de 
autoria da vereadora Inês Paz 
(Psol) voltadas para áreas 
como Cultura, Educação e 
Habitação.

Quando a maioria da Câ-
mara rejeitou a emenda da 
parlamentar, que previa um 
aporte de aproximadamente R$ 
3 milhões para a instauração 
de um programa habitacional 
na cidade, os espectadores das 
galerias protestaram contra 
os votos dos vereadores, o 
que levou a sessão a ser tem-
porariamente suspensa até o 
restabelecimento da calma.

A sessão chegou a ser in-
terrompida uma segunda 
vez, para saneamento de 
dúvidas entre os vereadores 
acerca de esclarecimentos 

eleição da Mesa Diretiva. 
“Os vereadores puderam 
debater amplamente o tema, 
o projeto de lei contou 
com muitas emendas, e a 
maioria acreditou que o 
texto não seria aceito pela 
população”, pontuou.

Perguntado sobre sua 
permanência no partido 
Democratas, que está em 
vias de se unir com o PSL 
para formar a União Brasil, 
Furlan afirmou que espera 
que o novo partido de-
monstre a que veio e possa 
ouvir as bases partidárias. 

“Se for outro partido como 
outros, posso estudar outra 
legenda”, concluiu.

no regimento interno e na 
Lei Orgânica do Município, 
sobre o encaminhamento de 
emendas vindas do Executivo.

Até o fechamento da edição, 
a votação da LOA não foi 
concluída, embora tenha 
ocorrido em primeira votação, 
entrando nas deliberações da 
segunda votação em sessão 
extraordinária. Mais detalhes 
serão disponibilizados na 
próxima edição. (A.D.)



Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografi a

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

telefone: (11) 4735.8021

Fax: (11) 4735.8027

Quinta-feira, 16 de dezembro de 20216 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Gustavo chega ao hospital preocupado com a saúde da fi lha.

GLOBO, 17H55

Malhação
Lobão afi rma para Nat que fi cará a seu lado e a convence a confi rmar para 

Germano que ele é seu tio Barreto.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Zayla tenta impedir Dolores de fugir, mas a moça consegue escapar. Gastão 

e Isabel se reconciliam. Pilar comemora a fuga de Dolores. Celestina garante 

a Nicolau que pensa em aceitar o pedido de Nino. Pilar prova seu vestido de 

casamento, com a ajuda de Luísa. Gastão e Augusto brigam, e Leopoldina 

acaba se acidentando. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Paula perde a paciência com as fi lhas de Neném, e o jogador tenta acalmar 

a situação. Rute alerta Guilherme e Rose sobre o mau comportamento de 

Tigrão. Paula sugere lançar sua nova linha de cosméticos na inauguração 

do salão de Nedda. Guilherme leva Flávia para jantar. 

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Rebeca consegue evitar que Cecília encontre Felipe em sua casa. Janine 

acaba aceitando o anel de Bárbara. Bárbara lê a mensagem de Felipe no 

celular de Rebeca e descobre que a irmã está se relacionando com o rapaz. 

Christian/Renato é obrigado a concordar com Túlio na frente de Santiago. 

Noca convence Lara a descartar os pertences de Christian.

RECORD, 21H

A Bíblia
Ló vive com as fi lhas. O canto de Sara encanta o rei Abimeleque. Ló é 

embriagado pelas próprias fi lhas. O rei pede que Sara fi que em seu harém.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 21
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SISTEMARH

REFEITORIO

MLSRIAM

SALINIDADE

NOMADESM

TABADAS

DURADOURA

TALMERLIN

POPONED

RASARARATU

TNORAEI

RASAESC

IDIOMASH

CAMISANOVE

Objeto da-
do ao bebê 
na fase da 
dentição

Peças
musicais
para uma

só voz
Local de
almoço
em uma
empresa

Condição
do Mar 

Morto, que
faz flutuar

Partes
moles da

orelha
(Anat.)

Armas para
derrubar
muralhas

(Ant.)

Apelido do
ex-boxea-
dor Aceli-
no Freitas

"Inimiga"
da sogra

(pop.)

Adminis-
tração

(abrev.)
Escola
(abrev.) 

Fred, na
Seleção

brasileira
(fut.)

Na hora
(?): no

momento
preciso

Nelson (?), cantor
falecido em 2014

Tutor do rei
Artur (Lit.)
"Todos", em
"pandemia"

Achavam
graça

Contagem
de anos

Torna-se
negro

Assento
da

bicicleta

Aposta, em inglês

Os povos
como os
beduínos

Tecla do PC

Contínua
O (?):
o líder
(bras.)

Autran Dourado,
romancista de

"Ópera dos Mortos"
Afetuosos; carinhosos

Colocar
no mesmo

nível

Conteúdos
aprendi-
dos na

faculdade
de Letras

Psiu!

Isso, em
espanhol

Carta do
baralho
Osso do

antebraço

Período
de 1o a 7
de setem-
bro (BR)

Classificação san-
guínea determinante
na transmissão da
eritroblastose fetal

Capital
saudita

Trabalhador que
carrega painéis publi-

citários
no corpo

Divindade
hindu

Altar
primitivoPolo

industrial
da Bahia

N O R A

3/bet — eso. 5/tisna. 6/merlin. 7/aríetes. 9/sistema rh. 10/camisa nove.

Você merece ser 
feliz e tem que ser o 
primeiro a acreditar 
nisso. 

Saber que vai lutar 
por algo que deve 
estar na sua vida, 
traz a motivação 
certa para começar 
a batalha e a força 
necessária para não 
desistir dela. 

Além disso, ninguém 
tentará conquistar a 
felicidade por você, 
por isso vá em frente 
e aproveite cada 

MOMENTO
especial

VOCÊ MERECE SER FELIZ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

MARIA LAURA DOS SANTOS NAKAMURA

 Que a sua vida  seja repleta de emoções, alegrias e con-

quistas. Feliz aniversário!

“ Faça hoje o que vai te dar orgulho 
amanhã.”

 cultura@jornaldat.com.br

oportunidade que 
surgir no seu dia a dia.
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AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA  

ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS Á AMPLA CONCORRÊNCIA 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 221/2021 - PROCESSO Nº 27.054/2021 e apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALARES (DESFIBRILADOR/
CARDIOVERSOR E BOMBA DE INFUSÃO)
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 11:00 horas do dia 29 de 
dezembro 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 15 de dezembro de 2021.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMNETE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 218/2021 - PROCESSO Nº 26.277/2021 e apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO, NEBULIZADOR/
ATOMIZADOR, BROCA E DISCO DIAMANTADO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 11:30 horas do dia 29 de 
dezembro 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 15 de dezembro de 2021.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016-3/2021 – PROCESSO Nº 5.234/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE 51 (CINQUENTA E UM) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 
PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INSTALADOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPRESA VENCEDORA: BRISAMAX COMÉRCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR 
CONDICIONADO EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 30.997,80 (trinta mil, novecentos e noventa e sete reis e oitenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 10 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2021 – PROCESSO Nº 20.497/2021 E APENSOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICOS.
EMPRESAS VENCEDORAS: APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA; HOFFMANN 
& GOMES LTDA; INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA; 
LIDER DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA; MEDCOLI 
DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA; MMH MED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI; SILVIO VIGIDO; STERMAX PRODUTOS 
MÉDICOS EIRELI e STRAFER PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 119.591,13 (cento e dezenove mil, quinhentos e noventa e um reais e 
treze centavos).

Mogi das Cruzes, em 07 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Alto Tietê não registra óbitos por Covid-19 pelo quinto dia seguido

Região - As cidades da região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) completaram cinco dias sem nenhum óbito por coronavírus. 
Em Mogi, a Secretaria Municipal de Saúde prossegue com agendamentos online para 
aplicação de primeira, segunda ou terceira doses da vacina contra a Covid-19. Os 
interessados devem acessar o www.cliquevacina.com.br.

EM Profª Florisa Faustino 
Pinto conclui projeto
Mogi - A cultura japonesa 
fez parte do encerramento 
do projeto Aliment(Ação), 
realizado pela EM Profª  Florisa 
Faustino Pinto, no Oropó. A 
atividade, que aconteceu na 
semana passada no Bunkyo, 
também marcou a formatura 
dos estudantes do 5º ano do 
ensino fundamental da escola. 
O projeto foi realizado desde 
outubro pela unidade escolar 
e teve como objetivo oferecer 
uma aprendizagem significativa 
e promover o sentimento de 
pertencimento dos alunos.

A professora da escola Ali-
ce Takeda explicou como a 
atividade foi desenvolvida e 
planejada. “Nós trabalhamos o 
patrimônio e a agricultura da 
comunidade japonesa, desde 
os costumes até a culinária. 

Evento no Bunkyo

Em sala de aula, expliquei, 
por exemplo, que todos os 
sentimentos que estavam nos 
barquinhos da cerimônia do 
Tooro Nagashi eram o que eles 
teriam em suas vidas”. 

No lago do Bunkyo, os 
alunos tiveram a oportunidade 
de soltar seus barquinhos na 
tradicional cerimonia japo-
nesa do Tooro Nagashi, que 
levaram palavras positivas, 
como paz, harmonia, amor 
e resiliência e acompanhar 
uma apresentação de Taiko. 
O evento também contou 
com a degustação de um 
saboroso tempurá feito pelo 
chef Denis, do restaurante 
Eda Sushi, feitos com legumes 
comprados a preço de custo 
dos produtores do bairro. 

A alegria dos alunos e das 

famílias no Bunkyo era con-
tagiante. “Estamos felizes por 
ela. É um orgulho e sempre 
participamos”, disse Francis-
ca Fabiana, mãe de Yasmin 
Bittencourt, aluna do 5º ano 
do ensino fundamental da 
escola. Os estudantes das 
outras turmas encerraram o 
projeto fazendo uma salada 
de frutas na própria escola. 

Alguns alunos somente 
conheciam a entrada do Bunk-
yo, como conta a professora 
Juliana Prado. “Quando a gente 
pedia para eles desenharem o 
Bunkyo, que é próximo à escola, 
eles faziam apenas o portão, 
porque nunca tinham entrado 
aqui. Eles não sentiam que era 
um local que pertencia a eles, 
então trabalhar o patrimônio 
foi muito importante”, disse.

Secretário pede transparência
nas contas da Santa Casa
Zeno Morrone Júnior questionou as planilhas apresentadas pelo hospital e aguarda uma resposta para hoje

SAÚDE

Mogi - O secretário de Saúde, 
Zeno Morrone Júnior, pediu 
na tarde de ontem que a 
direção da Santa Casa de 
Misericórdia da cidade deve 
apresentar, com transparência, 
as planilhas de custeio do 
hospital filantrópico para a 
conclusão do processo de 
repactuação, iniciado em 
novembro deste ano, e espera 
resposta de proposta feita 
pela administração para hoje.

A renovação do convênio 
tem sido discutida na cidade, 
uma vez que o PS da Santa 
Casa é, atualmente, o único 
local para atendimento de 
urgência e emergência para 
a população pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). O 
Hospital Luzia de Pinho Melo, 
embora conte com estrutura 
para tal, segue fechado para o 
atendimento de porta aberta, 
recebendo apenas casos de 
urgência de acidentes de 
trânsito, ferimentos a bala e 
outros tipos de trauma.

Zeno Morrone diz que 
prioridade é atendimento

O secretário de Saúde de-
clarou que a manutenção do 
convênio com a Santa Casa 
é importante, uma vez que 
o hospital é considerado de 
urgência - no entanto, ele 
destaca que os valores devem 
ter sua destinação justificada 
com clareza e transparência. 
Morrone reforçou que a atual 
administração aumentou em 
25% o valor dos repasses 
acertados no convênio firmado 
em 2019, de R$ 900 mil por 
mês para R$ 1,24 milhão.

“Na renovação, a entidade 
solicitou o montante de R$ 
3,6 milhões por mês, um 
valor quatro vezes maior que 
o pago no ano passado. Não 
é possível despender recursos 
públicos sem que haja uma 
prestação de contas clara e 
transparente. As contas de 
qualquer Prefeitura são au-
ditadas por diversos órgãos 
fiscalizadores e independentes 
como o Tribunal de Contas e 
o Ministério Público, é uma 
questão de responsabilidade 
com a população”, destacou.

Dúvidas
Segundo o secretário, o 

convênio atual prevê até 10,3 
mil atendimentos por mês, 
mas em outubro a média no 
Pronto-Socorro da Santa Casa 
era de 7,5 mil. Outro ponto 
foi o pedido apresentado pela 
provedoria da Santa Casa 
de serviços de assistência 
jurídica e administrativa, 
que, somados, seriam de R$ 
20 mil por mês, e estariam 
fora do escopo do trabalho 

do PS, além da colocação de 
um responsável técnico com 
salário de aproximadamente 
R$ 30 mil, equivalente ao 
do presidente da República.

A Prefeitura também ques-
tiona a entrada dos serviços 
de Ginecologia e Obstetrícia 
nas contas do convênio do 
Pronto-Socorro, uma vez que 
a especialidade médica está 
inserida em outra modalidade.

Segundo Morrone, a co-
missão formada para análise 
do convênio protocolou 
ontem o descritivo dos ser-
viços estimados para R$ 2,2 
milhões por mês, e aguar-
da uma resposta até hoje. 

“A prioridade sempre será 
o atendimento à popula-
ção, que em momentos de 
emergência precisa de um 
pronto-socorro de qualidade. 
Caso a diretoria não aceite 
o convênio, o município já 
tem alternativas para que 
não haja interrupção deste 
serviço”, afirmou.

A reportagem tentou entrar 
em contato por e-mail com a 

Andre Diniz
Arquivo/Mogi News

A Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) da Santa 
Casa de Mogi das Cruzes 
apresentou uma queda de 
42 pontos percentuais na 
taxa de mortalidade entre 
os meses de setembro 
e outubro, a partir da 
gestão da Global Med. 
Já a redução do índice 
de infecção foi de 100%. 
Os bons resultados, de 
acordo com a empresa, 
devem-se à adoção de 
medidas como a visita 
diária multidisciplinar 
realizada pelos médicos 
intensivistas.

“Trata-se de um líder. 
Ele passa todos os dias na 
unidade falando a mesma 
língua. Como a rotativida-
de de plantonista dentro 

Nova gestão reduz mortalidade

do setor é diária, a cada 
12 horas, esse diarista 
consegue dar continui-
dade no raciocínio que 
ele teve no dia anterior. 
Este novo procedimento 
contribuiu muito para o 
resultado positivo”, explicou 
o coordenador médico da 
Global Med, Cassio Mina-
me, que presta assistência 
administrativa na gestão 
da UTI da Santa Casa 
ao lado do responsável 
técnico da unidade, José 
Alberto Iasbech.

Segundo ele, a taxa de 
mortalidade em setem-
bro era de 45% no setor. 

“Assumimos a UTI em 
setembro e no final de 
outubro a taxa caiu para 
3%”, detalhou o médico.

direção da Santa Casa de Mogi 
das Cruzes para comentar 
as afirmações do secretário 
de Saúde. No entanto, até o 

final da edição, não obteve 
resposta. O MogiNews/DAT 
está à disposição para todos 
os esclarecimentos.


