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|  R$ 2,00

Programas de regularização 
de dívidas terminam amanhã 

Com valores acumulados em torno de R$ 1,2 bilhão, Prefeitura de Mogi oferece descontos para resgatar dinheiro

POÁ

  Município resgata condição de Estância 
Turística após liminar no TJ. Cidades, página 3

Suzano

Profissionais
da Educação 
terão benefícios
Cidades, página 3

NATAL

José Luiz é 
Papai Noel 
profissional

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura
abre consultas 
populares. p4Mogiano pode solicitar desconto em impostos atrasados como IPTU, ITBI e faturas do Semae

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC
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Coleta de dados

Agricultura recebe quatro 
estações meteorológicas

Equipamentos irão contribuir no monitoramento de
questões climáticas a favor da lavoura. Cidades, página 6
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A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
encerra amanhã o mutirão de duas 
ações voltadas para a regularização 
da dívida da população. Os mora-
dores poderão aderir ao Programa 
Parcelamento Mogiano (PPM) e ao 
programa de regularização do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) da Construção 
Civil. Ambos foram lançados no 2º 
semestre com o objetivo de reduzir a 
dívida ativa do município, que hoje 
está avaliada em aproximadamen-
te R$ 1,2 bilhão em tributos como 
Imposto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU), Imposto sobre Transfe-
rência de Bens Imóveis (ITBI), fatu-
ras do Serviço Municipal de Águas 
e Esgoto (Semae), dentre outros. 
Cidades, página 5

Maturidade + Saúde,
página 10
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ENTIDADES ATENDIDAS
O Fundo Social de Mogi das Cruzes 
recebeu duas doações na semana 
passada. Uma delas foi feita pelo 
Grupo Marbor, com brinquedos e 
leite em pó. Tudo o que foi recebido 
será encaminhado para as institui-
ções sociais cadastradas, por meio 
da campanha Natal de Sorrisos. Já 
da escola de línguas CNA, o Fundo 
Social recebeu quatro bolsas de es-
tudos que serão utilizadas por insti-
tuições cadastradas. A ação partiu de 
uma parceria com o Mogi das Cruzes 
Basquete. Será uma bolsa para cada 
uma das quatro unidades da escola 
na cidade, em Cezar de Souza, Braz 
Cubas, Vila Oliveira e Alto do Ipiranga. 

‘BOM VEREADOR’
O prefeito Caio Cunha (Pode) foi 
questionado por jornalistas, duran-
te entrevista coletiva em que fez um 
balanço de seu primeiro ano no co-
mando da cidade, sobre seus pensa-
mentos e opiniões a respeito do atual 
presidente da Câmara, Otto Rezen-
de (PSD). O alcaide foi comedido em 
seu veredito: “Ele é um bom verea-
dor”, complementando, depois, os 
avanços administrativos da gestão 
do presidente da Casa, que devolveu 

R$ 10 milhões para o Paço no final 
do exercício.

‘HAJA CORAÇÃO’
O clima tenso nas últimas duas ses-
sões do ano da Câmara de Mogi supe-
rou toda a polidez e contenção mos-
tradas pelos vereadores ao longo do 
ano. As votações da Taxa de Conser-
vação Ambiental (TCA), da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) e da escolha 
da nova Mesa Diretiva deixaram os 
nervos à flor da pele. Como dizem 
no futebol, não teve bola perdida em 
nenhum lance, e não teve um dia em 
que os parlamentares não saíram 
depois das 19 horas.

‘AÍ NÃO PODE...’
A votação da LOA em Mogi, na quar-
ta-feira passada, chegou a ter uma 
dose extra de exaltações. Fontes 
dentro da Câmara afirmam que, na 
primeira interrupção dos trabalhos, 
depois de duas horas de discussão, 
após as intervenções de populares 
nas galerias, dois membros da Câ-
mara chegaram a ter um começo de 
desinteligência. No entanto, não foi 
nada além disso: um momento de 
exaltação entre as partes, e a situa-
ção regrediu.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Números ocultos

E
mbora os números estejam mostrando 
um recuo cada vez mais consistente 
na pandemia da Covid-19, é preciso 
saber balancear todo o otimismo ins-

talado goela abaixo do cidadão comum e com-
preender que todos os cenários, assim como o 
vírus, podem mudar e nos causar surpresas.

O ponto de partida de todo e qualquer ges-
tor público para a contenção do surto de uma 
doença é mapear o número de pessoas con-
taminadas e que estão possivelmente expos-
tas. Assim foi recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) com a Covid-19, 
ou mesmo o recente surto de Influenza H3N2 
que está atingindo a cidade de São Paulo e a 
Região Metropolitana. Separar uma doença 
da outra, assim como separar os doentes dos 
saudáveis, é condição das mais básicas para 
buscar o bem comum.

Um dos principais problemas estatísticos 
que enfrentamos hoje no trato da pandemia 
do coronavírus é a subnotificação: como todas 
as doenças que afligem os brasileiros, o medo 
de saber é maior que o medo das sequelas ou 
do risco de morte, o famoso “quem procura, 
acha”. Buscar a conscientização da população 

sobre o risco desta e de outras doenças é uma 
luta das mais antigas de agentes comunitários 
de Saúde, de assistentes sociais, de gestores 
públicos e privados, e não deve ser abando-
nada agora mesmo com os gráficos em queda.

No entanto, é preciso que haja uma con-
traparte fundamental nas estratégias públicas 
para o monitoramento da pandemia: a des-
burocratização do acesso aos testes rápidos 
na rede municipal de Saúde. Entre consultas, 
encaminhamentos, idas e vindas, muitos ho-
mens e mulheres sentem-se rebatidos como 
bolinhas de borracha às paredes da burocra-
cia, numa sociedade na qual o tempo é uma 
commodity cada vez mais valiosa. A opção 
dos testes particulares, com contas ainda na 
casa dos três dígitos, desencorajam aqueles 
que querem saber de sua condição, virando 
um luxo de uma classe média cada vez mais 
magra e pressionada.

Há enganos e enganos. Os números ocul-
tos da pandemia da Covid-19 não podem ser 
dados de ombros, como um “é a vida” por 
parte de quem tem poder de decisão. Por-
que não é apenas “é a vida”: já foram mais 
de 600 mil vidas.

Quando se faz acusação 
contra alguém, essa pessoa 
procura juntar provas de 
sua inocência. Pense você, 
quando Jesus, o Senhor de 
toda Criação, acusar o ho-
mem de desprezá-Lo, rejei-
tar o seu sacrifício na cruz 
e ainda, dar as costas a sua 
Palavra Revelada, poderá 
como criatura diante de 
Cristo, assentado no trono 
branco como único Juiz no 
tribunal do Juízo Final, ter 
recurso jurídico humano 
para contestá-Lo? Não, não 
haverá júri, advogados ou 
promotores humanos de 
defesa ou acusação porque 
a sentença já está promul-
gada para os mortos sem 
Cristo: condenação.

Deus se alegra em ver a 
família festejando o espírito 
do Natal: prazeres da mesa, 

O filho de Deus II

ARTIGO
Mauro Jordão

beijos e abraços, presentes 
compartilhados e lindos en-
feites iluminados por cente-
nas de lâmpadas pisca-pisca, 
tudo é festa. Mas festa pra 
quem? Só pra nós? Não, pelo 
nascimento de Jesus a quem 
devemos levantar uma prece 
de gratidão pela vida, pela 
saúde e pelos bens materiais, 
morais e espirituais alcan-
çados a cada ano. Nenhum 
presente humano é tão sig-
nificativo para Jesus como 
um coração agradecido.

No início do livro de Isaías 
lemos a acusação de Deus 
contra a apostasia do reino 
de Judá, no século 700 a.C: 
Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, 
ó terra, porque o Senhor é 
quem fala: “Criei filhos e os 
engrandeci, mas eles estão 
revoltados contra Mim. O 
boi conhece o seu possui-

dor, e o jumento o dono da 
sua manjedoura; mas Israel 
não tem conhecimento, o 
meu  povo não entende. Ai 
desta nação pecaminosa, 
povo carregado de iniquida-
de, raça de malignos, filhos 
corruptores; abandonaram 
o Senhor, blasfemaram do 
Santo de Israel, voltaram 
para trás”.

Deus sempre se ressente 
da constante ingratidão da-
queles que se dizem cristãos, 
e se esquecem no Natal, em 
família, de adorar e glorificar 
a Jesus, Nosso Senhor e Sal-
vador. Infelizmente, em mui-
tos lares cristãos as crianças 
amam mais o bom velhinho 
que traz presente todo ano, 
Papai Noel, do que Jesus, o 
Filho de Deus, que deu o me-
lhor presente para cada uma 
delas, a vida eterna, pela Sua 
morte na cruz.

 josemaurojordao@gmail.com
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Liminar garante a cidade de 
Poá como Estância Turística

Decisão sairá 
após votação 
de ação 
inconstitucional 
pelo Tribunal de 
Justiça de SP

RECURSO ACEITO

Poá - O município recuperou 
o título de Estância Turística 
por meio de uma liminar de 
Ação de Inconstitucionalidade 
(Adin) proposta no último 
dia 16 de dezembro, junto 
ao Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ). Os argumentos 
levados ao Tribunal pela 
Procuradoria Municipal foram 
acolhidos na tarde de sexta-

-feira, garantindo-se o título à 
cidade até a votação da Adin 
por um colegiado do TJ.

De acordo com o secre-
tário de Assuntos Jurídicos, 
Marcos Antonio Favaro, tão 
logo foi sancionada a lei pelo 
governo estadual, no último 
dia 14, a prefeita Marcia 
Bin determinou a análise 
da Pasta com o objetivo de 
buscar meios de impedir a 
perda do título pela muni-
cipalidade. “Com base na 
decisão da prefeita em lutar 
pela manutenção do título 
para a cidade, ingressamos 
com o pedido de liminar 
junto ao Tribunal de Jus-
tiça e tivemos a solicitação 
acolhida”, explicou.

A decisão que considerou 
o projeto de lei inconsti-
tucional teve como base 
diversos pontos apresentados 
na propositura votada pelos 
deputados como, por exem-
plo, critérios de avaliação 
que não constavam na Lei 
de Revisão dos Municípios 
Turísticos, de 2015, e alguns 
pontos de avaliação que fo-
ram utilizados fora do prazo 
estipulado pela mesma lei, 
além do fato que a decisão 
causará inúmeros transtornos 
ao município como a parali-
sação dos projetos voltados 
para o fomento turístico.

“O relator entendeu que 
houve cerceamento de de-
fesa e falta de publicidade, 
além de motivação dos atos 
administrativos com suposto 
desconhecimento do exato 
teor do processo avaliatório. 
Vale ressaltar que a liminar 
se refere apenas à situação 
do município de Poá e não 
as demais cidades envolvi-
das no referido projeto de 
lei estadual”, enfatizou o 
secretário.

Benefícios 
serão pagos
a 2,5 mil 
profissionais

Suzano - Em reunião com 
o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais nesta 
semana, o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) anunciou o 
pagamento dos benefícios de 
Evolução Funcional e de licença 
prêmio aos profissionais da 
Secretaria de Educação que 
têm direito. Serão investidos 
R$ 7,5 milhões ainda neste 
ano, contemplando 2.576 
servidores.

No encontro, que foi acom-
panhado pelos secretários 
municipais de Educação, 
Leandro Bassini, e de Plane-
jamento e Finanças, Itamar 
Viana, pelo presidente do 
sindicato, Cláudio Aparecido 
dos Santos, pelo secretário-geral 
Carlos Amaro Alves Costa, e 
pelo diretor de Educação do 
órgão, Walter Dias, Ashiuchi 
explicou que todos os fun-
cionários da Pasta que têm 
direito à evolução profissional 
conquistada entre 2018 e 
2020 receberão o acréscimo 
salarial ainda neste ano.

De acordo com Bassini, o 
plano de Evolução Funcional 
é realizado a cada dois anos, 
período em que os profissio-
nais da Educação participam 
de cursos de qualificação e 
convertem suas novas for-
mações em pontos em uma 
escala. Após a conclusão de 
um determinado número de 
pontos, o servidor municipal 
terá direito a uma elevação 
em seu plano de carreira.

“A evolução é concedida a 
todos os servidores que com-
provarem novas qualificações 
para seus cargos, conforme 
aponta nossa legislação”, in-
formou o secretário.

Além desta ação, o chefe do 
Executivo suzanense também 
anunciou o pagamento da 
licença prêmio. Neste caso, 
o benefício é concedido aos 
profissionais concursados que 
atuaram na Pasta nos últimos 
cinco anos – de 2015 a 2020.

Educação

Hospital Santa Maria incentiva a arte
Suzano - Quem conhece a 
estrutura do Espaço da Mulher, 
inaugurado recentemente no 
Hospital Santa Maria, tem 
constatado mais do que um 
ambiente planejado a partir 
de conceitos de exclusividade, 
segurança e acolhimento.

Nas paredes, um traço leve 
e aconchegante o torna ainda 
mais agradável e adequado 
para o momento de intimida-
de. As paisagens sutis foram 

Acolhimento

Artista plástica Gabriela trabalha com paisagens sutis

Divulgação

pintadas pela artista plástica 
mogiana Gabriela Hinojosa, 
que aceitou o convite da 
diretora médica Maria Esther 
Tormin Vieira do Nascimento 
Sarro para colocar seu talento 
a serviço também da saúde.

A engenheira que se expressa 
à altura da arte marcante, re-
vestida de expressiva ternura, 
fez das telas um compromisso 
profissional há dez anos. O 
Hospital Santa Maria, que 

permanecerá estimulando e 
enaltecendo os artistas regio-
nais, foi a primeira instituição 
de saúde onde sua assinatura 
ímpar marcará história, a 
história de uma arte que pode 
transformar existências. O 
trabalho de Gabriela Hinojosa 
pode ser conferido pelas redes 
sociais. É só procurar no @
gabihis. O Espaço da Mulher 
tem capacidade para 1,5 mil 
consultas mensais.

ALGUÉM TE CONTOU?
Veja o que a Prefeitura de Mogi fez no último ano

Acesse mogidascruzes.sp.gov.br e con�ra o que a Prefeitura fez neste ano!

Em breve, a versão 
impressa será 
entregue na sua casa

96%
da população 
adulta

MOGI JÁ 
VACINOU

*dados referentes à 1ª dose em novembro/2021

100%
dos adolescentes 
vacinados

pessoas curadas 
de Covid

38.560
E TEM MAIS:
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Prefeitura tem três consultas
públicas abertas aos moradores
Temas em questão são de mobilidade, uso e ocupação do solo e área de intervenção urbana da região leste

TRANSPARÊNCIA

Mogi - Os moradores da 
cidade podem participar de 
três consultas públicas de 
grande importância para o 
município, que estão dispo-
níveis na página do Programa 
Participa Mogi. São elas a 
Votação de Mobilidade, na 
qual as pessoas podem votar 
sobre os horários dos ônibus; 
a Consulta Pública sobre 
a Lei de Ordenamento do 
Uso e Ocupação do Solo; e 
a Consulta sobre a Área de 
Intervenção Urbana da Re-
gião Leste (distrito de Cezar 
de Souza).

O secretário municipal de 
Planejamento e Gestão Estra-
tégica, Lucas Porto, explica 
que o Participa Mogi vem se 
consolidando perante a popu-
lação como uma ferramenta 
permanente de diálogo. “A 
atual gestão municipal está 
baseada em pilares como a 
transparência e a participação 
da sociedade”, afirmou.

Para contribuir com o 
Participa Mogi Mobilidade, 

o internauta informará o seu 
bairro e escolherá a linha sobre 
a qual ele deseja opinar. O 
usuário poderá escolher até 
três horários que mais utiliza 
em cada um dos sentidos. 
Estas escolhas podem ser de 
horários já existentes no trajeto 
ou de outros que o morador 
gostaria que fossem criados. 
Os dias da semana em que 
ele deseja a alteração também 
podem ser escolhidos.

Com base nestes dados, 
será feita a definição sobre 
a implementação dos be-
nefícios possíveis graças à 
modernização do sistema 
de transporte coletivo. O 
objetivo é obter um ganho 
de eficiência das viagens, 
reduzindo a quantidade de 
passagens pela região central 
e ampliando o atendimento 
nos bairros, sempre de acordo 
com o interesse da população.

Os mogianos também podem 
participar do processo de revisão 
da Lei de Ordenamento do Uso 
e Ocupação do Solo de Mogi 

das Cruzes (Louos), realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Urbanismo. 
A lei instituída em 31 de 
agosto de 2016, é um dos 
principais instrumentos de 
planejamento territorial da 

cidade, reunindo as regras 
do zoneamento e a definição 
dos parâmetros de uso e de 
ocupação do solo.

Atualmente o processo está 
focado na coleta de sugestões 
da população. Os trabalhos 

seguem um cronograma de 
reuniões, consultas e audiên-
cias públicas que acontecerão 
durante todo o período de 
revisão do documento. Nelas, 
a Prefeitura levará informa-
ções à sociedade, detalhará 

o andamento do processo e 
colherá sugestões e opiniões 
dos munícipes sobre a Louos. 
A revisão da lei está prevista 
no novo Plano Diretor de 
Mogi das Cruzes, aprovado 
em dezembro de 2019.

A terceira consulta dispo-
nível na página do Participa 
Mogi diz respeito à Área de 
Intervenção Urbana (AIU) da 
região leste, que compreende 
o distrito de Cezar de Souza. 
A população mogiana pode 
participar apresentando crí-
ticas e sugestões, que serão 
analisadas e incorporadas ao 
processo de desenvolvimento 
sustentável da região.

O Plano Diretor de Mogi 
definiu aquela região como 
AIU Região Leste, caracte-
rizada como um eixo de 
crescimento próximo ao rio 
Tietê, sendo necessários, para 
isso, investimentos em sanea-
mento ambiental, mobilidade 
e implantação de diferentes 
serviços e equipamentos pú-
blicos, de maneira sustentável.

Para colaborar, usuário deve acessar o site participa.mogidascruzes.sp.gov.br

Pedro Chavedar/PMMC

Mogi - A Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo realiza 
hoje o último dia do Festival 
Cultura Sertaneja Mogi 2021, 
um encontro de vários elemen-
tos que compõem a cultura 
sertaneja, como bebidas e 
comida típicas, artesanato e 
música. A ação contará com 
uma ampla programação e 
será realizada no distrito de 
Quatinga.

O festival vai acontecer 
no campo da Sociedade 
Esportiva Quatinga, na rua 
Antônio Rozendo de Lima. 
Nele, serão montados um 
palco, barracas de alimen-
tação, tendas, estandes de 
artesanato, além de mesas 
e cadeiras. Como opção 
de alimentação, as pessoas 
encontrarão delícias como 
tortinho, cuzcuz paulista, 
afogado, feijão tropeiro, arroz 
carreteiro e doces.

Na música, por sua vez, 
haverá ampla programação 
nos dois dias do festival, 
com gêneros como sertanejo 
universitário, romântico, 
popular, caipira, sofrido e 
dançante.

A abertura acontece hoje às 

Festival Cultura Sertaneja 
termina hoje em Quatinga

Música e comida típicas

11 horas, com a apresentação 
da Orquestra Sinfônica de 
Mogi das Cruzes. Já às 13 
horas, será a vez da dupla 
Ferreirinha e Toni Reis. Às 
15 horas quem sobe ao palco 
é Sabá Bueno e às 17 horas, 
Robert e Richard. Encerran-
do a programação de hoje, 
quem fará show no festival 
é a dupla Pedro e Luiz.

Amanhã, a programação 
também começa às 11 horas, 
com show de Thiago Matheus, 
seguido pela apresentação de 
Eduardo Henrique (12h30 às 
13h30) e da dupla Cleyton 
e Daniel (14 horas). Às 16 
horas, haverá show com 
Luiz Cladio & Sérgio Melo 
e o dia, bem a programação 
musical do festival como 
um todo serão encerrados 
às 18 horas, com show de 
Demetrio Ferrari.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-6900.

Mogi - A construção da Po-
lítica Municipal da Primeira 
Infância avançou mais um 
passo na quinta-feira passada 
com a realização do workshop 

“Comunicação e mudança de 
comportamento pela Primeira 
Infância”, promovido em 
parceria pela Prefeitura e a 
Fundação Bernard Van Leer. 
O evento foi destinado aos 
integrantes dos grupos de 
trabalho intersetoriais, que 
estão reunindo as iniciativas 
e traçando estratégias para 
que a cidade seja referência 
em políticas públicas para 
crianças de zero a seis anos.

A instituição holandesa é 
responsável pela Rede Urban95, 

Prefeitura promove workshop
Primeira infância

urbano, das estratégias de 
mobilidade e, sobretudo, na 
construção de uma agenda do 
Plano Municipal da Primeira 
Infância.

“É um privilégio de ver Mogi 
sendo abraçada pela Fundação 
Bernard Van Leer, grande 
referência no que fazem e 
tem tudo a ver com o que a 
gente quer para a cidade. A 
medida em que investimos na 
Primeira Infância formamos 
mogianos melhores. Não é 
questão de número, é como 
a gente faz isso e porque faz. 
Não só na educação, mas em 
todo o ambiente em que essa 
criança vive”, disse o prefeito 
Caio Cunha (Pode).

cidades. O objetivo é de que 
o município seja protagonista 
e referência no desenvolvi-
mento integral das crianças 
por meio do planejamento 

da qual Mogi faz parte desde 
julho deste ano. A iniciativa 
apoia cidades ao redor do 
mundo com foco na primeira 
infância. No Brasil, são 24 

Evento foi destinado aos grupos de trabalho intersetoriais

Pedro Chavedar/PMMC Evento contará com 
palco, barracas, 
tendas, estandes de 
artesanato, além de 
mesas e cadeiras
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Prefeitura encerra amanhã prazo
do PPM e regularização do ISS
Dívidas do munícipe somam cerca R$ 1,2 bilhão em tributos como IPTU, ITBI e faturas de consumo do Semae

FINANÇAS

Mogi - O Executivo mu-
nicipal encerra amanhã o 
mutirão de duas ações vol-
tadas para a regularização 
da dívida da população. Os 
moradores poderão aderir 
ao Programa Parcelamento 
Mogiano (PPM) e ao pro-
grama de regularização do 
Imposto Sobre Serviços (ISS) 
da Construção Civil.

Os programas foram lança-
dos pelo governo municipal 
no segundo semestre com o 
objetivo de reduzir a dívida 
ativa do município, que hoje 
está avaliada em aproxima-
damente R$ 1,2 bilhão em 
tributos como Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), 
Imposto sobre Transferência 
de Bens Imóveis (ITBI), fa-
turas do Serviço Municipal 
de Águas e Esgoto (Semae), 
dentre outros.

Para o PPM, estão dispo-
níveis as opções ao contri-
buinte de aderir ao programa 
pela página da Prefeitura na 

internet (www.pmmc.com.
br), ou presencialmente 
no Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC). Segundo a 
administração municipal 
foram designados guichês 
exclusivos para o serviço, 
seguindo as normas sanitárias 
da pandemia do coronavírus.

O PPM disponibiliza desconto 
de 100% nas multas e juros 
para o pagamento à vista e de 
90% para parcelamento em 
até seis vezes. O desconto é 
regressivo mediante o número 
de parcelas, chegando a 50% 
dos juros para quem optar 
de 25 a 72 parcelas. O valor 
mínimo das parcelas é de R$ 
46,88 - o equivalente a 0,25 
Unidade Fiscal do Municí-
pio (UFM). “É importante 
lembrar que o cancelamento 
dos parcelamentos pelo PPM 
implicará na revogação dos 
benefícios do programa”, 
esclareceu o Executivo.

Segundo a Secretaria 
de Finanças de Mogi das 
Cruzes, até o início desta 
semana foram realizados 

5.891 acordos pelo PPM, 
tanto para pessoas físicas e 
jurídicas. “Os acordos totalizam 
um valor negociado de R$ 
30,825 milhões tanto para 
pagamento à vista quanto 
parcelado. Deste montante, 
R$ 6,582 milhões já foram 
efetivamente pagos”, informou.

Para o Poder Executivo, 
a adesão da população ao 
programa está dentro das 
expectativas. “Lembrando 
que o objetivo do programa 
não é a arrecadação, mas a 
oportunidade de regularização 
oferecida aos contribuintes”, 
concluiu.

Construção civil
Com o objetivo de auxiliar 

no processo de regularização 
do ISS da Construção Civil, a 
Prefeitura realizou ontem um 
plantão de atendimento aos 
contribuintes para o acerto 
das dívidas com o imposto. 
A ação foi realizada no Paço 

Municipal, e limitado a 300 
participantes com a distribui-
ção de senhas.

Segundo a Prefeitura, o 
município adotou proce-
dimentos para reduzir o 
impacto da cobrança de 
proprietários de imóveis que 
ampliaram suas residências 
na atualização cadastral feita 
em 2016. Foram isentas fa-
mílias com renda mensal de 
até dois salários mínimos ou 
com renda per capita familiar 
inferior a R$ 250 mensais; 
aumento no parcelamento 
de 36 para 72 prestações; 
parcelamento a partir de R$ 
37,50 e retirada da multa de 
10% sobre o valor da cobran-
ça, dentre outros  pontos. 

“Também é possível obter o 
cancelamento da cobrança 
caso o contribuinte comprove 
que a obra ocorreu antes de 
2016”, explicou.

A Prefeitura também rea-
lizou oito edições do serviço 
itinerante do ISS, que teve 
mais de 1,3 mil atendimentos 
nos distritos do município.

Andre Diniz

Desde o início do funcionamento, programa efetivou mais de 5,8 mil acordos

Divulgação/PMMC

Mogi - A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
realizou na segunda-feira 
passada, na Ilha Marabá, mais 
uma etapa do Curso de Ca-
pacitação para Fiscalização 
Ambiental, que é ministrado 
por técnicos da Secretaria. Uma 
aula teórica foi ministrada na 
segunda-feira pela diretora 
Suely Mitie Kusano e teve, 
como tema, “O Processo 
Administrativo Específico 
para a Fiscalização Ambien-
tal em Mogi das Cruzes”. A 
formação da turma termina 
esta semana e beneficiou 
um total de 18 guardas e 
agentes fiscais.

O curso foi anunciado 
durante a programação do 
Junho Ambiental deste ano e 
tem como objetivo fornecer 
conhecimento básico dos 
elementos que compõem 
o meio ambiente, além de 
informações específicas dos 
textos normativos ambientais. 
O objetivo é proporcionar a 
compreensão sobre a extensão, 
peculiaridades e importância 
do tema no cotidiano da 

Mogi- “Nosso território 
natural” é o tema da 8ª 
edição da revista digital 

“Minuto Natureza – Escola 
Ambiental vai à sua casa”. 
A publicação completa seu 
primeiro ano de atividade 
levando aos alunos e suas 
famílias, informações, curio-
sidades e atividades sobre 
o mundo natural. Todas as 
edições estão disponíveis 
no portal da Secretaria de 
Educação.

Esta edição apresenta a 
essência dos espaços naturais 
da Escola Ambiental e seu 
potencial de conexão com 
a natureza. A proposta é 
inspirar estudantes e seus 
familiares para aproveitar o 
período de férias e cultiva-
rem seus territórios naturais 
em família, desenvolvendo 
a afetividade pelo ambiente 
em que vivem. A publicação 
traz relatos de educadores 
e sua relação com a Escola 
Ambiental.

Os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável em 
pauta são o ODS 15 - Vida 

Curso realiza aula 
teórica na Ilha Marabá

Revista digital completa 
oito edições em um ano

Fiscalização ambiental Minuto Natureza

sociedade.
A iniciativa faz parte do tra-

balho de capacitação contínua 
dos servidores municipais, 
que é uma preocupação da 
Prefeitura para melhorar cada 
vez mais a qualidade dos ser-
viços prestados à população.

O curso tem periodicidade 
semestral e será voltado a 
agentes públicos e órgãos 
que atuam na área, como a 
Guarda Municipal (Fiscalização 
Ambiental, Patrulha Rural e 
Posturas), Polícia Ambiental, 
agentes vistores da Secretaria 
de Planejamento e Urbanismo, 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos e servidores 
da Delegacia de Investigação 
de Crimes contra o Meio 
Ambiente (Dicma).

São 68 horas de aulas 
teóricas (estudo teórico das 
questões incidentes em solo, 
água, uso e ocupação, fauna, 
flora, Direito Penal e Processo 
Administrativo) e 20 horas de 
aulas práticas, que incluíram 
demonstrações das ocorrên-
cias mais comuns na área de 
fiscalização ambiental.

Terrestre (Proteger, recuperar 
e promover o uso sustentável 
dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável 
as florestas, combater a de-
sertificação, deter e reverter 
a degradação da Terra e 
deter a perda de biodiversi-
dade) e o ODS 3 - Saúde e 
Bem-estar (Assegurar uma 
vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em 
todas as idades.)

As edições são elaboradas 
pela Escola Ambiental de 
Mogi das Cruzes e pelo 
Departamento Pedagógico 
da Secretaria Municipal de 
Educação. 

A revista é uma proposta 
educativa que tem por ob-
jetivos aproximar os educa-
dores, os estudantes e seus 
familiares da fauna e flora 
do município de Mogi das 
Cruzes; fortalecer vínculos 
com a natureza; contribuir 
para a conservação das 
nossas belezas e riquezas 
naturais e tornar o tempo 
em casa com a família ainda 
mais especial.

Mogi - O Fundo Social  recebeu, 
na tarde de quinta-feira passada, 
a doação de brinquedos e 
leite em pó, arrecadados pelo 
Grupo Marbor. Tudo o que foi 
recebido será encaminhado 
para as instituições sociais 
cadastradas, por meio da 
campanha Natal de Sorrisos 
e também entidades que pre-
cisem de leite.

Além dessa doação, o Grupo 
Marbor fez outras contribuições 
ao Fundo Social ao longo deste 
ano e é também parceiro do 
órgão para o encerramento da 

campanha Natal de Sorrisos, 
que aconteceu na sexta-feira 
passada durante os Concertos 
Iluminados e Natal da Vila 
Hélio, organizados pelo grupo 
e também pela Secretaria 
Municipal de Cultura.

“Quero mais uma vez agra-
decer a vocês pela ajuda, pelas 
doações e também por nos dar 
a oportunidade de encerrar a 
campanha Natal de Sorrisos 
nesse evento, que com cer-
teza será lindo”, destacou a 
presidente do Fundo Social, 
Simone Margenet Cunha.

Grupo Marbor faz 
doação ao Fundo Social

Brinquedos e leite em pó

Doações foram encaminhadas para instituições sociais

Pedro Chavedar/PMMC



cidades Domingo, 19 de dezembro de 20216 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Curso amplia qualificação 
a operadores de estações
Mogi - Operadores das esta-
ções de tratamento de água 
do Semae estão passando por 
um processo de treinamento 
para aprimorar o trabalho nas 
unidades responsáveis pela 
produção de água potável na 
cidade. O curso de controle e 
operação aborda vários temas 
relacionados à atuação da 
equipe, sobretudo conceitos 
e interpretação da Portaria 
GM/MS nº 888, do Ministério 
da Saúde, que estabelece os 
procedimentos de controle e 
de vigilância da qualidade da 
água para consumo humano 
e seu padrão de potabilidade.

O curso é ministrado por uma 
consultoria de treinamento em 
gestão ambiental e saneamento. 
Devido à pandemia, a equipe 
de operadores das estações de 
tratamento Centro, Leste e dos 
núcleos isolados foi dividida 
em três turmas, nos meses 
de novembro e dezembro de 
2021 e janeiro de 2022, e o 
curso é realizado pela internet, 
por meio de web conferência.

O treinamento também 

Tratamento de água

aborda temas como regula-
mentação e consumo de água, 
água potável e sistemas de 
abastecimento, poluição hídrica, 
características da água bruta, 
poços subterrâneos, filtração, 
parâmetros de controle de 
qualidade e microbiologia da 
água e controle microbiológico.

Qualidade
Para manter a qualidade 

da água consumida pela po-
pulação Mogiano, o Semae 
realiza uma média de 25,9 
mil análises mensais. Estes 

procedimentos ocorrem no 
processo de produção e na 
distribuição – são 23 mil testes 
de qualidade nas estações de 
tratamento e outros 2,9 mil 
em diversos pontos da rede 
de abastecimento.

As análises são feitas nas 
Estações de Tratamento do 
Centro (12,5 mil por mês), 
Leste (8,5 mil) e dos núcleos 
urbanos isolados (2 mil). As 
duas primeiras unidades são 
responsáveis pela maior parte 
da água consumida pela po-
pulação da cidade.

Curso de controle e operação aborda vários temas

Divulgação/PMMC

Agricultura vai receber quatro
novas estações meteorológicas 
Unidade reúne dados para análise do tempo e registro das variáveis, bastante utilizada para nortear a produção agrícola

MONITORAMENTO CLIMÁTICO

Mogi - O município foi 
contemplado com quatro 
estações meteorológicas 
por meio de um projeto 
da Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agrícola (Fundag), 
desenvolvido com recursos 
do Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos (Fehidro) e 
articulado pela Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural 
Sustantável (CDRS/CATI).  
A estação meteorológica 
reúne dados para análise 
do tempo e registro das 
variáveis meteorológicas e 
climáticas, bastante utilizada 
para nortear a produção 
agrícola. No total, serão 
10 estações instaladas nos 
municípios do Alto Tietê.

Com o novo sistema será 
possível monitorar dados 
importantes como precipita-
ção, temperatura, umidade 
do ar, vento, entre outros. 
O principal objetivo é au-
xiliar os produtores rurais, 
que têm sofrido com as 
intempéries climáticas dos 
últimos anos. 

“A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes tem trabalhado 
continuamente para reduzir 
os impactos decorrentes 
de alterações climáticas na 
Agricultura. Recentemente 

foi anunciado um programa 
que deve conceder até 10% 
de subvenção no Programa 
de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural e agora 
demos um novo passo com 

as novas estações meteo-
rológicas”, comemorou o 
secretário municipal de 
Agricultura, Felipe Monteiro, 
lembrando que essas con-
quistas são fundamentais 

para o desenvolvimento 
rural sustentável.

As estações meteorológicas 
estão instaladas em quatro 
pontos da cidade: Mercado 
do Produtor, propriedades 

rurais do Distrito de Jun-
diapeba e Biritiba Ussu e na 
Associação dos Agricultores 
de Cocuera. “O trabalho de 
monitoramento das ques-
tões climáticas será muito 
importante na promoção 
de uma agricultura mais 
sustentável, com muito mais 
precisão, o que só é possível 
através de parcerias como 
está acontecendo entre Fun-
dag, Fehidro e Prefeitura”, 
explicou o diretor da CDRS/
CATI - Regional Mogi das 
Cruzes, David Rodrigues.

Além de tornarem pos-
sível a previsão do tempo 
localizada, os equipamentos 
devem fornecer dados im-
portantes para o produtor, 
como quantidade de chuva 
nos últimos dias, tempera-
turas máximas, mínimas 
e média dos últimos dias, 
umidade do ar, do solo, 
direção e velocidade do 
vento, norteando melhor 
época de plantio, manejo 
de irrigação e aplicação de 
fertilizantes.

Com o novo sistema será possível monitorar dados como precipitação, temperatura, umidade do ar e vento

Divulgação/PMMC

Vereadora questiona Semae 
sobre descarte de lodo

Mogi - A vereadora mogiana 
Inês Paz (Psol) questionou o 
Serviço Municipal de Águas e 
Esgotos (Semae) sobre o supos-
to descarte irregular de lodo 
retirado do desassoreamento 
e limpeza de rios e córregos. 
Segundo a parlamentar, que se 
manifestou pelas redes sociais, 
seu gabinete teria recebido a 
denúncia de que o município 
estaria realizando o descarte 
irregular do lodo extraído de 
cursos d’água que passaram 
pelo processo de limpeza no 
rio Tietê. “Fiz algumas visitas 
ao Semae e pude constatar que 
há indícios”, afirmou.

O gabinete chegou a enca-
minhar um requerimento na 
última semana com questio-
namentos sobre as práticas e 
afirmou que segue aguardando 
uma resposta.

Questionado, o Semae in-
formou que não é lodo que 
é lançado na galeria, e que 
este é enviado para aterro 
sanitário. “A água resultante 

Saneamento básico

da centrifugação do lodo é 
que é lançada no sistema de 
drenagem”, esclareceu.

Segundo a autarquia, ocor-
re de maneira pontual nos 
dois primeiros minutos do 
processo de centrifugação a 
concentração da água contar 
com elementos mais sólidos, 
mas que são diluídos até chegar 
ao rio. “A qualidade d’água 
que sai da centrífuga não é 
inferior à do rio”, pontuou.

“A Estação de Tratamento de 

Água (ETA) do Centro é uma 
estrutura inaugurada em 1957. 
A previsão é iniciar a reforma 
a partir de 2022, tornando 
mais moderno o processo de 
tratamento, incluindo o reúso 
da água da centrífuga - que, 
em vez de ir para a drenagem, 
retornará ao início do processo 
de tratamento”, informou.

Sobre o requerimento, o 
Semae informou que respon-
derá o pedido da vereadora 
dentro do prazo legal.

Inês recebeu a denúncia e constatou indícios em visita

Divulgação/CMMC

Andre Diniz
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Antigo 
território

do Guaporé
(sigla)

Assegu-
rado;

garantido
(fig.)

Direciona o
vento do
ar-condi-
cionado

A pessoa
que sente 
prazer com
a dor alheia

Agir como
o “X9”

Sede do
governo

argentino

Aquele que
precisa de
cuidados
médicos

Condição 
obrigatória
na mono-

gamia

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

Capital 
e maior

cidade da
Noruega

Porco
novo e
ainda

pequeno

Único
animal
que faz
guerra

“Falem
mal, mas
falem de

(?)” (dito)

Maria-(?),
doce
típico

brasileiro

Pedra do
amolador
de facas 

Período
básico de
cálculo

dos juros

Piscina,
em inglês
Rede local
(Inform.)

Pronome
oblíquo e-
quivalente
a  “a ele”

Joia de
formatura
Espécie

de canoa

Amiga do
Rolo (HQ)

Garota,
em inglês

Movimento
filosófico e
literário de
Voltaire 

Laila Zaid,
pela cor
de seus
cabelos

Tradicio-
nal prato carioca à 

base de frutos do mar

Que deixa passar luz
(fem.)

Faixa mais 
povoada do Brasil

Agostinho (?), primeiro
presidente de Angola

Informação
no pé de
página 
do livro

Elis
Regina e
Gal Costa

George
Eastman,
inventor
do filme 

fotográfico

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

Vida” Cidade do
Garantido
e do Capri-

choso
(AM)

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

Viver com aquele 
sorriso de orelha a orelha 
que tanto engrandece 
o mundo é a melhor 
forma de você agradecer 
por estar vivo, por 
estar compartilhando 
momentos lindos, dias 
maravilhosos, emoções 
memoráveis, sensações 
inesquecíveis.

Só assim, desse jeito, 
você demonstra gratidão 
e sua admiração pela 
dádiva de estar aí na 
estrada de todo mundo 
– a estrada da felicidade. 

MOMENTO
especial

FLORESÇA A SUA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

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

ANIVERSARIANTES:

FABIO GILMAR DE MEIRELLES

MARIA APARECIDA CARVALHO NAITO

PEDRO YASUOKA

Parabéns! Que venha um ano de muita luz na sua vida! 

Você é uma pessoa querida que sempre alegra quem tem a 

sorte de estar do seu lado! Feliz aniversário!

 Nunca recomeçamos do zero, pois 
sempre temos uma bagagem de 
aprendizagem e experiência que 
caminha conosco.”

 cultura@jornaldat.com.br

Nunca tenha medo, 
nunca aceite receios 
por correr atrás de seus 
sonhos.

É que só se vive uma 
vez, duas talvez não 
seja possível. Então 
lute, pratique o bem e 
agradeça à vida por se ter 
lembrado de você! Seja 
feliz com um sorriso de 
orelha a orelha!

Quando ensinar a responsabilidade às crian-

Camila Moreira Gomes Nakamura
Vice Diretora e Coordenadora Pedagógica da 

Educação Infantil

DICAS DA 
SEMANA

Deve-se iniciar desde sempre, entendendo que cada 

criança é única e reagirá de forma diferente aos 

estímulos. Com isso, você buscará o melhor caminho 

para abordar esse tema. Responsabilidade envolve o ato 

de se relacionar com o mundo. Nós somos responsáveis 

por tudo que fazemos e isso acontece desde pequenos 

e não deve ser visto como algo que ainda não pode ser 

passado para as nossas crianças, pelo contrário, deve 

ser algo positivo, a criança deve ser estimulada desde 

pequena, porque todas as vezes que ela cumprir com as 

suas responsabilidades, se sentirá muito feliz e capaz, 

tornando-se cada vez mais confi ante e levará esse 

aprendizado por toda a sua vida!

Todo ensinamento deve ser natural e tranquilo, sem 

pressão, num ambiente acolhedor. As crianças na fase 

da ed. infantil aprendem de forma divertida e leve a ter 

responsabilidades, como com os cuidados pessoais, com 

os amigos, com o consumo consciente.  

Isso deve ser realizado dentro de casa também, como 

fazer e cuidar das lições de casa, guardar os brinquedos, 

saber dividir, cuidar do meio ambiente, não consumir 

tudo aquilo que quer e cumprir com os combinados. Seja 

o exemplo, pois a sua atitude fará com que a criança 

reproduza as ações em casa.

Lembre-se sempre da parceria entre você e a criança, 

parabenize-a pelos acertos, compreenda os erros e use 

sempre o diálogo entre vocês!
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IBGE divulga as cidades mais ricas do País

Oito municípios brasileiros concentravam 25% do Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, em 2019. 
Um deles, São Paulo, sozinho, respondia por 10,3%, de acordo com dados 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Depois aparecem Rio de Janeiro (com 4,8%), Brasília (3,7%), Belo Horizonte 
e Curitiba (com 1,3% cada uma), Manaus e Porto Alegre (1,1%). Osasco, em 
São Paulo (com 1,1%). Completam o top 10,  Fortaleza e Campinas (SP).

DE CARNE E OSSO

Depois de se aposentar 
como operador de caldeira 
na Suzano Papel e Celulose, 
o mogiano José Luiz Barros 
dos Santos, de 70 anos, fi-
cou mais relaxado e deixou 
a barba crescer naturalmen-
te. Com o tempo, ela passou 
a ficar branca e como tinha 
uma banca de jornal na Praça 
dos Imigrantes, em Mogi das 
Cruzes, ele começou a colocar 
um chapéu e a brincar com 
as crianças, geralmente nesta 
época do ano. O filho com-
prou, então, uma roupa de 
Papai Noel para o look ficar 
completo.

E há 11 anos esta é a sua 
profissão: encantar crianças 
e adultos como Papai Noel. 
Há quatro anos, ele dá ex-
pediente, das 13 às 22 horas 
no Suzano Shopping: brinca, 
conversa, lê cartinhas, faz fo-
tos e interage tanto com as 
crianças como com os adultos.

“Me apaixonei por ser Pa-
pai Noel e o que mais me 
motiva é conhecer a histó-
ria das crianças. Eu sempre 
aprendo muito e me divirto. 
O carinho delas, toda a ma-
gia do Natal são coisas que 
me movem”, afirmou ele ao 
Mogi News. 

José Luiz começou como 
Papai Noel atuando no dis-
trito de Brás Cubas em frente 
à Igreja Matriz. Permaneceu 
lá por quatro anos e foi o pri-
meiro papai noel do distrito. 
Depois foi para o centro de 
Mogi dar expediente na ca-
sinha instalada na Praça Co-
ronel Almeida, nos eventos 

Cristina Gomes 

Profissão Papai Noel: a arte de 
encantar crianças e adultos
Aos 70 anos, José Luiz Barros dos Santos encontrou a sua verdadeira missão: trazer esperança de dias melhores para todo mundo

para o chão com as crianças, 
brincar de carrinho. Eu pro-
curo interagir como a criança 
é, se é mais tímida eu puxo 
conversa, se ela é mais brin-
calhona fazemos farra juntos”, 
afirmou ele. 

Em sua trajetória como 
papai noel, os pedidos mais 
comuns das crianças são as 
bonecas Barbie e Babie Ali-
ve e dos meninos, os carri-
nhos de Hot Wheels, além 
dos eletrônicos que sempre 
estão em alta. Já em tempos 
de pandemia, os adultos pe-
dem mesmo é saúde: “Tem 
muita gente que se emocio-

Divulgação/Monique Adriane Divulgação/Monique Adriane

Papai Noel José Luiz Barros dos Santos em seu trono: já é profissional e faz até cursos A interação com adultos e crianças é fundamental no trabalho

saúde+
maturidade

na porque perdeu a família, 
o pai, a mãe, um tio e vem 
com o rosto cheio de lágrimas. 
Eu vejo que trago esperança 
a todas as pessoas, de dias e 
vidas melhores”, reforçou. 

Um recado do papai noel 
às crianças: “Nunca percam 
este espírito de Natal, a magia 
que é trazida com ele. Hoje, 
infelizmente há muitas pes-
soas amargas, mas o espíri-
to de Natal traz uma men-
sagem de esperança. Perdi 
vários amigos, mas graças a 
Deus, na minha família es-
tão todos bem, mas temos 
que ter esperança que tudo 

isso vai passar. Se pudes-
se fazer um pedido pediria 
saúde, harmonia e paz para 
o mundo todo”. 

A área social também é 
um dos destaques do seu 
trabalho. Na semana passa-
da, o Suzano Shopping rea-
lizou uma ação social com 
crianças autistas. O centro 
de compras ficou fechado 
para recebê-las e para que 
elas tivessem um contato 
com o Papai Noel sem o 
burburinho e o barulho tão 
prejudicial a elas “Foi ótimo 
ver a felicidade estampada 
no rosto delas”. 

da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
também atuou em Rondonó-
polis e Barretos e está agora 
em Suzano pelo quarto ano 
consecutivo. 

Mas quem pensa que a 
vida de papai noel é fácil está 
enganado. Seu Luiz conta 
que faz cursos praticamen-
te o ano inteiro. No mês de 
janeiro viajará para Pene-
do onde haverá um encon-
tro com mais de 100 papai 
nóeis de todo o Brasil para a 
parada de Natal. Faz cursos 
online para cada vez mais se 
aperfeiçoar na profissão que 

abraçou, inclusive o de teatro.
No ano passado, com o 

auge da pandemia, ele con-
versava com as crianças e 
adultos por meio de um 
telão montado, mas gosta 
mesmo é do calor humano 
e dos abraços que só estão 
sendo possíveis agora, com 
o avanço da vacinação. 

Pai de três filhos e três 
netos, a família já se acos-
tumou a passar as noites de 
Natal sem o seu José Luiz 
que trabalha até mais tarde 
como Papai Noel entregan-
do presentes.

“Eu realmente gosto de ir 
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SAÚDE

O Programa de Medica-
mento Gratuito (Promeg) 
mantido pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes oferece 229 
tipos de diferentes remédios 
para a população. Para 
receber o medicamento, 
basta comparecer à qualquer 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) ou diretamente ao 
Promeg, que funciona num 
prédio anexo à Secretaria 
Municipal de Saúde, no 
Mogilar, munido de receita 
prescrita por médico da 
rede pública de Mogi das 
Cruzes e documento de 
identidade. 

Os dias e horários de 
atendimentos são, de se-
gunda a sexta-feira, das 
8 às 16h30. Para fazer o 
cadastro são necessários os 
seguintes documentos: RG, 
cartão SIS (Sistema Integra-
do de Saúde) do paciente. 
Em caso de antibiótico 

Programa oferece 229 tipos de 
remédios para a população
Moradores precisam efetuar cadastro para poder receber a medicação gratuitamente no município conforme a necessidade

Divulgação Divulgação

Unica, em Jundiapeba, é uma das unidades de saúde na lista da Prefeitura de Mogi para a retirada dos medicamentos

Farmácia de Medicamentos de Alto Custo atende a região

apresentar o receituário, 
original e cópia prescrito 
por profissional médico da 
rede pública (observando a 
data de validade). O prazo 
é de acordo com a validade 
da receita médica. 

Os requisitos para a reti-
rada de medicamento são: 
ter idade igual ou superior 
a 18 anos ou se a retirada 
for por terceiros, apresen-
tação do RG.

Diazepam 10 MG com-
primido e injetável, diclofe-
naco sódico; Levotiroxina; 
Talidomida, entre outros, 
constam na lista disponi-
bilizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde em 
seu site com os medica-
mentos disponíveis no 
endereço eletrônico www.
mogidascruzes.sp.gov.br. A 
lista contém mais de 200 
medicamentos disponi-
bilizados gratuitamente. 
Mas atenção, nem todos 
os medicamentos estão 

disponíveis em todas as 
unidades de saúde. Por isso, 
a importância de checar 
a lista e verificar onde o 
medicamento está sendo 
disponibilizado pela Saúde. 

A sede do Programa de 
Medicamento Gratuito 
(Promeg) funciona em um 
prédio anexo à Secretaria 
Municipal de Saúde, no 
bairro do Mogilar e conta 
com uma sala de espera 
para cerca de 50 pessoas 
e guichês para a farmácia 
e outro para programas 
especiais como o Hiperdia, 
Controle em Casa, Oxi-
genoterapia e Órteses e 
Próteses. Os serviços fun-
cionam num prédio anexo 
à Secretaria Municipal de 
Saúde são pontos chaves 
para o atendimento da po-
pulação que necessita dos 
medicamentos. O telefone 
para mais informações é o 
4798-6731. Podem solicitar 
o benefício, os munícipes 

de Mogi das Cruzes. 
Além do programa na 

rede municipal de saúde, 
Mogi das Cruzes dispõe da 
Farmácia de Medicamentos 
Especializados, que garante 
também mais conforto e 
agilidade na retirada de 
remédios chamados po-
pularmente de “alto custo”.

A unidade que pertence 
ao governo estadual atende 
cerca de 16 mil pacientes 
não só de Mogi das Cruzes, 
mas de todo o Alto Tietê e, 
passou a contar desde o ano 
passado com o “Remédio 
Agora”, um aplicativo criado 
pelo Governo do Estado 
que permite aos pacientes 
agendar a data e a hora para 
retirar seus medicamentos 
nas farmácias estaduais. 
Com essa tecnologia, o 
tempo de permanência 
no local é de 15 minutos, 
em média, o que garante 
conforto ao cidadão e evita 
aglomerações.

Com o aplicativo, os 
pacientes comparecem 
com horário agendado e 
remédio já separado para 
agilizar o atendimento. A 
unidade atende todos os que 
procuram o serviço, sendo 
fundamental que as pes-
soas compareçam somente 
no dia do agendamento e 
no horário marcado para 
ajudar na organização do 
atendimento e reduz os 
riscos de transmissão do 
novo coronavírus.

A Secretaria de Estado 
da Saúde incentiva que 
todos utilizem o aplicativo 
Remédio Agora, que facilita 
o cotidiano da população e 
garante maior conforto na 
retirada de medicamentos.

É preciso instalar o apli-
cativo no celular ou tablet. 
A pessoa deve cadastrar 
dados pessoais, como nú-
mero do cartão SUS, data de 
nascimento e e-mail (não é 
obrigatório). É preciso que 
o paciente já tenha feito 
uma primeira retirada na 
farmácia, pois o cadastro 
também requer o código 
do Recibo de Dispensação 
do Medicamento (número 
localizado no canto inferior 
direito do documento entre-

gue na unidade). O cidadão 
deverá criar uma senha, que 
é sigilosa e deverá ser guar-
dada para futuros acessos. 
Depois dos procedimentos 
iniciais é só preencher os 
dados e aguardar a data 
agendada para a retirada 
do medicamento. Quem 
quiser tirar mais dúvidas 
ou informações pode entrar 
em contato com a Farmá-
cia de Medicamento de 
Alto Custo. Até uns meses 
atrás, o local registrava 
aglomeração em alguns dias 
da semana, mas segundo 
informações do Estado, era 
de pessoas que não tinham 
feito o agendamento e iam 
pessoalmente para dar 
entrada no processo para 
a retirada da medicação. A 
orientação é fazer o passo 
a passo agora com o apli-
cativo para reduzir filas e já 
ocorrer uma programação 
dos atendimentos realizados 
na unidade.

A Farmácia de Medicamento 
de Alto Custo funciona na 
Avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 776 - Vila 
Partenio, Mogi. O telefone 
para quem quiser mais 
informações é o seguinte: 
4637-4540.

Cristina Gomes
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Vamos afinar
até o final
do ano?

(11) 99878-1707

(11) 4726-1707
R. FREDERICO STRAUBE, 250,
VILA OLIVEIRA, MOGI DAS CRUZES-SP


