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

Aprovação para manutenção do PS 
da Santa Casa pode ocorrer hoje

Acordo com a Prefeitura de Mogi e o hospital precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores para ter validade

MOGI

  Copa São Paulo começa dia 4 com jogos da 1ª 
fase no Nogueirão. Cidades, página 5

A Prefeitura informou ontem que 
a Câmara de Vereadores deve se 
reunir nesta semana para votar o 
projeto de lei que autoriza a reno-
vação do convênio entre a cidade 
e a Santa Casa de Misericórdia 
para o funcionamento do Pronto-

-Socorro (PS), localizado na região 
central. No entanto, até o final da 
reportagem, o Legislativo ainda 
não havia confirmado o protocolo 
do projeto de lei. O acordo entre 
a administração municipal e a 
Santa Casa foi concluído na noite 
de sexta-feira, após uma jornada 
de negociações entre a comissão 
mista formada pelas pastas de 
Saúde, Finanças e Assuntos Ju-
rídicos, e a direção da entidade 
mantenedora. A renovação precisa 
ter o aval dos vereadores para que 
o acordo possa ter valor jurídico.  
Cidades, página 4

O Programa de Recuperação e 
Estímulo ao Pagamento de Débi-
tos Fiscais (Refis) entrou em sua 
última semana e os suzanenses 
têm até o dia 24 de dezembro para 
aderir ao benefício de forma online.  
Cidades, página 3

Refis de Suzano

SEXTA-FEIRA 
É ULTIMO 
DIA PARA 
ADESÃO

ÔNIBUS

Cartão BOM 
não será mais 
aceito. p4

Professores, coordenadores pe-
dagógicos e diretores poderão se 
inscrever no Prêmio Conectando 
Boas Práticas até dia 10 de janeiro. 
Cidades, página 5

Mogi

INSCRIÇÕES 
PODEM SER 
FEITAS ATÉ 
DIA 10

Para que o novo contrato possa ter validade jurídica, Câmara de Vereadores precisa aprovar renovação

Mariana Acioli
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Santa Casa

Ala de UTI e centro cirúrgico 
são entregues em Suzano

Espaços estavam interditados para melhorias no 
telhado da Santa Casa de Suzano. Cidades, página 3
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VIDRAÇA
Pedro Komura (PSDB), decano da Câ-

mara de Mogi das Cruzes, foi o único 

a votar a favor do projeto de Lei do 

governo municipal que visava insti-

tuir a TCA na cidade. Após insinuar 

que os vereadores que poderiam vo-

tar contra a matéria estariam incor-

rendo em crime de improbidade e 

que poderiam sofrer sanções, foi ví-

tima de alfinetadas do próprio com-

panheiro de partido, José Luiz Fur-

tado (PSDB), o Zé Luiz. Foi apenas o 

começo, sendo rechaçado por ou-

tros colegas por seu posicionamen-

to, obrigando-o a se explicar na tarde 

seguinte, roubando o primeiro pos-

to de discursante no Pequeno Expe-

diente de Inês Paz (Psol).

PROGRAMAÇÃO DA DIOCESE
Chegando o Natal, a Diocese de Mogi 

das Cruzes se prepara para a soleni-

dade em todas as paróquias. Na vés-

pera, dia 24 de dezembro, quando 

acontece a missa da Vigília de Natal, 

o bispo diocesano, Dom Pedro Luiz 

Stringhini preside a celebração na Ca-

tedral Sant’Ana, às 20h. No sábado, 

dia 25, Solenidade de Natal de Nos-

so Senhor Jesus Cristo, o bispo dio-

cesano celebra às 9h, no Centro de 

Detenção Provisória (CDP) de Suzano. 

Já as missas na Catedral Sant’Ana, no 

dia 25, serão às 9h, 11h e 19h.

ÁRVORE DE NATAL
O último sábado  foi de emoção e di-

versão para todas as idades em Ita-

quaquecetuba. A Secretaria de Ser-

viços Urbanos, no Jardim Alpes de 

Itaquá, abraçou centenas de famí-

lias que foram ver de perto os shows 

de Mundo de Kaboo e Patati Patatá, 

que interagiram com o público, fize-

ram experimentos, contaram piadas 

e cantaram seus maiores sucessos. 

O Papai Noel chegou de helicópte-

ro e chamou a atenção de quem es-

tava no local.

DESCARTE IRREGULAR
A Guarda Civil Municipal (GCM) de 

Ferraz de Vasconcelos foi acionada 

para atender a denúncias de des-

carte irregular de entulho na cida-

de. Em todos os casos foram feitas 

autuações para que os responsáveis 

tomem as devidas providências. As 

reclamações podem ser feitas pelo 

telefone 153 ou 4679-4334. A pri-

meira ocorrência foi na última sex-

ta-feira. O último chamado aconte-

ceu na manhã de ontem.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Pendência urgente

A 
Câmara de Vereadores rejeitou, 
por 22 votos a 1, o Projeto de 
Lei Complementar de autoria 
do prefeito Caio Cunha (Pode) 

que tratava da instituição da Taxa de Cus-
teio Ambiental (TCA). A vitória dada como 
certa não ocorreu e, a longa discussão no 
Legislativo mogiano que levou à votação, 
foi marcada por momentos de tensão entre 
grupos políticos na Casa.

O projeto foi protocolado pelo prefeito 
seguindo as determinações do governo fe-
deral, que estabeleceu a municipalização da 
cobrança de manuseio de resíduos sólidos, 
por meio do Marco Regulatório do Sanea-
mento Básico aprovado em maio de 2020, 
e que deu um ano para as cidades se orga-
nizarem legalmente. O projeto chegou a ser 
suspenso na Câmara, aguardando uma po-
sição do Supremo Tribunal Federal (STF), 
que julgou duas Ações Diretas de Incons-
titucionalidade (Adin) sobre a cobrança. 
Agora, no entanto, Mogi das Cruzes poderá 
ficar de fora do Marco do Saneamento Fe-
deral e, se isso ocorrer, a cidade acumulará 
prejuízos. A lei federal foi justificada com 

base no aumento dos custos dos serviços 
de manejo de resíduos sólidos nos municí-
pios, os quais, podem sofrer sanções, caso 
não instituam a cobrança dentro do prazo. 
A Câmara de Mogi deverá realizar, nesta se-
mana, uma sessão extraordinária para tra-
tar do assunto. 

O secretário de Finanças Ricardo Abílio, 
participou, recentemente, de uma audiência 
especial na Câmara para prestar esclareci-
mentos sobre o projeto de Lei que institui 
a TCA, quando informou que o projeto de-
veria ser aprovado o mais rápido possível, 
para que possa ser aplicado o período de 90 
dias de espera para sua aplicação, e sobre 
quais são as formas possíveis de cobrança: 
na conta de água, no boleto do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU), ou por um 
boleto em separado, podendo ter como base 
a metragem média de consumo de água ou 
de forma simplificada para separar imóveis 
residenciais e não residenciais.

Esperava-se virar 2021 com esse tema 
solucionado, mas no Alto Tietê, Mogi das 
Cruzes ainda segue com essa pendência, 
com prazo limitado para ser resolvida.

O Brasil vive uma crise eco-
nômica de graves proporções 
que nos acompanha desde 
2014. Ela trouxe consigo as 
persistentes crises política e 
institucional. 

É claro que a pandemia 
também foi um complicador 
a mais. Quando o povo está 
sofrendo com as drásticas 
consequências de uma crise 
assim, é claro que esperamos 
dos governantes medidas efe-
tivas que busquem reverter ou 
amenizar esse quadro. 

No entanto, ainda dialo-
gando prioritariamente com 
a parte de seu eleitorado mais 
fanático, o governo tem atua-
do sobrepondo as pautas de 
costumes aos grandes desafios 
econômicos. Pior, o presiden-
te e o seu postinho Ipiranga 
(acho que hoje é no máximo 
uma bomba de combustível) 

Economia brasileira

ARTIGO
Afonso Pola

teimam em afirmar que a eco-
nomia está decolando, a des-
peito do que tem mostrado 
os indicadores. O governo 
vendeu a ideia de que a Re-
forma da Previdência seria a 
solução de todos os problemas 
econômicos, e que a Reforma 
Trabalhista, reduzindo direi-
tos, traria milhões de empre-
gos. Avaliações equivocadas. 

Enquanto isso, as previsões 
sobre o crescimento estão 
sendo revisadas sempre para 
baixo. Para 2022, o mercado 
trabalha com a expectativa de 
um crescimento do PIB de 
apenas 0,5%. Já a inflação 
fechará 2021 acima dos 10%. 
E isso mesmo considerando 
que a taxa de juros já está em 
9,25% o que faz as pessoas 
consumirem menos. Menos 
osso, menos pé de galinha, 
menos carcaça de peixe etc. 

O funcionamento da eco-
nomia é complexo, mas seu 
entendimento é simples. Para 
que ocorra o crescimento 
que possibilita o desenvol-
vimento do país é preciso a 
combinação de três fatores: 
consumo, poupança e inves-
timento. A poupança garan-
te o investimento. O inves-
timento garante o aumento 
da produção. O aumento da 
produção atende a demanda 
de quem quer consumir sem 
que os preços aumentem. E 
isso precisa acontecer de for-
ma equilibrada, já dizia John 
Maynard Keynes, importante 
economista britânico.

Por mais que os contro-
ladores do capital tenham a 
pretensão de serem donos da 
economia, o que sustenta o 
capitalismo é o consumo e 
consumo depende do salá-
rio e não do lucro.

Afonso Pola é sociólogo e professor.

 afonsopola@uol.com.br
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Adesão ao Refis pode ser 
feita até está sexta-feira

Suzano - O Programa de 
Recuperação e Estímulo ao 
Pagamento de Débitos Fiscais 
(Refis) entrou em sua última 
semana e os suzanenses têm 
até sexta-feira para aderir ao 
benefício. Realizado preferen-
cialmente de forma online, 
o programa está disponível 
no site oficial da Prefeitura 
de Suzano (www.suzano.
sp.gov.br). Para quem pre-
cisa de apoio presencial, o 
Centro Unificado de Serviços 
(Centrus) estará atendendo 
até quinta-feira, das 8 às 
17 horas.

De acordo com o secretário 
municipal de Planejamento 
e Finanças, Itamar Corrêa 
Viana, para aderir ao Refis 
2021 de maneira online, 
basta o usuário acessar o 
Portal do Cidadão no site. No 
ambiente virtual, o munícipe 
terá condições de abrir o 
tributo e analisar a melhor 
forma de pagamento e acordo, 
conforme o levantamento 
das dívidas.

O sistema é semelhante 

Impostos

ao acesso do IPTU online. 
“O modelo adotado para o 
IPTU online já demonstrou 
sua efetividade, com uma boa 
adesão do público. O mesmo 
tipo de sistema está dispo-
nível para o acesso ao Refis. 
Nosso objetivo é incentivar 
a adesão online para evitar o 
fluxo de pessoas no Centrus e 
garantir um autoatendimento 
feito diretamente de casa de 
maneira rápida, fácil e sem 
filas”, explicou.

De qualquer forma, o 
atendimento presencial segue 
até o dia 23 e está disponível 
aos contribuintes com difi-
culdade de acesso à internet. 
O setor de Dívida Ativa pode 
ser acionado pelos telefones 
4745-2007 e 4745-2008. 
O serviço também está em 
operação no Centrus Norte, 
localizado na área interna 
do supermercado Nagumo, 
e atendendo no 4934-5492 
e no 4759-1949.

Antedimento presencial termina na quinta-feira

Wanderley Costa/Secop Suzano

Centro cirúrgico e ala de UTI 
são entregues à Santa Casa
Ambos os espaços ficaram prontos após intervenções e reparos no telhado da estrutura da unidade hospitalar

SAÚDE

Suzano - O prefeito Ro-
drigo Ashiuchi (PL), ao lado 
do secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, realizou 
na manhã de ontem a en-
trega do centro cirúrgico da 
Santa Casa de Misericórdia, 
além da ala de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). Após 
intervenções no telhado 
do imóvel, os ambientes 
receberam melhorias estru-
turais, novos equipamentos 
e mobílias.

Com a vistoria iniciada 
às 8h30, Ashiuchi percor-
reu os corredores do novo 
espaço contemplado, que 
mensalmente realiza cerca 
de 370 atendimentos, entre 
cirurgias e partos. Ao todo, 
as melhorias foram realizadas 
em três salas e em outras 
repartições, com a troca 
de 350 metros de piso e 
pintura de 1,6 mil metros 
quadrados de área. Além 
disso, as equipes também 
realizaram a revisão da rede 
de tubulação de oxigênio, 
troca de janelas e portas, nova 

iluminação e colocação de 
166 metros de forro.

Construído em 1988, o 
centro cirúrgico ainda não 
tinha recebido reformas e, 
com problemas no telhado, 
as melhorias se faziam ne-
cessárias. “Por isso, ao longo 
dos últimos dois meses, as 
equipes de manutenção 
se debruçaram em colocar 
uma nova cobertura e de 
fazer as devidas reformas, 
desde a colocação de um 
novo piso até a pintura das 
paredes, a identidade visual 
e a climatização”, explicou 
o presidente do Conselho 
Fiscal, José Renato da Silva.

De acordo com o chefe 
do Executivo, a área ga-
nhou uma nova roupagem 
e será de grande valia para 
o atendimento dos cidadãos 
suzanenses. “Essas interven-
ções vêm com a proposta de 
modernizar todo o espaço. 
Além da troca do telhado, 
aproveitamos o momento 
oportuno para realizar me-
lhorias nas salas de cirurgia 

e outras repartições estraté-
gicas. Viemos de um período 
agudo da pandemia e agora 
estamos empenhados em 
deixar a unidade em ordem 
para que os atendimentos 
ocorram em segurança e 

com qualidade”, afirmou 
Ashiuchi.

Na oportunidade, o prefeito 
ainda lembrou que, desde 
2017, a Prefeitura tem pres-
tado total apoio à Santa Casa. 

“Começamos nossa primeira 

gestão organizando a unida-
de, com novas contratações, 
aquisição de materiais e 
insumos, entre outros. Já 
no ano seguinte, em 2018, 
lutamos para tirar o prédio 
da Santa Casa do leilão, por 

dívidas que perduravam 
desde 1994. Conseguimos 
superar essa etapa por meio 
de um grandioso planeja-
mento de pagamento, que 
continua até hoje. De lá 
para cá, realizamos reformas, 
novos equipamentos e ainda 
conseguimos atravessar a 
pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), entre 
2020 e 2021, sem parar 
com o atendimento. Sei 
que ainda temos muito o 
que melhorar, mas nossa 
gestão tem priorizado a 
Saúde suzanense”, concluiu.

Também estiveram acom-
panhando a vistoria o in-
terventor da Santa Casa, 
Cid Cury; o diretor clínico 
Vagner Moraes; a diretora 
administrativa Pollyanna 
Souza; a gerente médica 
Tamyris Corrêa; a gerente de 
enfermagem Salua Lacerda; 
o diretor geral Paulo Henri-
que de Oliveira; o gerente 
operacional José Correia; 
e o gerente administrativo 
financeiro Claudio Tokihar.

Além dos espaços, tubulação de oxigênio também recebeu manutenção

Irineu Junior/Secop Suzano

Ferraz - Uma emenda subs-
titutiva ao parágrafo único do 
artigo 10 da lei municipal nº 
3.380, de 6 de agosto de 2019 
estabelece que a obrigatorie-
dade de substituição da frota 
de táxis e demais requisitos 
relacionados à idade máxima 
dos veículos só poderão ser 
exigidos pela Prefeitura para 
expedição ou renovação do 
alvará após o dia 1º de janeiro 
de 2023. A mudança é assinada 
pelos vereadores Osni Angelo 
Pasquarelli (PDT) e Derneval 
Jardim (PL).

Pela legislação em vigor, 
a idade máxima da frota de 
táxis é de oito anos, contados 
a partir do ano de fabricação 
do automóvel e, portanto, 
esse prazo venceu em agosto 
de 2021. Por isso, caso essa 
alteração na presente lei não for 
aprovada em única discussão 
pelo plenário da Casa e depois 
sancionada pela prefeita, Priscila 
Gambale (PSD), a categoria 
não poderá renovar o alvará 
ou solicitar a expedição de 
uma nova licença de funcio-
namento no início do ano 

Troca de carros só poderá 
ser exigida em 2023

Táxis

que vem. A apreciação dos 
textos poderá ocorrer nesta 
terça-feira, dia 21.

Já a proposta original de 
emenda a matéria de autoria 
do poder Executivo previa 
que as exigências só seriam 
pedidas pelo setor competente 
da municipalidade, a partir 
de 1º de janeiro de 2024. 
Essa emenda substitutiva 
tem como autor o vereador 
Claudio Ramos Moreira (PT). 
Apresentada em agosto deste 
ano, a modificação no texto 
leva em consideração os efeitos 
da crise econômica agravados, 
sobretudo, neste período de 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19). 

Ainda, de acordo com o 
petista, Ferraz de Vasconcelos 
possui 189 taxistas cadastrados 
de um limite máximo de 200 
profissionais. De acordo com 
um levantamento realizado 
junto a Secretaria Municipal 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana, 141 já renovaram 
os seus alvarás, 36 taxistas 
estariam pendentes e 12 em 
fase de transferência.

Itaquá - A Prefeitura por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação Ciência, Tecno-
logia e Inovação, aderiu ao 
Programa de Inovação Edu-
cação Conectada, do Governo 
Federal, no qual as escolas 
municipais são contempladas 
com acesso à internet.

As equipes das unidades 
escolares receberam formação 
sobre a implementação do 
programa e a forma de como 
aplicar os recursos financeiros 
destinados ao atendimento 
para contratação de serviços 
de acesso à internet e de in-
fraestrutura para distribuição 
do sinal, além de aquisição de 
dispositivos eletrônicos ou 
recursos educacionais digitais 
ou suas licenças.

“A aquisição de materiais e 
equipamentos são essenciais 
para o bom desenvolvimen-
to do trabalho do professor, 
proporcionando, assim, um 
ensino de qualidade aos estu-
dantes”, acrescentou o prefeito 
Eduardo Boigues (PP).

Programa 
garante internet 
nas escolas 
municipais

Educação
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Votação da PL do Pronto 
Socorro pode ocorrer hoje
Poder Legislativo precisa ratificar renovação de convênio entre Prefeitura e Santa Casa para 
uso do Pronto-Socorro antes do fim do contrato, programado para 28 de dezembro

SAÚDE

Mogi - A Prefeitura infor-
mou ontem que a Câmara 
de Vereadores deve se reunir 
nesta semana para votar o 
projeto de lei que autoriza 
a renovação do convênio 
entre a cidade e a Santa 
Casa de Misericórdia para o 
funcionamento do Pronto-

-Socorro (PS), localizado na 
região central. No entanto, 
até o final da reportagem, o 
Legislativo ainda não havia 
confirmado o protocolo do 
projeto de lei.

O acordo entre a adminis-
tração municipal e a Santa 
Casa foi concluído na noite 
de sexta-feira, após uma 
jornada de negociações 
entre a comissão mista 
formada pelas pastas de 
Saúde, Finanças e Assuntos 
Jurídicos, e a direção da 
entidade mantenedora. O 
primeiro contrato, firmado 
em 2019 com repasses 
mensais de R$ 900 mil, 
recebeu um aumento para 
aproximadamente R$ 1,2 
milhão no meio do ano, e 
foi acertado em R$ 2,2 mi-
lhões mensalmente - a Santa 
Casa apresentou proposta 
original de R$ 3,6 milhões 
por mês.

A renovação do convênio 
necessita de aprovação por 
parte do poder Legislativo 

para ter efeito jurídico, e 
necessita de ratificação pelo 
Executivo até o dia 28 de 
dezembro, data em que 
vence o primeiro convênio 
assinado entre a cidade de 
Mogi das Cruzes e o hospital 
beneficente. “A repactuação 
precisa de análise e aprova-
ção da Câmara Municipal 
que, nesta terça-feira (hoje), 
deverá realizar uma sessão 
extraordinária para votação”, 
afirmou.

Questionada pela re-
portagem, a Câmara de 

Vereadores informou que 
não havia ainda confirmação 
da data de realização da 
sessão extraordinária. “Até 
o momento, não foi proto-
colado nenhum projeto de 
Lei referente ao convênio 
com a Santa Casa”, infor-
mou em nota.

Desde o início das ne-
gociações, em novembro, 
ambos os lados defenderam 
publicamente suas deman-
das: a Santa Casa chegou a 
declarar que os repasses para 
intervenções como retirada 

de pinos ortopédicos esta-
vam sendo postergados pela 
administração municipal, 
enquanto que a Prefeitura 
pediu transparência nas 
planilhas de gastos com o 
Pronto-Socorro.

Anúncio
No anúncio da conclusão 

das negociações, o prefeito 
Caio Cunha (Pode) afir-
mou que a repactuação foi 
prioridade de sua equipe 
nas últimas semanas, e 
que o valor foi finalizado 

Novo valor foi finalizado por meio de estudos e revisões de orçamentos

Mogi News/Arquivo

André Diniz

Região - A Radial Trans-
porte deixará de aceitar o 
cartão BOM a partir do dia 
31 deste mês. A medida é 
uma ação exclusiva de sua 
administradora e responsável, 
a empresa Autopass. O BOM 
será substituído pelo cartão 
TOP, tendo seu uso voltado 
para os transportes geridos 
pelo Estado de São Paulo, ou 
seja, a Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM), 
o Metrô e os ônibus das linhas 
intermunicipais.

A Radial Transporte, con-
cessionária e responsável pela 
gestão da bilhetagem eletrônica 
de Suzano, aderiu ao cartão 
Onpag para a bilhetagem 
eletrônica nos municípios 
onde tem operação.

Os movimentos e informações 
ligando a Radial Transporte 
com a mudança do cartão 
trata-se de Fake News, infor-
mação mentirosa, que busca 
prejudicar a companhia. E 
todos os usuários de trans-
porte público de Suzano não 
sofrerão quaisquer prejuízos 
com a mudança do cartão.

Quanto ao crédito no Cartão 
BOM, a Radial Transporte 
informou que não é de sua 
responsabilidade, mas da 
empresa Autopass. A Radial 
é apenas uma das poucas 
credenciadas pela Autopass 
para aceitar o Cartão BOM no 
transporte municipal.

Conforme divulgação feita 
desde de o mês de novembro, 
os ônibus municipais deixarão 
de aceitar o Cartão BOM a 
partir do dia 31 de dezem-
bro de 2021. E caso haja 
prorrogação deste prazo os 
usuários serão comunicados.

BOM deixará de 
ser aceito  
nos ônibus

Transporte

Mogi - Com quase dois 
anos de pandemia do co-
ronavírus (Covid-19), e o 
processo de retomada da 
economia com o reforço 
da vacinação e a queda 
do número de mortes, um 
setor da economia que foi 
afetado diretamente procura 
se reerguer com uma nova 
estratégia: a recepção de 
confraternizações de fim de 
ano de pequenas e médias 
empresas.

Segundo dados da Asso-
ciação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (Abrasel), 
embora haja confiança na 
retomada do mercado por 
79% dos associados em 
enquete interna, mas um 

Restaurante aposta em eventos para se recuperar
Serviços

Na visão da empresária, 
a adoção do serviço de 
entrega a domicílio por 

no processo de normalização 
que está ocorrendo, mas 
de forma lenta.

em cada três empresários 
segue trabalhando no pre-
juízo na pandemia. A volta 
do público aos restaurantes 
de forma plena, autorizada 
pelo governo do Estado no 
início de novembro, não 
significou automaticamente 
a salvação nas contas de 
muitos donos de bares e 
restaurantes que ficaram, 
na somatória, mais de um 
ano fechados.

Marineide Silva é pro-
prietária do restaurante 
Top Grill, localizado na rua 
Ipiranga, 1.451, no centro. 
Instalada no ponto há mais 
de cinco anos, ela afirmou 
que a realização de eventos 
fechados está ajudando na 
retomada dos trabalhos, e 

telefone e aplicativos, esta-
belecido antes do início da 
pandemia, ajudou a manter 
o restaurante aberto, mas o 
retorno do mogiano ainda 
está em ritmo lento. “Estamos 
investindo na divulgação 
nas mídias sociais, como 
uma maneira de chamar de 
volta o cliente mogiano”, 
explicou.

Como parte dos planos 
de reavivar o interesse 
da clientela no comércio, 
principalmente na época 
de final de ano, Marineide 
adotou novas abordagens 
para aqueles que querem 
realizar um encontro en-
tre amigos, colegas de 
trabalho, fornecedores e 
afins depois de um longo 

tempo em isolamento. “Um 
dos pontos que disponi-
bilizamos é o buffet para 
eventos exclusivos como 
as confraternizações com 
mais de 30 pessoas. Para 
reduzir custos e evitar o 
desperdício neste primeiro 
momento, o restaurante 
adotou exclusivamente a 
opção de serviço à la carte. 
Desta forma, proporciona-
mos um ambiente ainda 
mais receptivo nas Festas 
de Natal”, concluiu.

Para empresas e pessoas 
que estão interessadas em 
fazer sua festa de fim de ano 
no Top Grill, agendamen-
tos podem ser feitos pelo 
telefone 3565-2500, em 
horário comercial. (A.D.)

Pandemia diminuiu compras em restaurantes

Marcello Casal JrAgência Brasil

por estudos e revisões de 
orçamentos direcionados a 
recursos humanos, exames, 
medicamentos, material 
hospitalar, transporte de 
pacientes e outros itens 
considerados fundamentais. 

“Queremos um serviço com 
mais qualidade e transpa-
rência”, afirmou o chefe 
do Executivo.

Tempo integral
O Pronto-Socorro da 

Santa Casa funciona em 
tempo integral sem inter-
rupções, atuando nas áreas 
de clínica médica, pedia-
tria, obstetrícia, ortopedia, 
anestesiologia, fisioterapia, 
avaliações em neurologia 
clínica e cirúrgica, além 
de cardiologia e pequenos 
procedimentos cirúrgicos.

O acordo entre 
a administração 
municipal e a 
Santa Casa foi 
concluído na 
noite de sexta-
feira
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Refis é aprovado pela 
Câmara dos Deputados

Mogi- A Câmara dos De-
putados aprovou o novo Refis 
que beneficiará as empresas 
incluídas no Simples Nacional 
e os Microempreendedores 
Individuais (MEIs). A medida 
concederá descontos de até 
90% nas multas e juros e de 
100% nos encargos legais. O 
benefício é voltado para as 
empresas que tiveram queda 
no faturamento e sofrem 
com as dívidas em razão 
da pandemia da Covid-19. 

Para a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC), 
a aprovação do projeto vai 
assegurar a sobrevivência 
dos comércios e dará novo 
fôlego para o setor.

Além dos descontos das 
multas, juros e encargos, a 
medida concederá um pra-
zo de 15 anos para que os 
empreendedores quitem o 
pagamento. De acordo com o 
texto aprovado no último dia 
16, os empresários terão 30 
dias para aderir ao programa, 
após a entrada em vigor da 
lei. Os débitos devem ser 

pagos em oito parcelas de 
entrada, mais 180 meses 
para pagamento total. 

As reduções dos encar-
gos variam de acordo com 
o faturamento, podendo 
girar entre 65% a 100% 
dos encargos legais. Agora, 
o texto segue para sanção 
presidencial.

O vice-presidente da Fe-
deração das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp), o deputado 
federal Marco Bertaiolli (PSD), 
foi o relator da proposta. 

“Esta é a boa notícia do ano 
que faltava para que possa-
mos recuperar a economia, 
manter as empresas funcio-
nando e abrir os postos de 
trabalho para mais de 13 
milhões de brasileiros que 
hoje estão à margem da 
economia, desempregados 
ou em subempregos sem 
uma renda fixa”, ressaltou.

Para a presidente da ACMC, 
Fádua Sleiman, o novo Refis 
será uma medida importante 
para a retomada da economia. 

“Desde o início da crise sani-
tária, a Associação Comer-
cial de Mogi, com o apoio 
da Facesp, vem pleiteando 
junto aos governos a redução, 
flexibilização e isenção dos 
tributos. O Refis ajudará os 
pequenos negócios, um dos 
mais afetados pelos efeitos 
da pandemia”, acrescentou.

Pequenos negócios

Mogi- O prazo para a inscrição 
no Prêmio Conectando Boas 
Práticas 2021, uma parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Educação e a Fundação Lemann, 
foi prorrogado. Professores, 
coordenadores pedagógicos e 
diretores poderão se inscrever 
até o dia 10 de janeiro. O tema 
desta edição é o enfrentamento 
dos desafios potencializados 
pela pandemia da Covid-19, 
reconhecendo o empenho dos 
educadores na manutenção da 
aprendizagem e na garantia 
da educação para todos no 
cenário pandêmico. 

Pela premiação serão selecio-
nados 30 projetos, sendo dez 
por categoria, para publicação. 
Dentre eles, as seis melhores 
práticas receberão premiação 
em dinheiro de R$ 5 mil cada, 
sendo premiados dois projetos 
de cada categoria. Os interes-
sados poderão se inscrever por 
meio da plataforma Prosas, 
onde também está disponível 
o edital (https://conectando-
boaspraticas.prosas.com.br/).

Inscrições para 
prêmio foram 
prorrogadas até 
10 de janeiro

Boas Práticas

Vice-presidente da 
Facesp, o deputado 
federal Marco Bertaiolli, 
foi o relator da proposta

Divulgação/Assessoria Bertaiolli

Copa SP começa no dia 4 
de janeiro com dois jogos
Partidas da primeira fase serão realizadas no estádio Nogueirão até o dia 10 do mês que vem

FUTEBOL JÚNIOR

Mogi - O município co-
meça a receber os jogos da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior no dia 4 de janeiro, 
com duas partidas no estádio 
Prefeito Francisco Ribeiro 
Nogueira, o Nogueirão. A 
partir das 17h15, o União 
Mogi das Cruzes abre as 
disputas da sede contra a 
Portuguesa. Na sequência, 
a partir das 19h30, o In-
ternacional enfrenta o São 
Raimundo (RR). A tabela foi 
divulgada pela Federação 
Paulista de Futebol (FPF) 
no final da semana passada.

A cidade receberá o Grupo 
25 da Copa São Paulo. As 
partidas da primeira fase 
serão realizadas no estádio 
Nogueirão até o dia 10 de 
janeiro, sempre com dois 
jogos por rodada. As duas 
melhores equipes se classi-
ficam para a próxima fase 
da competição.

No dia 7 de janeiro, às 
17h15, o União Mogi das 
Cruzes enfrenta o São Rai-
mundo (RR), enquanto 

Internacional e Portuguesa 
jogam a partir das 19h30. 
Por fim, no dia 10 de janeiro, 
fechando a primeira fase, o 
São Raimundo (RR) pega 
a  Portuguesa às 15 horas, 
enquanto União Mogi das 
Cruzes e Internacional fazem 
o confronto de alvirrubros 

às 17h15.
Esta será a sexta vez que 

Mogi das Cruzes é sede da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior. Em 2019, a cidade 
recebeu a equipe do Grêmio, 
grande rival do Internacional. 
Os dois times, aliás, fizeram 
a final do torneio, vencida 

pelos colorados na disputa 
por pênaltis. Em 2020, a 
Copinha não foi realiza-
da devido à pandemia de 
Covid-19.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes já está adotando as 
providências administrativas 
para a realização do torneio. 

A administração municipal 
será responsável pela hospe-
dagem de equipes, transporte 
e disponibilização de outras 
estruturas.

A Copa São Paulo tem 
início previsto para o dia 2 
de janeiro e a final aconte-
cerá no dia 25, dentro das 
comemorações do aniversário 
da cidade de São Paulo. Ao 
todo, 128 times participam da 
competição, divididos em 32 
grupos espalhados por todas 
as regiões do estado.  Esta 
é a sexta vez que Mogi das 
Cruzes recebe a competição.

Na sequência, a partir das 19h30, o Internacional enfrenta o São Raimundo (RR)

Luiz Maritan/PMMC

Região- O Governo do 
Estado de São Paulo anunciou 
ontem a prorrogação até 31 
de janeiro de 2022 da obriga-
toriedade do uso de máscara 
em espaços coletivos em todo 
o território, visando reforçar a 
proteção da população.

A utilização da proteção 
facial segue vigente em SP e 
será mantida em virtude da 
necessidade de manter hábitos 
preventivos e complementares 
à vacinação, contribuindo para 
minimizar o impacto tanto 
da Covid-19 e suas variantes 
quanto do vírus Influenza, 
causador da gripe.

“O nosso compromisso é 
com a saúde da população. Há 
vírus respiratórios circulando 
e a máscara é uma aliada no 
combate à transmissão e, con-
sequentemente, na prevenção”, 
explicou o Secretario de Estado 
da Saúde, Jean Gorinchteyn.

O uso de máscaras é obri-
gatório desde 1º de julho de 
2020. A partir desta data, até 
30 de novembro de 2021, as 
equipes do Centro de Vigilância 
Sanitária (CVS) estadual rea-
lizaram 536.887 inspeções e 
10.476 autuações relacionadas 
ao descumprimento. 

Governo de 

SP prorroga 

obrigatoriedade do 

uso de máscaras

Até 31 de janeiro 

A partir das 17h15, 
o União Mogi das 
Cruzes abre as 
disputas da sede 
contra a Portuguesa
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SBT, 21H00

Carinha De Anjo

Fabiana diz para Cecília que Gustavo gosta da noviça sim, pois o olhar dele 

brilha quando a vê.

GLOBO, 17H55

Malhação

Bianca faz com que João desista de terminar o namoro.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Zayla é humilhada por Madame Lambert. Cândida briga com Olu e afi rma 

que encontrará Zayla. Clemência não entende quando Vitória a chama de 

ladra, e Quinzinho negocia com a ex-mulher. Vitória deixa o cassino e pede 

abrigo na Quinta.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Neco e Leco ameaçam Flávia e Guilherme. Tetê insinua contar para Nedda 

sobre ela e Osvaldo. Neném comenta com Osvaldo sobre as investidas de 

Teca. Flávia se entristece com Guilherme. Marcelo fi ca intrigado com a história 

que Flávia conta e Paula se diverte.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Joy se coloca em defesa de Ravi. A enfermeira avisa a Noca que Napoleão 

faleceu. Lara fl agra Noca pegando dinheiro no colchão de Napoleão. Túlio 

aceita as condições impostas por Rebeca para voltar para casa. Érica e 

Santiago se beijam.

RECORD, 21H

A Bíblia

Sara se despede da família. Eliézer recebe uma missão dada por Abraão. 

Ele encontra Rebeca e a convida para conhecer Isaque.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 26

CCN

JUROSALTOS

ROMÃZEIRA

SIANG

BOMCARATER

DESPEGADA

ETARRED

TERPALAVRA

TOTAVAF

VISIONARIA

QABCDTM

ULHAVAI

ELITEOIL

TENTASACI

ARAUCARIA

Ensina
como se

portar em
jantares

Ramalho
Ortigão,
escritor

português

DC (?):
distribui

as HQs do
Batman

Desvanta-
gem do em-
préstimo
bancário

Seus
frutos são 
usados em
simpatias

Podem ser
subterrâ-

neos ou de
superfície

Corta (as
pontas do
cabelo)

Piorada (a
situação)

(?) Jofre:
figura no 

Hall da Fa-
ma do Boxe

Atributo
moral do
galã de
novelas

Enzima da
saliva,
inicia a
digestão

Refeição 
consumida

na hora
do recreio

(?)-Palma-
res: guerri-
lha urbana
brasileira

Cedo, em
francês

Ambiente
Virtual de 
Aprendiza-
gem (sigla)

Local de 
reunião da
CNBB por
35 anos

Região
industrial
de São
Paulo

Impos-
sibilida-

de do
avestruz

Hobby do
frequenta-
dor de bi-
bliotecas

Classe
mais rica
de uma

sociedade

Óleo, em
inglês

Experi-
menta;
põe em
prática

Negrinho
travesso 

do folclore
brasileiro

Árvore-
símbolo

do Estado
do Paraná

Variedade 
de abacaxi
Animal co-
mo Fuleco

Bairro nobre de
Belém (PA)

Cosmético usado pa-
ra pintar os cabelos

Separada;
desunida
Honrar o
que diz

Templo ainda inaca-
bado de Antoni Gaudí,
é o monumento mais
visitado da Espanha

Diz-se da
pessoa
como

Santos
Dumont
ou Steve

Jobs

T

T
A

U

3/oil — tot. 6/comics — itaici — nazaré. 9/despegada. 10/visionária. 15/curso de etiqueta.

Os dias podem até 
estar mais escuros 
que nunca e a 
esperança reduzida a 
pouco mais que nada. 
Mas o caminho não 
termina agora, e você 
não pode desistir!

Não é tempo de 
abaixar os braços, 
existe sempre uma 
forma de encontrar 
mais forças. Tudo o 
que começa um dia 
tem um fim, e esta 
fase negativa não será 

MOMENTO
especial

ACREDITE SEMPRE E NUNCA DESISTA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

BENEDICTO NUNES DE SOUSA

Parabéns! Que sua vida seja recheada de momentos bons 

e felizes.

“ Toda conquista começa com a 
decisão de tentar.”

 cultura@jornaldat.com.br

eterna. Acredite nisso 
e nunca desista!
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FERCAM IND. E COM. DE EXTINTORES E ACESSÓRIOS LTDA. EPP

Torna público que  recebeu da Prefeitura Municipal de Itaquaque-

cetuba, através da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento a  

Renovação da  Licença de Operação nº 44/2021, com validade até 

16.12.2023 para  Fabricação de Outras Maquinas e Equipamentos 

de Uso geral, não espec. Anteriormente, peças e  acessórios sito á 

Estrada São Bento  nº 863 - Quinta da boa Vista - Itaquaquecetuba 

-SP - Processo nº 16088/2018.

MASTER FECHADURAS E FERRAGENS LTDA. EPP

Torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de Itaqua-

quecetuba, atavés da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamen-

to a Renovação da   Licença de  Operação nº 45/2021, com 

validade  até 16.12.2023 para  Fabricação de Artigos de Serra-

lheria, exceto Esquadrias sito á Rua Grão  Pará  nº 385 - Quinta 

da Boa Vista -Itaquaquecetuba  SP - Processo nº 9875/2019.

Jose Porto
Claudio Viola

Zenir Rosa Moreno
Maria Catarina dos Santos Fernandes

Eliana de Oliveira
Nelson Romero 

Josefa Raimunda da Silva
Maria Marcolina de Alencar Lima

Valdivino Gomes de Souza
Socorro Maria de Oliveira

Luiza Benedita do Rosario Oliveira
Edson Lemes dos Santos

Terezinha Cardoso de Melo
Claudinea Pereira dos Santos

Regina Helena Monteiro
Leonardo Boer Almeida de Oliveira

Conceição Batista Gonçalves
Vilma Pinto Dias

Mario Takashi Uryu
Genildo de Medeiro Cavalcante

Humberto Tomiello Neto
Terezinha de Santana Ferreira

 Dorvalina Vasconcelos Mendes de Assis

Gosaburo Kudo
Jose Manoel da Costa e Silva

Josenubia dos Santos
Marcia Rodrigues da Silva

Eliana Maria Borges
Jose Antonio Rodrigues

Isalino Ferraz da Conceição

FALECIMENTOS

16 DE DEZEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

17 DE DEZEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

18 DE DEZEMBRO DE 2021

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 185-2/2021 - PROCESSO Nº 24.825/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, 
PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, 
comunica que por alterações no edital, fica REDESIGNADA a data da sessão e da abertura 
das propostas do referido certame para o dia 05 de janeiro de 2022, às 09 horas. O edital 
e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.
mogidascruzes.sp.gov.br - link: licitacao)

Mogi das Cruzes, em 20 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 095-2/2021 - PROCESSO Nº 17.755/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE OVO DE CODORNA 
COZIDO, DESCASCADO E REFRIGERADO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 15:00 horas do dia 12 
de janeiro de 2022. 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 20 de dezembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Vacinação em livre demanda foi iniciada ontem em 10 unidades de Saúde

Mogi- A Secretaria Municipal de Saúde iniciou ontem uma nova ação para intensificar a 

vacinação contra a Covid-19 antes do final do ano. A vacina da Pfizer está disponível em 10 

pontos, sem necessidade de agendamento prévio. Para os outros imunizantes disponíveis o 

agendamento online continua obrigatório.  A região do  Consórcio de Desenvolvimento dos 

Municípios do Alto Tietê (Condemat) não registou nenhum óbito nas últimas 24 horas.

Unidades também atendem 
casos de síndrome gripal

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde está intensificando 
as opções de atendimento 
aos pacientes com síndrome 
gripal. Desde ontem, quatro 
unidades de referência para 
o coronavírus – Alto Ipiranga, 
Jardim Camila, Vila Suíssa e 
Ponte Grande – também estão 
atendendo casos de gripe sem 
necessidade de agendamento, 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 17 horas. 

O objetivo é oferecer al-
ternativas aos mogianos que 
apresentarem sinais mais graves 
da doença, já que os casos 
leves podem ser monitorados 
em casa, evitando grandes 
aglomerações. As Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
24 horas do Rodeio, Oropó 
e Jundiapeba, o PA Jardim 
Universo, o PA do Hospital 
Municipal de Mogi das Cruzes 
e o Pró-Criança completam 
as opções de atendimento. 

“Desde a semana passada 

Referência para Covid-19

estamos observando movimento 
crescente nos Pronto Atendi-
mentos em função dos casos 
de síndrome gripal e por isso 
estamos ampliando as opções 
de atendimento. A gripe e a 
Covid-19 possuem sintomas 
muito parecidos que precisam 
ser monitorados”, explicou o 
secretário municipal de Saúde, 
Zeno Morrone Junior.

A alta demanda no município 
é reflexo do surto de gripe 
registrado em vários pontos 
do país. Para prevenir a gripe, 

a população deve manter os 
mesmos cuidados indicados 
para a prevenção da Covid-19, 
como evitar grandes aglome-
rações, intensificar a lavagem 
e higienização das mãos e 
manter o uso de máscara. 

Neste momento, não há 
vacina da gripe disponível 
na cidade. Ainda que tivesse, 
a nova cepa em alta, identi-
ficada como H2N3 Darwin, 
deve ser contemplada apenas 
nos imunizantes que serão 
produzidos no próximo ano.

Quatro unidades estão atendendo, das 9 às 17 horas

Divulgação/PMMC

Bar é interditado após cliente 
matar e comer cobra no local

Suzano - A Prefeitura rea-
lizou ontem a interdição de 
um bar localizado no Parque 
Residencial Samambaia. A 
ação foi motivada por uma 
denúncia, após um vídeo 
viral que circulou na internet, 
em que um cidadão matou 
e ingeriu uma cobra em um 
estabelecimento sem alvará 
de funcionamento na região 
sul da cidade.

De acordo com o Depar-
tamento de Fiscalização e 
Posturas, a equipe recebeu 
um vídeo por meio das re-
des sociais de um munícipe 
consumindo uma cobra em 
um bar, a plena vista dos 
clientes do comércio. Com 
isso, profissionais do órgão 
decidiram vistoriar o local 
para investigar o acontecido, 
com apoio de uma viatura 
da Polícia Militar e outra da 
Guarda Civil Municipal (GCM).

Durante a verificação, foi 
constatado que o animal havia 

Também não tinha alvará

sido retirado do matagal, fato 
que motivou a verificação dos 
documentos necessários para 
o funcionamento do comércio. 
Porém, a responsável pelo local 
disse não possuir nenhum 
comprovante da legalidade, 
motivando a interdição do 
espaço.

Como resultado da publicação 
do vídeo nas redes sociais e 
a verificação das equipes de 
Segurança, o responsável por 
ingerir o animal silvestre e a 
dona do estabelecimento serão 
encaminhados às autoridades 
por crime ambiental. No vídeo 
em questão, o morador da 
região é registrado cortando o 
animal em pedaços na frente 
de outros indivíduos antes de 
digeri-lo, sendo acompanhado 
inclusive por membros da 
proprietária do local.

“Estamos sempre atentos às 
irregularidades nos estabele-
cimentos da cidade, indepen-
dentemente dos motivos ou 

da forma como estas chegam 
para nós. Situações como a 
que vimos hoje fazem parte 
de nosso trabalho e devemos 
manter a vigilância cons-
tante para que locais como 
este bar operem dentro da 
regularidade ou deixem de 
funcionar”, ressaltou o diretor 
de Fiscalização, Edson Tavares.

O secretário municipal 
do Meio Ambiente, André 
Chiang, também lamentou 
a ocorrência. “Esta é uma 
situação grave e inconsequente 
por parte do munícipe, não 
apenas em relação aos maus 
tratos e a morte de um animal, 
como também pelas possíveis 
consequências à sua saúde ao 
ingerir um animal desconhecido. 
Trabalhamos diariamente para 
evitar situações como essa 
através da conscientização 
e dos cuidados com nossa 
fauna local e esperamos que 
sejam tomadas as medidas 
cabíveis”, afirmou.

Instituto Chácara da Dolores 
promove campanha natalina
Campanha “Sacolinha de Natal” busca ajudar mais de 300 animais resgatados, curados e que aguardam adoção

BEM-ESTAR ANIMAL

Suzano - Uma Organização 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip) de Suzano, 
o Instituto Abrigo Chácara 
da Dolores, está buscando 
neste final de ano o apoio da 
população com uma campa-
nha para sustento e adoção 
responsável de mais de 300 
animais resgatados.

A instituição, criada há 
cerca de 16 anos por Dolores 
Gonçalves, há quatro anos se 
formalizou como instituição 
jurídica. O abrigo dá apoio a 
animais que são abandona-
dos e que foram vítimas de 
maus-tratos, atuando nas 
cidades de Suzano, Mauá e 
Ribeirão Pires. 

“Os animais são acolhidos 
são recuperados física e emo-
cionalmente, e são preparados 
para uma nova chance por 

Local possui  mais de 197 animais que já podem ser adotados pela população

meio da adoção responsável”, 
afirmou Alexandra Gimenez, 
voluntária há mais de três anos 
e vice-presidente da entidade.

A campanha permite dois 
níveis de participação: uma 
com R$ 35 e outra com R$ 55, 
somando a doação e o frete 
de calendários personaliza-
dos da entidade. “Fazemos 
de coração, como forma de 
agradecimento, e é também 
opcional: se não quiser o 
calendário, pode retirar o 
frete do valor”, explicou.

A entidade também planeja 
para a semana de Natal um 
sorteio entre os participantes 
da campanha, onde serão 
sorteados kits de produtos 
de beleza, peças artesanais 
de temática natalina, jogo 
de tapetes, entre outros. “No 
segundo prêmio serão sor-
teados itens como cafeteira, 
almofada pet, jogo de tapetes 

e enfeites de natal”, explicou 
a voluntária.

A adesão à campanha poderá 
ser feita pelo PIX, na chave 

do CNPJ: 32709139/0001-03
Alexandra também falou 

sobre os desafios da enti-
dade durante a pandemia 

do coronavírus (Covid-19), 
em que entidades notaram 
um aumento no número 
de abandonos. “Tentamos 

desenvolver algumas ações 
para tentar minimizar, pois 
tínhamos estrutura física para 
abrigar toda a demanda”, 
explicou.

Atualmente, a Chácara da 
Dolores conta com 197 animais 
para adoção, sendo castrados, 
vacinados e vermifugados. 

“Também fizemos campanhas 
de adoção online, em que 
o adotante faz o processo e 
pode vir pessoalmente no dia 
ou receber em casa por meio 
de taxi-dog. Também temos o 
programa de apadrinhamento 
permanente, já que muita gente 
gosta de pets mas não pode 
adotar. Já temos 20 padrinhos 
mensais, mas precisamos de 
muito mais”, afirmou.

Para aderir ao apadrinha-
mento, os interessados po-
dem acessar a página https://
abrigochacaradadolores.org.
br/doar/.

André Diniz
Divulgação


