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Estupros têm aumento de 14% na 
região entre outubro e novembro

Enquanto as delegacias do Alto Tietê registraram 41 casos em outubro, 47 crimes foram apontados mês passado

SUZANO

  Projeto Horta, de combate à fome, é 
concluído em escola. Cidades, página 3

O mais recente levantamento dos 
dados da violência pela Secretaria 
de Estado da Segurança Pública 
(SSP) divulgado nesta semana mos-
trou que, nas dez cidades da região, 
houve um aumento de mais de 14% 
no número de casos de violência 
sexual na comparação com o mês 
de outubro. O levantamento é fei-
to com base nos dados disponibi-
lizados por todas as delegacias. No 
levantamento da SSP, as dez cida-
des contabilizaram em novembro 
deste ano 47 casos de abuso sexu-
al, incluindo crianças e adultos. No 
mês de outubro deste ano, foram 
41 casos - um aumento de 14,63%..  
Cidades, página 8

Em 3 meses

Viveiro de Suzano 

recebe público  

de 6 mil pessoas
Cidades, página 3

MOGI

SEM COBRANÇA

Fundo Social 
atende 1.400 
pessoas. p4

Ciesp celebra 
arquivamento 
do pedágio p5

Mogi das Cruzes e Suzano estão 
ampliando ao atendimento para 
pacientes que apresentarem os sin-
tomas gripas neste mês. Ambas as 
cidades estão descentralizando o 
atendimento e a população pode-
rá se dirigir até uma Unidade Bá-
sica de Saúde para se consultar .  
Cidades, páginas 3 e 5

Saúde

AVANÇO DA 
GRIPE NO 
ALTO TIETÊ

Além das delegacias convencionais, região possui Delegacias de Defesa da Mulher para estes 

Divulgação
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Economia

Mais de 27 mil contribuintes 
aderem ao PPM e ISS de Mogi

Somente no Parcelamento Mogiano (PPM) foram  
R$ 54 milhões em acordos parcelados. Cidades, página 4
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BENEFÍCIO NA SAÚDE
O governador em exercício Rodrigo 
Garcia anunciou repasse de R$ 18 
milhões para a conclusão do Instituto 
da Saúde da Mulher de Guarulhos, 
inacabado há mais de uma década.
O Instituto da Saúde da Mulher de 
Guarulhos será referência para todo 
o Alto Tietê em atendimento gine-
cológico hospitalar, ambulatorial e 
cirúrgico e contará, ainda, com am-
bulatório para atendimento à mu-
lher vítima de violência.

ESTRUTURA
O hospital terá 21 leitos de interna-
ção, 23 de enfermaria e seis leitos 
Hospital Dia. A perspectiva é a que 
a unidade oferte 3,6 mil consultas, 
10 mil exames e 403 cirurgias men-
sais às moradoras dos municípios 
de Guarulhos, Arujá, Biritiba-Mi-
rim, Ferraz de Vasconcelos, Gua-
rarema, Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isa-
bel e Suzano.

ESPORTE VOLTANDO
A Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer retomou a utilização da qua-
dra para esportes de areia, locali-
zada no Complexo Esportivo Pro-

fessor Hugo Ramos, no Mogilar. Os 
interessados devem fazer o agenda-
mento da utilização da quadra pelo 
telefone 4798-5005 ou comparecer 
à recepção da secretaria, que fica 
no Ginásio Municipal de Esportes.
A utilização pode ser feita das 6h às 
22h. O Complexo Esportivo Profes-
sor Hugo Ramos fica na rua Profes-
sor Ismael Alves dos Santos, 560, 
no Mogilar.

CESTAS BÁSICAS
A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por 
meio da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, realizou a entrega de 
10 mil cestas básicas para todas as 
pessoas que são atendidas. Quem 
está cadastrado no Centro de Refe-
rência de Assistência Social (Cras), 
no Centro de Referência Especiali-
zado de Assistência Social (Creas), 
no Centro Pop, que atende pessoas 
em situação de rua.

CICLOVIA REVITALIZADA
A Secretaria de Transportes e Mobi-
lidade Urbana de Suzano concluiu na 
última semana a revitalização da ciclo-
via da avenida Vereador João Batista 
Fitipaldi, no Parque Maria Helena. A 
ação incluiu o reforço da sinalização. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Vitória da resistência

O 
Alto Tietê vai virar o ano, ao menos, 
sem um grande peso nas costas. 
O anúncio do governo do Estado 
sobre a suspensão da instalação 

do pedágio na rodovia Mogi-Dutra (SP-88) 
foi um dos maiores presentes que Mogi das 
Cruzes e região poderia receber no ano. 

A pressão foi grande e durou mais de dois 
anos. Em alguns momentos, houve desânimo 
das autoridades políticas e sociedade civil or-
ganizada, que davam como certa a implan-
tação da praça de cobranças na rodovia que 
corta o Alto Tietê. Mas, na semana passada, 
a audiência com a direção do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), deputados e representan-
tes da sociedade, o governador em exercício, 
Rodrigo Garcia, anulou a proposta de forma 
definitiva. E o melhor, as melhorias na ro-
dovia Mogi-Bertioga (SP-98) estão mantidas 
e serão executadas com recursos estaduais.

A histórica vitória de Mogi das Cruzes é 
prova de que vontade política e união entre 
autoridades e população é o único caminho 
para se obter respostas satisfatórias por par-
te do Estado. Talvez por falta de presença e 

assistência ao Alto Tietê, o governo estadual 
possa ter pensado que nossa região ainda 
viva em 1500, quando os portugueses aqui 
chegaram, dominaram as terras e escraviza-
ram os índios com extrema facilidade. Mas, 
apesar da falta de engajamento visível, por 
vezes, a região do Alto Tietê teve voz, lutou 
e saiu vencedora. 

Desde 2019, o Condemat, deputados, en-
tidades de classe e líderes atuaram em várias 
frentes para impedir o avanço da iniciativa. 
Audiências, ofícios, carta aberta e muitos pro-
testos foram realizados. A vitória foi impor-
tante e seus benefícios devem ser lembrados. 
Além de impactar as atividades já instaladas, 
um pedágio inviabiliza novos investimentos 
na região, que tem como alguns dos princi-
pais atrativos justamente a localização e lo-
gística. Fundamental, ainda, ter mantido os 
investimentos para a Mogi-Bertioga.

Essa é uma conquista de Mogi das Cruzes 
e demais cidades ao entorno, que deve ser 
lembrada sempre, daqui para frente, quando 
novamente a região se sentir injustiçada pelo 
governo do Estado. Certamente, essa vitória 
deverá ser lembrada em breve. 

Ato 1 – A Política:
Bem, a política em 2021 

foi marcada pela movimen-
tação do governo buscando 
garantir sua permanência. De 
alguém que durante a cam-
panha se apresentou como o 
candidato antissistema, Bol-
sonaro foi se adequando ao 
toma lá, dá cá.

Quem não se lembra quan-
do o general Heleno, aquele 
das ações condenáveis na mis-
são de paz no Haiti, quando 
ensaiou uma versão para a 
letra do samba “se gritar pega 
ladrão, não fica um meu ir-
mão”. Cantou ele de forma 
descontraída, demonstrando 
toda a sua “indignação” com 
os membros dessa facção da 
política brasileira. Pois bem, 
em 30 de novembro estavam 
lá Bolsonaro, Heleno de de-
mais apoiadores na cerimônia 

2021 em três atos

ARTIGO
Afonso Pola

de filiação ao PL, principal 
legenda do centrão.

Ato 2 – A Economia:
Iniciamos o ano com pro-

messas do presidente e de 
seu ministro da Economia 
de que o Brasil entraria num 
processo de aquecimento da 
atividade econômica duran-
te o ano.

Na verdade, o que esta-
va bombando eram as off-
shores dele, do presidente 
do Banco Central e de vá-
rios empresários amigos do 
governo. Em qualquer país 
sério seria escândalo para 
derrubar meio mundo. Já a 
economia brasileira recuou 
0,1% no terceiro trimestre.

Ato 3 – A Pandemia:
Houve o aprofundamento 

das consequências da pan-
demia. O atraso na compra 
das vacinas, o persistente 

discurso bolsonarista ques-
tionando a efetividade das 
vacinas em nome da defesa 
do famigerado tratamento 
precoce. 

Veio a CPI da Covid, que 
lançou luz a uma série de bar-
baridades. Perdemos tempo, 
vidas, muitas vidas. Mas o 
mais impressionante é a for-
ma como as nossas institui-
ções aprenderam a conviver 
com os absurdos produzidos 
por esse governo, bem como 
a insistência de pessoas em 
continuar defendendo o in-
defensável. 

Nos tornamos o país da 
vergonha mundial. Perde-
mos nossos encantos. Ago-
ra é esperar por 2022 e tor-
cer para chegarmos ao final 
do próximo ano com força 
e disposição para colocar o 
país em novo rumo. É o que 
nos resta.

 afonsopola@uol.com.br
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Projeto contra insegurança 
alimentar é destaque

Suzano - A Escola Municipal 
Vereador Antônio Teixeira 
concluiu o “Projeto Horta”, 
voltado para a conscientização 
e o combate à insegurança 
alimentar. A iniciativa da 
unidade do Jardim Monte 
Cristo contou com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Educação e do Departamento 
de Agricultura de Suzano 
com materiais, profissionais 
e orientações para conduzir 
o plantio e as atividades 
pedagógicas direcionadas às 
famílias participantes.

À medida que os trabalhos 
com os alunos eram realizados, 
notou-se que muitas crianças 
e seus responsáveis viviam 
em situação de inseguran-
ça alimentar, motivando a 
reestruturação do projeto.

Alunos da educação infantil 
e do ensino fundamental 
participaram de todo o pro-
cesso de cultivo e colheita 
de legumes e verduras em 
um espaço destinado para 
este fim no jardim da escola. 
No segundo semestre deste 

Fome

ano, foram plantadas mudas 
e sementes de alface, rabanete, 
rúcula e outras. Durante o 
período, as crianças cuida-
ram diariamente do espaço, 
regando e observando o 
processo de crescimento.

O “Projeto Horta” contou 
com a participação direta do 
Departamento de Agricultura 
da cidade, que forneceu as 
sementes, os equipamentos 
e a orientação profissional 
para funcionários e alunos da 
unidade. Também houve aulas 
do tema, como processos de 
cultivo, cuidados com meio 
ambiente, ciclos naturais e 
plantações. Ao final, já em 
dezembro, as crianças puderam 
levar verduras e legumes que 
colheram para casa.

Para a diretora da esco-
la, Marli de Fátima, aliar a 
Educação ao modo de viver 
pode fazer a diferença para as 
famílias do bairro. “Aqui nós 
incentivamos as nossas crianças 
a explorarem esse lado mais 
prático ao mesmo tempo em 
que aprendem mais e mais. 

Com esse projeto elas podem 
ter esse contato próximo 
com o cultivo, aprendendo 
desde cedo sobre esse lado 
da ecologia e do consumo 
próprio, um tema que sempre 
será trabalhado pelos nossos 
professores”, disse.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Educação, 
Leandro Bassini, esta foi uma 
ótima iniciativa da instituição, 
pois reforça a importância 
da consciência alimentar 
desde a infância. “É um belo 
exemplo de como podemos 
levar a educação ambiental 
e a realidade da insegurança 
alimentar para dentro das 
escolas, contribuindo com 
a comunidade a promover 
uma melhor qualidade de 
vida. Parabenizo a diretora 
Marli e toda a equipe da 
escola pelo trabalho, assim 
como agradeço ao diretor 
Minoru Harada e todo o 
Departamento de Agricul-
tura pelo apoio à bela ação 
na escola Vereador Antônio 
Teixeira”, disse.

Saúde amplia atendimento a 
pessoas com gripe até quinta
Com o aumento de 83% na procura pelo Pronto-Socorro, UBS começam a receber pessoas com a doença

DEMANDA

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Saúde iniciou 
ontem um novo protocolo 
de atendimento na rede de 
atenção básica, que passará 
a acolher a demanda de 
pacientes com sintomas de 
síndrome gripal. A medida se 
faz necessária a fim de diluir 
a procura por atendimento 
Pronto-Socorro Municipal, 
que registrou aumento de 
83% nas últimas semanas. O 
acolhimento à livre demanda 
na rede básica deve seguir 
até pelo menos o dia 30 de 
dezembro, das 7 às 17 horas.

A medida emergencial 
foi anunciada pelo prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL) no 
último domingo, diante da 
alta procura pelo Pronto-

-Socorro (PS) Municipal 
durante o mês de dezembro. 
De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Pedro 
Ishi, a mudança no protocolo 
de atendimento nas Unidades 
Básicas de Saúde ocorre em 
um momento estratégico 
visto o aumento no número 

de casos da Influenza H3N2 
na Região Metropolitana de 
São Paulo.

“É importante frisar que 
não se trata de uma proble-
mática isolada. Nosso Sistema 
Único de Saúde (SUS) prevê 
a assistência universal, com 
o acolhimento de todos os 
pacientes que necessitarem de 
atendimento, sendo eles do 
município ou não. Pensando 
nisso, decidimos agilizar essa 
tarefa descentralizando o 
atendimento do PS Municipal 
para os médicos generalistas 
nos postos de saúde. Essa 
é uma alternativa que visa 
garantir mais agilidade e 
qualidade no atendimento, 
sendo que cerca de 32% 
dos pacientes atendidos em 
Suzano são provenientes de 
outras cidades”, afirmou Ishi.

Diante disso, é esperado 
o aumento da demanda 
de pacientes nas UBSs. In-
clusive, ontem, todas as 
unidades contaram com 
equipes de acolhimento e 
médicos escalonados ao 

longo do dia. “É importante 
destacar que, em paralelo ao 
acolhimento específico aos 
casos de síndrome gripal, 
os atendimentos de rotina 
continuaram”, reforçou o 
secretário.

Além da medida emergencial 
na rede de atenção básica, 
que deve prevalecer até pelo 
menos o próximo dia 30, a 
administração municipal 
segue com o atendimento 
vigente 24 horas no gripário 

do PS Municipal, onde haverá 
reforço com a contratação 
de dois médicos e de uma 
equipe de 17 novos pro-
fissionais da enfermagem. 

“O acolhimento nos postos 
de saúde, das 7 às 17 horas, 

é recomendado para aqueles 
pacientes com sintomas 
moderados, a fim de que 
sejam avaliados, receitados 
e, se necessário, submeti-
dos ao teste de Covid-19 
(coronavírus). Já os casos 
graves são encaminhados 
ao Pronto-Socorro, onde 
há estrutura para eventuais 
procedimentos, caso haja 
necessidade de internação”, 
explicou o prefeito.

Por fim, o chefe do Execu-
tivo pontuou a importância 
dos cuidados contra a gripe 
e a Covid-19, especialmente 
neste período de festas. “Pre-
cisamos que todos continuem 
se cuidando, com máscara, 
álcool em gel e evitando 
aglomerações. Não podemos 
descuidar porque o vírus 
continua circulando, com 
novas variantes. Os casos de 
Influenza H3N2 na região 
Metropolitana também são 
preocupantes. Queremos 
um ano novo de paz, saúde 
e tranquilidade para nossa 
população”, concluiu Ashiuchi. 

Medida anunciada ontem deve durar até o próximo dia 30, das 7 às 17 horas

Irineu Junior/Secop Suzano

Suzano - O Viveiro Mu-
nicipal Tomoe Uemura é um 
dos pontos turísticos mais 
procurados pelos suzanenses. 
O local foi reaberto em 26 
de setembro, após o avanço 
na vacinação contra o novo 
coronavírus (Covid-19), e 
já recebeu mais de 6 mil 
visitantes. 

A equipe também realizou 
a doação de cerca de 8 mil 
mudas de plantas da estufa 
própria, auxiliando na arbo-
rização do município. 

O espaço também oferece 
o “Disk Árvore”, que plantou 
180 espécies, a pedido dos 
moradores e ainda conta com 
40 solicitações em andamento.

Para promover a conscien-
tização e a sustentabilidade, 
mais de 150 alunos foram 
atendidos pelos serviços de 
Educação Ambiental, em 
excursões escolares e de 
instituições. A iniciativa re-
tornou às atividades no final 
de outubro. 

Além disso, o espaço serviu 
de referência para equipes da 
gestão de cidades vizinhas. Foi 

Viveiro recebe 6 mil 
visitantes em 3 meses

Meio ambiente

o caso da visita técnica reali-
zada pela equipe da Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos. O 
local foi apresentado em sua 
totalidade e os serviços ofere-
cidos foram compartilhados, 
ampliando o debate sobre o 
cuidado com o meio ambiente 
na região e tornando Suzano 
referência. 

Para a coordenadora do 
Viveiro Municipal, a primeira-
-dama Larissa Ashiuchi, as 
atividades retornaram com 
força total e oferecendo uma 
opção de lazer. “Nossa equipe 
continuou, mesmo durante 
a pandemia, cuidando todos 
os dias do nosso viveiro, para 
ele estar pronto para receber 
os suzanenses. Quando rea-
brimos, foi muito bonito ver 
esse reencontro das crianças 
e adultos com a natureza e 
com o espaço que zelamos 
com tanto carinho”, pontuou. 

Localizado na avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
340, no Jardim Imperador, o 
espaço turístico segue aberto 
todos os dias, das 8 às 17 
horas.

Poá - A Secretaria de Edu-
cação de Poá realizará as 
inscrições para as creches 
entre 5 a 14 de janeiro. As 
vagas são para crianças de até 
3 anos. Nesta data, os pais 
que já fizeram as inscrições e 
aguardam uma vaga, também 
devem realizar a atualização 
de cadastro. As aulas terão 
início no dia 1º de fevereiro. 

As inscrições ou atualiza-
ção de cadastro podem ser 
feitasde forma online, por 
meio dos sites www.prefei-
turadepoa.sp.gov.br ou www.
educacaopoa.com ou presen-
cialmente em seis locais: as 
Emebs Roberto Elias Xidieh 
(Jardim Nova Poá), Edison 
Alves de Oliveira (Calmon 
Viana), professora Carolina 
Ribeiro (Vila Bandeirantes), 
Márcio Gomes (Centro), 
Professor Walter de Almeida 
Monteiro (Calmon Viana) 
e a Secretaria Municipal de 
Educação (rua Doutor Luiz 
Pereira Barreto, 662, Vila 
Júlia), das 9 às 16 horas.

Inscrições para 
creche iniciam 
no dia 5  
de janeiro

Educação
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Fundo Social encerra calendário 

atendendo mais de 1.400 famílias
Mogi- O Fundo Social 

beneficiou nesta semana 
mais de 1.400 famílias com 
um mutirão de entrega de 
cestas básicas, realizado ao 
longo de dois dias. A ação 
encerra o calendário de 2021 
do órgão e serve como um 
complemento à campanha 
Natal de Sorrisos, com o 
intuito de que pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
não passem fome neste Natal.

Entre segunda e terça-
-feira, foram mais de dez 
endereços visitados, para 
fazer a entrega dos alimentos. 
Na segunda-feira passada, o 
foco foi atender o distrito de 
Jundiapeba, incluindo famílias 
que vivem na região da Vila 
Nova Jundiapeba, instituições 
sociais como a Fraternidade 
Santo Agostinho e também 
a Chácara Santo Ângelo. Na 
chácara, além de distribuições 
diretas a moradores, o Fundo 
Social também entregou cestas 
na Associação de Produtores 
Rurais de Jundiapeba (Apro-
jur), na Associação Alfa e na 

Natal de Sorrisos

Associação de Moradores e 
Amigos da Vila Vitória.

Já na terça-feira passada, foi 
atendida a região do Oropó, 
em Braz Cubas. Cestas foram 
entregues na  Associação 
Jardim Santos Dumont I e II, 
na Paróquia Santa Terezinha, 
na Tenda Umbanda “Zé do 
Côco”, na Associação dos 
Moradores do Jardim Santos 
Dumont e adjacências, na 
Associação Caminho da Luz 
e na Fraternitas.

“Quisemos complementar a 
campanha Natal de Sorrisos 

com essa última ação, de 
distribuição de cestas, pois 
alimentos são sempre ne-
cessários. O que buscamos 
é proporcionar um Natal sem 
fome e mais digno às pessoas 
que precisam”, destacou a 
presidente do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha.

O Fundo Social trabalha 
ao longo de todo o ano com 
doações. Quem quiser e puder 
ajudar deve entrar em contato 
com o órgão, por meio do 
telefone 4798-5143.

Intuito é que situação de vulnerabilidade não passem fome

Divulgação/PMMC

Assistência Social 
promove capacitação

Mogi- O Programa Aces-
suas/Conduz, desenvolvido 
pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, iniciou nesta 
semana uma ação conjunta 
com a Escola Educaton para 
ministrar uma capacitação 
em Marketing Digital para 
grupos de geração de renda. 
O objetivo é ampliar os co-
nhecimentos dos empreen-
dedores para novos negócios 
e oportunidades. 

O curso, ministrado pelo 
professor Everton Cardoso, 
teve a primeira capacitação 
iniciada na terça-feira passada, 
no prédio do “Bom Prato” de 
Jundiapeba, com o grupo de 
costura do Distrito, formado 
por 20 pessoas. Na quarta-

-feira passada, as aulas são 
ministradas para os grupos 
de Gastronomia Irmãs D’Óca 
e para os artesãos Dons da 
Rua, na sede da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social. 

Todas as atividades são 
realizadas dentro da perspec-
tiva da economia solidária e 

Empreendedores

visam capacitar os grupos de 
geração de trabalho e renda 
com uma formação específica 

em Marketing Digital, em 
parceria também  com a 
Coordenadoria da Pessoa 
com Deficiência. 

Os grupos em processo  
de incubação estão sendo 
acompanhados pela equipe 
do Programa Conduz, que 
promove incubadoras sociais 
com foco no atendimento 
às  pessoas em situação  de 
vulnerabilidade que precisam 
contribuir com a renda familiar 
e/ou novas oportunidades.

Curso contou com um grupo formado por 20 pessoas

Divulgação/PMMC

27 mil pessoas participam do 
Parcelamento Mogiano e ISS
Números incluem adesão à repactuação de dívidas municipais e adequação de imposto sobre construção civil

FINANÇAS

Mogi - A Prefeitura di-
vulgou ontem o balanço 
final de dois programas de 
regularização de dívidas 
realizados no município 
durante o segundo semes-
tre deste ano: o Programa 
Parcelamento Mogiano 
(PPM) e o programa de 
regularização do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) para 
a Construção Civil.

Os programas foram lan-
çados pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode) e sua equipe 
com o intuito de viabilizar 
a regularização de pessoas 
físicas e jurídicas com ca-
dastro na dívida ativa do 
município, no caso do 
PPM, e na regularização do 
ISS referente às medições 
feitas pela municipalidade 
em 2016, com vencimento 
para cobrança neste ano.

No total, 27.015 acordos 
de regularização foram feitos 
em ambos os programas, 
sendo 8.313 pelo PPM e 

18.702 com o programa do 
ISS, com contribuintes que 
pagaram pelo menos uma das 
parcelas do acordo - deste 
total, 8.718 procuraram a 
Prefeitura para a troca de 

opção de parcelamento, 
que foi ampliada para até 
72 vezes com o programa 
oferecido até o dia 20 de 
dezembro.

No ISS, a Prefeitura de 

Mogi informou que recebeu 
5.655 recursos administrati-
vos por parte da população 
que pleiteou sua retirada 
do processo de cobrança. A 
isenção do pagamento foi 

oferecida aos contribuintes 
que pudessem comprovar 
que suas obras foram feitas 
antes da medição feita pelo 
município, em 2016.

No PPM, foram parcelados 

R$ 54,1 milhões com os 
acordos deste ano, e foram 
pagos R$ 8,387 milhões 
como entrada ou quitação. 
Já no ISS, R$ 6,983 milhões 
foram quitados em parcela 
única, sendo que R$ 1,767 
milhões foram em demais 
parcelas.

Questionados sobre pe-
nalidades que contribuintes 
inscritos no ISS ou no PPM 
poderiam eventualmente 
sofrer por não aderir ao 
programa, a Prefeitura in-
formou que não acontecerá 
nenhum tipo de sanção. “No 
caso do PPM, os débitos 
seguem na Dívida Ativa, e 
os contribuintes que não 
aderiram poderão realizar 
o parcelamento normal 
pelo site da Prefeitura”, 
explicou.

Já no caso do lançamento 
do ISS, quem não protocolou 
processos administrativos de 
revisão para regularização 
de pendências deverão efe-
tuar o pagamento também 
pela página da Prefeitura.

André Diniz

Levantamento a Prefeitura aponta que, no PPM, foram parcelados R$ 54,1 milhões em acordos neste ano

Mogi News/Arquivo

Objetivo é ampliar os 
conhecimentos dos 
empreendedores 
para novos negócios 
e oportunidades



cidadesTerça-feira, 28 de dezembro de 2021 5portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

EDP dá dicas de uso eficiente 
na estação mais quente do ano

Região- O Verão, estação 
do ano mais quente, iniciou 
na terça-feira passada, e a alta 
temperatura, aliada às férias 
escolares e a maior permanência 
das pessoas em casa podem 
refletir no aumento do consumo 
da energia elétrica sem que 
o consumidor perceba. Para 
orientar sobre o uso eficiente 
e correto da eletricidade, a 
EDP, distribuidora de energia 
elétrica do Alto Tietê, selecio-
nou algumas dicas que devem 
fazer parte da rotina da família.

Por exemplo, manter ja-
nelas e portas fechadas quan-
do o ar-condicionado estiver 
funcionando, evitar o abre e 
fecha constante da geladeira 
e acumular roupas sujas para 
utilizar a máquina de lavar 
em sua capacidade máxima, 
pode não parecer, mas são 
atitudes que em conjunto com 
muitas outras, podem fazer a 
diferença e trazer redução do 
valor da conta de energia no 
final do mês.

O gestor executivo de Exce-
lência ao Cliente da EDP, Vilmar 

Energia Elétrica

Teixeira de Abreu, destacou 
que entre os vilões do verão 
está o uso inadequado do 
aparelho de ar-condicionado. 
Se o ambiente ficar vazio por 
um longo espaço de tempo, o 
recomendado é desligar.

“Para que o equipamento 
não consuma mais energia 
do que o necessário, o reco-
mendado é deixar todas as 
portas, janelas, persianas e 
cortinas fechadas, para evitar a 
entrada do calor no ambiente 
e não forçar a capacidade do 
aparelho”, orientou Abreu.

Para aqueles que não abrem 
mão de um banho com a água 
bem quente mesmo no verão, 
é importante saber que manter 
a chave do chuveiro elétrico 
na posição “Verão” economiza 
30% mais do que se estiver na 
posição “Inverno”.

Se a máquina de lavar-roupas 
tem capacidade para bater até 
10 quilos, não há necessidade 
de ligá-la apenas para trabalhar 
pela metade da carga. A mesma 
dica vale para as secadoras. 
Lavar ou secar poucas peças 

é desperdiçar energia.
Com o ferro de passar roupas 

também não é diferente. Evite 
usá-lo diversas vezes ao dia 
para desamassar apenas uma 
peça do vestuário. Acumule 
grande quantia de roupas e 
passe todas de uma única vez. 
Pode demorar mais tempo para 
concluir o serviço, mas o gasto 
será menor, pois até chegar na 
temperatura adequada, o ferro 
também consome energia.

Mais duráveis e econômicas, 
a lâmpada de LED é uma exce-
lente opção para a iluminação. 
Além disso, lembre-se de apagar 
as lâmpadas quando sair do 
local e, se possível, ilumine 
o ambiente utilizando a luz 
do sol, abrindo bem janelas, 
cortinas e persianas.

O teto e paredes internas 
pintados com cores claras 
refletem melhor a luz, di-
minuindo a necessidade de 
iluminação artificial. Pense 
nisso, na hora de uma possível 
reforma em casa. 

Mais dicas em www.edp.
com.br/seliganoconsumo.

‘Ganha a indústria e ganha 
a região’, aponta o Ciesp 

Região- A direção do Centro 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp) Regional 
Alto Tietê avaliou a medida 
anunciada na quarta-feira 
passada pelo governador em 
exercício, Rodrigo Garcia. “A 
decisão do Estado de arqui-
var o projeto do pedágio da 
Rodovia Mogi-Dutra é uma 
vitória para a indústria da 
Região e toda a população”. 
O Estado cancelou o processo 
de concessão do Lote Litoral, 
que incluía a Rodovia Mogi-

-Bertioga e a instalação de uma 
praça de pedágio na Rodovia 
Mogi-Dutra.

Segundo o Ciesp, o pedágio 
traria diversos impactos nega-
tivos para o distrito industrial 
do Taboão, uma importante 
área em Mogi das Cruzes que 
concentra diversas empresas 
e tem potencial para receber 
muitas outras, além de refletir 
nos custos de transporte da 
indústria regional, já que a 
Mogi-Dutra é uma das prin-
cipais vias de escoamento.

“Um pedágio na Mogi-Dutra 

Cancelamento do pedágio

aumentaria os custos de produção, 
muitas indústrias deixariam a 
cidade e novos investimentos 
seriam afugentados. O arquiva-
mento da proposta traz alívio 
para as indústrias e aumenta 
a confiança em toda Região”, 
destacou o diretor da Ciesp, 
José Francisco Caseiro.

O dirigente destacou a 
união de representantes de 
diferentes setores na causa, 
assim como a mobilização 
de prefeitos, deputados esta-
duais e federais, imprensa, e 
a articulação junto ao Estado 
do atual presidente do Ciesp, 
Paulo Skaf, e do presidente 
eleito da entidade, Rafael 
Cervone, que toma posse em 
janeiro e teve a luta contra o 
pedágio como prioridade já 
na sua campanha.

“Esse resultado só foi pos-
sível com a união de todos. 
Ganha a indústria, ganha a 
Região”, enfatizou Caseiro, 
que participou dos protestos 
que o movimento Pedágio Não 
realizou desde 2019, quando 
a proposta do pedágio surgiu.

Com o cancelamento da 
concessão, o Estado garantiu 
que fará investimentos pró-
prios na melhoria da Rodovia 
Mogi-Bertioga.

Para a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) a 
decisão do governo do Estado 
de arquivar o projeto para 
implantação do pedágio na 
rodovia Mogi-Dutra é uma 
vitória para o comércio mo-
giano. A medida foi anunciada 
durante reunião com o prefeito 
de Mogi, Caio Cunha (Pode), 
autoridades, representantes 
do movimento Pedágio Não 
e deputados da Região, in-
cluindo o vice-presidente da 
Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp), deputado 
federal Marco Bertaiolli.

Desde que a proposta de 
implantação de uma praça 
de cobrança foi anunciada, 
ainda em 2019, a ACMC se 
manifestou contra o projeto. 
De lá para cá, a entidade 
apoiou e participou de diversas 
manifestações e ações .

Atendimento a pacientes com 
síndrome gripal é ampliado
Objetivo é descentralizar o atendimento e, assim, diminuir a demanda nas unidades de pronto atendimento

SAÚDE

Mogi- A partir de hoje, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de disponibiliza sete novas 
Unidades Básicas de Saúde 
para o apoio ao atendimento 
a pacientes com síndrome 
gripal. Este total será somado a 
quatro unidades que iniciaram 
o serviço na semana passada, 
perfazendo 11 postos de saúde 
com este atendimento. O 
objetivo é descentralizar o 
atendimento e, assim, diminuir 
a demanda nas unidades de 
pronto atendimento.

As unidades de saúde atende-
rão quatro pacientes por hora, 
dentro dos seguintes períodos: 
UBS Braz Cubas, Nova Jundia-
peba, Santa Tereza e Vila da 
Prata farão este atendimento 
das 8 às 11 horas e das 13 às 
16 horas. Já as unidades bá-
sicas de Sabaúna, Vila Jundiaí 
e Vila Natal atenderão das 8 
às 11 horas. Apenas hoje e na 
próxima terça-feira dia 04 de 
janeiro, a UBS Braz Cubas fará 
o atendimento somente no 
período da manhã. Já a UBS 
Sabaúna não terá o atendimento 

a síndrome gripal apenas na 
próxima quinta-feira, dia 30.

Este esquema de atendimento 
segue, pelo menos, até o dia 7 
de janeiro – o período pode se 
estender, caso haja necessidade. 
Para que a nova estratégia 
seja possível, as consultas de 
um médico de cada unidade, 
agendadas previamente dentro 
dos períodos estipulados, serão 
remanejadas – os pacientes 
serão contatados pelo SIS. 

“É um desconforto temporário 
apenas para alguns pacientes 
que já tinham consultas agen-
dadas nestas unidades. Mas 
o reagendamento será feito 
para o menor prazo possível 
pelas equipes do SIS, que 
farão o contato direto com 
cada paciente,” explicou o 
secretário de Saúde, Zeno 
Morrone Junior. Ele lembrou 
que além destas 11 UBSs 
espalhadas pela cidade, do 
Pró-Criança e das três UPAs 
para casos mais graves, o 
Hospital Municipal em Braz 
Cubas continua como referência 
para pacientes com sintomas 

de síndrome gripal. “Os casos 
leves podem ser monitorados 
em casa, evitando grandes 
aglomerações,” finalizou.

As quatro unidades de 
referência para o novo co-
ronavírus – Alto Ipiranga, 
Jardim Camila, Vila Suíssa e 

Ponte Grande – continuam 
a dar o apoio para pacientes 
com sintomas de síndrome 
gripal. Este atendimento é feito 
desde a semana passada, sem 
necessidade de agendamento, 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 16 horas. 

A alta demanda no mu-
nicípio 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 

aglomerações, intensificar a 
lavagem e higienização das 
mãos e manter o uso de más-
cara. Outras dicas são: manter 
os ambientes sempre muito 
bem arejados, aumentar o 
consumo regular de água e 
reforçar hábitos saudáveis, 
com o consumo regular de 
frutas e verduras. 

Os sintomas da gripe e do 
coronavírus são muito seme-
lhantes, o que pode motivar 
maior procura às unidades 
por conta da preocupação 
com um possível agravamen-
to. A principal orientação é 
ficar atento à evolução dos 
sintomas, especialmente nos 
primeiros cinco dias, e procu-
rar atendimento em casos de 
agravamento, com atenção à 
febre alta.

Neste momento, não há 
vacina da gripe disponível 
na cidade. Ainda que tivesse, 
a nova cepa em alta, identi-
ficada como H3N2 Darwin, 
deve ser contemplada apenas 
nos imunizantes que serão 
produzidos no próximo ano.

Unidades de saúde de Mogi das Cruzes atenderão quatro pacientes por hora

Divulgação/PMMC
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Cristóvão chega ao jantar na casa de Fátima e Verônica com dois buquês 

de fl ores. O advogado elogia a beleza de Fátima.

GLOBO, 17H55

Malhação

Bianca e Duca conversam sobre o passado, mas Nando os interrompe. Cobra 

convida Karina para ser sua madrinha de casamento. 

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Samuel teme ao ver os jurados de seu caso. Samuel relata sua inocência e 

afi rma que foi Salustiano quem atirou contra Ambrósio. Tonico acusa Samuel. 

Luísa se preocupa com Samuel, e Eugênio reage. Teresa e Celestina conversam. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme ouve Rose conversando com Tigrão. Nedda entende que o 

dinheiro que Neném pediu é para ajudar Roni e passa mal. Rose pede para 

Guilherme fi car com ela.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Santiago afi rma que irá procurar o advogado para se aconselhar sobre a farsa 

montada por Bárbara. Christian/Renato diz a Janine que Santiago, além de 

indenizá-la fi nanceiramente, pretende que Bárbara faça uma retratação moral.

RECORD, 21H

A Bíblia

Esaú enfrenta a própria mãe. Jacó se despede dos pais. Ele é surpreendido 

por um ataque. Isaque condena a atitude de Esaú. Jacó tem uma visão 

divina. Lia é humilhada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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PRIORITARIA

Tipo de
quadra co-
mum em
colégios

Profissão
de João
Carlos
Martins

Eric
Clapton,
cantor

britânico

Quente,
em inglês

Movimento
treinado
na baliza

Mais-(?),
conceito 

econômico
marxista

Suas
flores são
símbolo do

Brasil

A do mu-
çulmano o
proíbe de 

beber álcool

O Rei-(?):
Luís XIV
(Hist.)

Forma de
venda do
atum em

lata

Gema ver-
melha tão
dura como
o diamante

(?) sites,
"diversão"
de hackers

Olha!
(pop.)

Engolir
(?): ser

enganado
(pop.)

Composto
orgânico
usado co-

mo solvente

É sempre
esperado

pelo pessi-
mista

Aranha 
amazônica

que não
tece teia

O indivíduo
que vive
de enga-
nações

Fila (?):
atende

idosos e
gestantes

O de
Chopin era
a música

Abrevia-
tura de 

"transitivo"
(Gram.)

(?) France, 
companhia
Relação de

preços

Canal
Faixa (?):
indica a

mão dupla

Votam na eleição do
clube (fem.)

(?) viva, elemento de
projetos paisagísticos

Freguesia
Ator de

"Amores 
Roubados"

Juntar

Aumento
(o preço)

Extensão de
arquivos
do Word
(Inform.)

Animal
como o

urubu-rei

O tipo de 
negócio que
pode gerar

grande
prejuízo

Honestos;
dignos

Procedi-
mento ad-

ministrado em casos
de parada cardíaca

Corres-
ponde ao
alfa grego

(?) bono: 
o trabalho
prestado a

famílias
carentes

Órgão que
coordena o

Enem

Associa-
ções que

organizam
as greves

gerais

Ruga;
sulco

Cervídeo
do Alasca

cuja galhada pode
atingir 1,6m

De (?): a 
madeira de
qualidade
Docilidade

Vitamina
da acerola

Iodo
(símbolo)

L E I

3/air — ami — doc — hot — sol. 4/tubo. 8/brandura. 11/polivalente — prioritária.

A vida exige da 
nossa parte uma 
coragem constante, 
assim como uma forte 
determinação. Não 
é fácil enfrentar os 
grandes obstáculos 
que ocasionalmente 
nos surgem, não 
é simples vencer 
o desalento de as 
coisas nem sempre 
corresponderem às 
nossas expectativas.

É necessário manter 
o foco nos objetivos, 

MOMENTO
especial

CORAGEM E DETERMINAÇÃO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

THEREZINHA LOPES DA SILVA

Feliz aniversário! Que venha um ano incrível na sua vida 

para deixar várias lembranças boas no futuro!!!

“ Enquanto alguns escolhem pessoas 
perfeitas, eu escolho as que me fazem 
bem.”

 cultura@jornaldat.com.br

estar otimista mesmo 
nas fases menos 
positivas que às 
vezes nos assolam. 
Nenhuma tempestade 
dura eternamente e, 
se formos íntegros, 
mais tarde ou mais 
cedo acabaremos por 
vencer.
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Junio Guida da Silva
Jose Antonio Ribeiro 

Eva Ramos dos Santos
Helena da Silva

Alexandre Vieira de Araujo
Expedita Barboza

Sueli da Silva Souza
Iurico Anzai

Ezequiel Edson Penha de Lima
Jaures dos Santos

Naomi Macedo Vieira
Carlos Humberto Souza Guedes

Aurelina Mascarenhas
Friedrich Otto Tamm

Andreia Cristina de Freitas Togneti
Jose Batista Farias

Romilda Ferreira Pessoa
Mario Higashi Azuma

Genival Moreira da Silva
Jahyr Fernandes de Campos

Vera Lucia Dantas Alves
Jose Benedito Machado

Lourdes Aurora Monteiro dos Santos
Ernesto Sachio Ukon

Mario Kushita

FALECIMENTOS

22 DE DEZEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

23 DE DEZEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

24 DE DEZEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

25 DE DEZEMBRO DE 2021

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2021 – PROCESSO Nº 23.456/2021 e apensos

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.
EMPRESAS VENCEDORAS: FERRFEIXE COMERCIAL LTDA e N.F SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP. 
VALOR GLOBAL: R$ 126.491,71 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e 
setenta e um centavos).

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

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2021 – PROCESSO Nº 24.844/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES
EMPRESAS VENCEDORAS: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI; RAPHAEL 
GONCALVES NICESIO – ME; SILVIO VIGIDO; ZMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
MEDICOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 11.691,97 (onze mil seiscentos noventa e um reais e noventa e sete centavos).

Mogi das Cruzes, em 22 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2021 – PROCESSO Nº 24.861/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (TELEVISOR, GELADEIRA, FREEZER, 
FRIGOBAR, BEBEDOURO, MICRO-ONDAS FRIGOBAR, VENTILADOR).
EMPRESAS VENCEDORAS: FERRFEIXE COMERCIAL LTDA; GASKAM COMÉRCIO E 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI; MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI e MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 54.254,37 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e 
trinta e sete centavos).

Mogi das Cruzes, em 17 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2021 – PROCESSO Nº 24.805/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO 
N° 888211/2019.
EMPRESAS VENCEDORAS: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA e LC 
COMERCIAL EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 2.335,90 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

Mogi das Cruzes, em 20 de dezembro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2021 – PROCESSO Nº 17.962/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.
EMPRESAS VENCEDORAS: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA; DABES 
DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA; HOFFMANN & GOMES LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 23.737,50 (vinte e três mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 17 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2021 – PROCESSO Nº 24.868/2021 E APENSOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS.
EMPRESAS VENCEDORAS: AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI; 
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI; CIRÚRGICA OURO VERDE - 
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI; CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES VETERINÁRIOS LTDA; DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA; EMSA EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA; 
HOFFMANN & GOMES LTDA; INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
EIRELI; LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA; M. CARREGA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI; NORDESTE 
MEDICAL REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA e WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 672.830,83 (seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e três centavos).

Mogi das Cruzes, em 17 de dezembro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2021 - PROCESSO Nº 21.650 E 21.561/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO PARA AS UNIDADES ESCOLARES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
EMPRESA VENCEDORA: BONIFACIO GAS EIRELI e GASBALL ARMAZENADORA E 
DISTRIBUIDORA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.034.760,00 (um milhão, trinta e quatro mil e setecentos e sessenta reais).

Mogi das Cruzes, em 17 de dezembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Gripe em Arujá

Desde ontem, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Rodrigo Barreto passa a 
atender também pacientes com sintomas gripais, assim como já vem acontecendo 
no Pronto Atendimento (PA) Central, que tem recebido pessoas com sintomas 
da Influenza causada por H3N2. Haverá tendas para a triagem, atendimento e 
medicação.

Vacinação contra a Covid-19 
segue sem agendamento

Mogi- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, segue esta semana 
com a ação especial para va-
cinação contra a Covid-19. 
Até a próxima quinta-feira, a 
vacina da Pfizer permanece 
disponível em locais estra-
tégicos, sem necessidade de 
agendamento prévio. Para os 
outros imunizantes disponí-
veis (AstraZeneca, CoronaVac 
e Janssen), o agendamento 
online continua obrigatório 
no www.cliquevacina.com.br.

Apesar de dispensar agen-
damento, a vacinação com 
Pfizer tem um limite de cotas 
diárias. Serão disponibilizadas 
primeira, segunda e terceira 
doses no Pró-Hiper (drive a pé 
ou de carro) e nos postos de 
saúde do Alto Ipiranga, Braz 
Cubas, Jardim Camila, Jardim 
Universo, Nova Jundiapeba, 
Santa Tereza, Santo Ângelo, 
Vila Natal e Vila Suíssa.

A primeira dose da vacina 
está disponível para adultos 
ou adolescentes a partir de 
12 anos, enquanto a segunda 

Pfi zer

deve seguir os intervalos do 
imunizante que, no caso da 
Pfizer, é de 21 dias. A terceira 
dose pode ser aplicada em 
qualquer pessoa com 18 anos 
ou mais que tenha completado 
a imunização há, pelo menos, 
quatro meses.

Quem tomou a vacina da 
Janssen (dose única) também 
pode receber o reforço Pfizer 
a partir de dois meses.

O objetivo da ação é con-
tribuir para prevenir novas 
altas da doença no período 

de festas de final de ano. Até 
o momento, Mogi já aplicou 
773.457 doses de vacina, sen-
do 349.620 primeiras doses, 
327.474 segundas doses, 86.170 
terceiras doses e 10.193 doses 
únicas.

Mortes
O Consórcio de Desenvolvi-

mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) informou 
que não houve registro de 
novos óbitos na região desde 
a quinta-feira passada.

Até o momento, Mogi  já aplicou 773.457 doses 
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Educação disponibiliza 
oficinas esportivas remotas

Mogi- A Secretaria de Edu-
cação está disponibilizando, 
em seu canal no Youtube, as 
oficinas esportivas remotas 

“Brinquedos e brincadeiras 
para as férias”. A progra-
mação tem duração prevista 
de duas semanas e contará 
com 20 vídeos. Esta nova 
série de atividades é uma 
continuidade dos vídeos 
elaborados ao longo deste 
ano com diferentes moda-
lidades esportivas, danças e 
brincadeiras. Entre as ofici-
nas deste novo bloco estão 
brincadeiras, como: Basquete 
na caixa, pebolim, batalha 
naval e pião. 

A proposta com essas ati-
vidades é propiciar vivências 
lúdicas e adaptadas ao con-
texto da casa ou da escola 
do aluno, além de ensinar 
novas práticas para o período 
das férias escolares. Neste 
bloco serão disponibilizados 
quatro vídeos para cada ano, 
com diferentes propostas de 
brincadeiras, em sua maioria 
com materiais recicláveis. 

Brincadeiras para as férias

Os vídeos contam com uma 
introdução sobre o que será 
realizado. 

O professor poderá tra-
balhar de duas formas com 
seus alunos: propondo que 
realizem em sala as atividades 
da oficina ou trabalhar de 
forma interdisciplinar com 
outras áreas do conheci-
mento, de forma que a aula 
não seja isolada. As práticas 
poderão ser consideradas 
como conteúdo da aula de 

educação física da semana.
Entre as diversas oficinas, 

cinco delas serão exibidas 
pela TV Câmara (Canal digital 
3.2) que serão as seguintes: 
1ºano: Bolinha no buraco, 
2º ano: Trilha mãos e pés, 
3ºano: Basquete pong, 4ºano: 
Estátua e 5º ano: Batalha 
Naval. Todo o conteúdo 
dos oito blocos de oficinas 
esportivas remotas está dis-
ponível no canal do Youtube 
da Secretaria de Educação.

Conteúdo está disponível no canal do Youtube da Pasta
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Casos de Violência Sexual têm 
aumento de 14% em um mês
Números voltados para a violência sexual na região foram comparados entre os meses de outubro e novembro

SEGURANÇA PÚBLICA

Alto Tietê - O mais recente 
levantamento dos dados da 
violência pela Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP) divulgado nesta semana 
mostrou que, nas dez cidades 
da região, houve um aumento 
de mais de 14% no número 
de casos de violência sexual 
na comparação com o mês 
de outubro.

O levantamento é feito com 
base nos dados disponibili-
zados por todas as delegacias 
de Polícia Civil, e mostra os 
números da atividade policial 
e dos principais crimes co-
metidos contra a população.

No levantamento da SSP, 
as dez cidades contabilizaram 
em novembro deste ano 47 

Números para a cidades da região revelam 47 crimes durante o mês passado

casos de abuso sexual, in-
cluindo crianças e adultos. 
No mês de outubro deste 
ano, foram 41 casos - um 
aumento de 14,63%.

A cidade que teve o maior 
número de casos foi Itaqua-
quecetuba, com 12 estupros 
registrados - um a mais que 
no mês passado. Em segundo 
lugar vem Suzano, com nove 
casos, mesmo número de ou-
tubro. Em terceiro está Mogi 
das Cruzes, que passou de 
sete para oito crimes; Ferraz 
de Vasconcelos registrou 
seis, dois a mais que no mês 
passado, e Arujá passou de 
dois para cinco em 30 dias.

Em contrapartida, em um 
espaço de quatro semanas, 
o número de homicídios 
recuou mais de 55% no 

Alto Tietê. Enquanto que 
em outubro foram registra-
dos nove assassinatos, neste 

mês foram quatro, todos em 
Itaquaquecetuba.

Outra estatística criminosa 

que apresentou recuo foi 
o número de roubos, que 
teve uma queda de 6,1%. 

Na região, em novembro 
foram lavrados 738 casos 
de roubo, enquanto que 
no mês anterior foram 786. 
Itaquá teve o maior número 
no mês com 226, seguida 
por Ferraz de Vasconcelos 
com 151; Suzano registrou 
134 roubos, enquanto que 
Mogi das Cruzes teve 112 
e Poá teve 80.

Ação policial 
Dentre os números da 

produtividade das autori-
dades policiais, as polícias 
registraram um aumento 
no número de ocorrências 
de tráfico de entorpecente 
no Alto Tietê, indo de 74 
em outubro para 92 em 
novembro - um aumento 
de 24,32%.

André Diniz
MogiNews/Arquivo


