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

Fim do Plano SP completa 2 meses, 
mas Estado vê avanço da ômicron
Restrições de horário e público terminaram no ano passado; no entanto, nova variante liga sinal de alerta na região

FUTEBOL

  Usac e União perdem e estão fora da
2ª fase da Copa São Paulo. Cidades, página 3

Durante a pandemia do coronaví-
rus (Covid-19), o governo do Estado 
promoveu o Plano São Paulo de re-
tomada das atividades. O conjunto 
de protocolos aplicados para a res-
trição de pessoas em locais públicos 
e comércio nos momentos de maior 
contaminação completou dois meses 
de sua conclusão. O Plano São Paulo 
teve duração de aproximadamente 
600 dias, entre o início de março de 
2020 e o final de outubro de 2021.  
Cidades, página 5

Símbolo de proteção contra Covid, máscara ainda é fundamental

Mogi News/Arquivo
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Suzano

Ações para combater o Aedes 
aegypti são intensificadas

Diversos pontos estão sendo verificados para impedir 
os criadouros do mosquito. Cidades, página 3
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CAIO CUNHA CONFIRMA 
INFECÇÃO POR COVID-19

Mais pandemia

Além do prefeito de Mogi das Cruzes, a prefeita 
de Poá, Marcia Bin, também revelou estar com 
coronavírus. Cidades, página 5

Mogi News/Arquivo
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OFICINAS DE MÚSICA
O Centro Cultural do Jardim Eldo-
rado, em Santa Isabel, abriu inscri-
ções para quatro oficinas de música, 
sendo elas tuba, trompete, trombo-
ne e percussão. Para se inscrever é 
necessário que o interessado tenha 
mais de 8 anos, esteja com um res-
ponsável e portando RG ou Certidão 
de Nascimento, comprovante de resi-
dência e RG do responsável. Em caso 
de dúvidas, basta entrar em contato 
com a Secretaria Municipal de Cul-
tura pelo telefone 4657-3464.

ESPORTE NAS FÉRIAS
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los, por iniciativa da Secretaria de 
Esporte e Lazer, segue com o proje-
to Sacudindo nas Férias, oferecen-
do atividades lúdicas no período das 
férias para crianças, adolescentes, 
jovens e adultos. A atividade ocor-
re, simultaneamente, nos ginásios 
de Esporte Marcílio Guerra e Paulo 
José da Cruz, o Paulão. Estão sen-
do ofertados jogos de Futsal, Vôlei, 
Basquetebol 3x3, Xadrez, Ginástica 
Funcional, Vôlei adaptado, dentre 
outros. Todas as atividades serão 
supervisionadas pela equipe téc-
nica no período das 9 às 11 horas e 

das 14 às 17 horas, até 29 de janeiro.

CRECHE
A Secretaria de Educação de Fer-
raz prorrogou o prazo de inscrições 
para o preenchimento das vagas nas 
creches municipais para o ano leti-
vo de 2022, destinada às crianças de 
até 3 anos. As matrículas ainda po-
dem ser realizadas até a sexta-fei-
ra e os pais precisam comparecer 
na unidade escolar pretendida com 
a certidão de nascimento do aluno, 
comprovante de endereço atualiza-
do, documento original com foto do 
responsável pela criança, telefone e 
endereço de e-mail.

VAGAS NO SHOPPING
O Mogi Shopping acaba de atualizar 
o painel de vagas de emprego. Nes-
ta semana, são oportunidades para 
quem deseja uma colocação no mer-
cado de trabalho nos cargos de ven-
dedor, auxiliar de cozinha, ajudante e 
atendente de cozinha, vendedor para 
agência de viagens, atendente e cai-
xa, consultor de vendas, aplicador de 
laser, auxiliar de vendas, balconis-
ta e outros. É necessário entregar o 
currículo de acordo com a orienta-
ção das vagas de interesse.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Exemplo do IPVA

C
omeçou ontem o prazo para o pa-
gamento do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores 
(IPVA) em São Paulo com uma série 

de novidades neste ano. As principais ficam 
por conta do pagamento à vista neste pri-
meiro momento do calendário, que terá um 
desconto de 9%, praticamente o dobro dos 
5% oferecidos até o ano passado. Outra no-
vidade importante para os donos de veículos 
foi a dilatação do parcelamento em até cin-
co vezes, lembrando que tradicionalmente o 
imposto era dividido em três mensalidades.

As mudanças propostas pelo governo do 
Estado são atraentes principalmente para o 
consumidor. Neste caso, foram consideradas 
as dificuldades de organização orçamentária 
provocadas pela pandemia do coronavírus, 
que afetaram boa parte da população, e um 
aumento médio de 10% no preço dos veí-
culos usados, a maior fonte de arrecadação 
do IPVA. O objetivo imediato é louvável, 
pois oferece ao cidadão melhores condições 
de pagamento de um imposto bem elevado 
e que se acumula em um período curto no 
início do ano.

Pela ótica do Estado, as facilidades devem 
reduzir o índice de inadimplentes, que pode-
rão diluir os pagamentos e melhor adequá-
-los aos seus recursos. Assim, o maior vo-
lume de arrecadação previsto pelo governo 
vai garantir melhores investimentos em in-
fraestrutura. Da mesma forma, os municí-
pios serão beneficiados, pois detêm 50% dos 
valores arrecadados com o IPVA. Na prática, 
as alterações devem ser positivas para todos 
os envolvidos com o imposto.

Desde o início da pandemia da Covid-19, 
muitas ações foram tomadas no sentido de 
aliviar os destemperos da crise econômica 
para o cidadão. Programas de prorrogação 
do vencimento de parcelas do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU) e do Impos-
to Sobre Serviços (ISS) foram instituídas em 
2020 por diversos municípios. O governo 
federal, por sua vez, abriu mão de impos-
tos trabalhistas em benefício da sobrevivên-
cia de empresas. Em tempos de crise, ações 
que permitam um ganho de tempo no cum-
primento de prazos ou de abatimentos de 
valores em impostos, como o caso do IPVA, 
serão sempre bem-vindas.

O 8 de janeiro vai ficar 
marcado pela catástrofe em 
Capitólio (MG) quando um 
paredão desabou sobre em-
barcações, tendo como saldo 
dez mortes.

Tratado pela mídia, e pelas 
autoridades mais diretamente 
envolvidas como um “acidente”, 
não acho o termo suficiente 
para explicar tal evento. Por 
mais que ainda seja necessária 
uma análise sobre suas causas, 
especialistas sugerem que as 
chuvas que atingem a região 
há semanas e a formação de 
uma “cabeça d’água” devem 
ter sido determinantes. 

O jornalista e escritor, Ál-
varo Nascimento, da rede Jor-
nalistas Livres, ao comentar 
o ocorrido, relatou uma ex-
periência vivida por ele na ci-
dade de Cassis, França, onde 
pretendia fazer um passeio de 

Acidente?

ARTIGO
Afonso Pola

barco para visitar os calan-
ques (espécies de cânions). Os 
passeios foram suspensos em 
função da meteorologia indi-
car a possibilidade de ventos 
com intensidade.

Nada parecido com o que 
vemos aqui. Via de regra, as 
autoridades se omitem e os 
responsáveis pela promoção 
desse tipo de passeio não he-
sitam em desafiar a sorte de 
olho no lucro. E isso é um re-
sultado direto das inúmeras 
catástrofes já ocorridas. 

Em 31 de dezembro de 
1988, o Bateau Mouche IV 
naufragou na Baía de Guana-
bara, (RJ), matando 55 pes-
soas. O barco estava com ex-
cesso de passageiros e o casco 
apresentava furos. Depois de 
33 anos, o que temos é uma 
condenação a quatro anos de 
detenção em regime semiaber-
to para os sócios, sendo que 
eles fugiram do país.

Já em 27 de janeiro de 2013, 

o incêndio na boate Kiss ma-
tou 242 pessoas e feriu 680. 
Ocorrida em Santa Maria 
(RS), tal tragédia foi provoca-
da pela imprudência e pelas 
más condições de segurança. 
O julgamento foi finalizado 
no final de 2021. Os sócios 
foram condenados e tiveram 
a prisão decretada pelo juiz, 
mas uma liminar concedida 
pela 1ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul suspendeu a 
medida e a decisão final será 
tomada pelos desembargado-
res do TJ-RS.

Passamos ainda pelos acon-
tecimentos trágicos de Maria-
na e Brumadinho, casos esses 
ainda distante de uma solução. 
Nem um jornal inteiro seria 
suficiente para mencionarmos 
todas as tragédias que têm 
seus responsáveis cobertos 
pelo manto da impunidade.

 afonsopola@uol.com.br
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De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) continua, nesta semana, com as 
obras de modernização do abastecimento da área leste da cidade. Nesta etapa, os 
trabalhos estão concentrados na região do Jardim Aracy, Vila Oroxó e Botujuru, 
onde haverá uma pausa na distribuição de água das 10 horas ao meio-dia. Quem 
tem caixa d’água em casa não terá a rotina afetada. Para os demais trabalhos, 
não há previsão de interrupção do abastecimento.
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Usac e União perdem e dão 
adeus à Copa São Paulo
Região - O Estádio Municipal 
Francisco Marques Figueira, 
o Suzanão, foi sede de duas 
partidas do grupo 16 ontem. 
Na oportunidade, Ituano 
e Fortaleza venceram seus 
jogos e se classificaram para 
a segunda fase da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior.

Ao contrário das duas 
rodadas anteriores, a partida 
do Usac foi a segunda do dia. 
Portanto, os atletas já sabiam 
da missão em campo após a 
vitória do Ituano por 3 a 0 
sobre o Concórdia mais cedo. 
O Usac precisava apenas de 
um empate para seguir na 
competição e o jogo teve 
seu início com cenário de 
esperança e otimismo dos 
suzanenses presentes no 
estádio.

Assim como nas outras 
partidas do grupo, o Usac 
saiu atrás do placar. Em 
jogada feita pela esquerda 
do campo, o lateral tricolor 
fez bom cruzamento para a 
área, encontrando um dos 
atacantes cearenses que, livre,, 

Futebol

abriu o placar.
Depois de muito pres-

sionar, o clube suzanense 
chegou ao empate. Depois 
de cobrança de escanteio 
pelo lado direito do ataque, 
a bola ficou viva dentro da 
área e Murilo completou 
para o fundo das redes: 1 a 
1 no placar.

Desde o começo do tempo, 
o Usac encaminhou ataques 
com bolas paradas e jogadas 
individuais, chegando muito 
perto de virar o jogo. Mas 
aos 21 minutos, o Leão do 
Pici acertou bom ataque pela 
esquerda defensiva do Usac, 
com troca de passes envolvente 
que terminou em um belo 
chute colocado para fazer 2 
a 1. O gol fez os suzanenses 
aumentarem o ímpeto na 
tentativa do empate, mas 
sem resultado. Ao apito final, 
o placar do jogo era de 2 a 1 
para o Fortaleza.

Para o secretário municipal 
de Esportes e Lazer, Arnaldo 
Marin Junior, o jogo foi igual 
em boa parte do duelo, sendo 

decidido nos detalhes. “O 
Fortaleza tem uma grande 
equipe, tanto é que venceu 
seus três jogos. Assistindo 
às partidas, vejo que o Usac 
fez o jogo mais equilibrado 
de todos, prova disso foi o 
fato de ter sido o único do 
grupo a marcar contra o 
campeão do grupo”, relatou.

“Agradecemos à Federação 
Paulista de Futebol pela 
oportunidade de ser uma 
das sedes do torneio e, claro, 
deixamos o Suzanão à dispo-
sição para as fases seguintes”, 
disse Marin Junior.

Em Mogi das Cruzes, o 
União precisava de uma 
vitória sobre o atual campeão, 
o Internacional (RS), para 
garantir passagem à fase 
de mata-mata do torneio. 
Mas o time voltou a ter uma 
atuação fraca, acabou sendo 
derrotado por 3 a 0 e foi 
eliminado. Os gols do time 
gaúcho foram marcados por 
João Victor e Samuel, no 
primeiro tempo, e Vitinho, 
no segundo.

Zoonose reforça ações contra 
o Aedes aegypti no município
De acordo com o setor, visitas estão sendo realizadas em diversos pontos, principalmente os mais críticos

SAÚDE

Suzano - A Secretaria Muni-
cipal de Saúde, por meio do 
Setor de Controle de Zoonoses, 
está realizando visitas em 
estabelecimentos e pontos 
da cidade para combater 
o mosquito Aedes aegypti, 
com intuito de impedir a 
transmissão da dengue e de 
outros antígenos como zika 
vírus, chikungunya e febre 
amarela ao remover focos 
de água parada na cidade.

O município está prio-
rizando visitas a pontos de 
riscos e imóveis em toda a 
Suzano, orientando moradores 
e comerciantes quanto às 
atitudes simples para evitar 
o acúmulo de água, como a 
verificação de calhas, caixas 
d’água, pneus descartados, 
vasos de plantas piscinas e 
reservatórios para encontrar 
focos do inseto. Outro pro-
cesso que continuará sendo 
feito são as nebulizações 
nos bairros, que consistem 
na liberação do inseticida 
no ar passando pelas ruas 
para eliminar os mosquitos.

Além de residências, em 
que os agentes municipais 
oferecem orientações aos 
moradores, os espaços visita-
dos pelo núcleo de Zoonoses 
suzanense são sucatarias, 
borracharias, oficinas e 

depósitos de reciclagem. 
Estes são locais capazes de 
criar ambientes propícios 
ao surgimento de focos do 
mosquito transmissor que 
passam a receber uma série 
de medidas preventivas.

As ações de bloqueio de 
criadouros acontecem durante 
o ano inteiro, recebendo foco 
especial durante o período 
de chuvas, quando a tendên-
cia de acúmulo de água em 
pontos estratégicos é maior. 

Em 2021, o balanço de casos 
relacionados à dengue na 
cidade de Suzano registrou 
87 casos de infecção, com 
nenhum óbito confirmado 
em virtude da doença.

Para a coordenadora da 
Zoonoses de Suzano, Priscila 
Arap, as ações de contenção 
ao mosquito Aedes aegypti 
foram fundamentais para conter 
casos e evitar proliferações 
em 2021. “Criamos métodos 
e formas para combater o 

mosquito na cidade e, ainda, 
a transmissão do vírus da 
dengue. Por isso, atuamos 
nesse sentido, para sempre 
orientar os munícipes de 
forma mais adequada, dando 
segurança nesse sentido”, 
relatou.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde de Suzano, 
Pedro Ishi, a pandemia da 
Covid-19 não impediu as 
ações contra a dengue e as 
orientações feitas pela pasta 
aos cidadãos. “O combate 
a outras doenças saiu dos 
holofotes por conta da Co-
vid-19, mas nunca deixamos 
de trabalhar com outros 
casos, como a dengue. Por 
exemplo, graças à atuação do 
setor de Zoonoses, tivemos 
poucos casos de infecção 
pelo vírus em questão, o 
que nos permitiu manter 
o foco na contenção do 
novo coronavírus. Agora, 
no período de chuvas, in-
tensificamos a orientação 
e cuidados desses casos”, 
finalizou.

Somente no ano passado, Suzano registrou 87 casos confirmados da doença

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Poá - O Departamento de 
Fiscalização de Posturas 
da Prefeitura iniciou um 
trabalho de orientação jun-
to aos feirantes para que 
armazenem e descartem de 
forma correta os resíduos 
gerados durante o período 
de atividades. O objetivo é 
manter as vias em melhor 
estado, em conformidade 
com a Lei Municipal nº 
1.371/75, bem como evitar 
o entupimento de bueiros e 
bocas de lobo, na prevenção 
de enchentes e alagamentos.

Além disso, de acordo com 
o diretor do setor, Carlos 
Sousa, o município conta 
com realização de sete feiras 
livres por semana e a grande 
quantidade de resíduos só-
lidos provenientes das feiras 
deixados nas ruas é alvo de 
constante reclamação dos 
munícipes.  “De acordo com 
a lei municipal, compete ao 
feirante ensacar os lixos e 
deixá-los depositados na 
calçada até às 15 horas, 
para o posterior recolhi-
mento da coleta municipal.  

Fiscalização orienta os 
feirantes quanto ao lixo

Posturas

O descumprimento desta 
determinação tem causado 
grande desconforto aos 
munícipes que moram nos 
arredores”, afirmou.

Além das queixas por 
parte da população, o diretor 
também ressaltou o risco 
de alagamentos e enchentes, 
já que os resíduos podem 
causar o entupimento das 
bocas de lobo e, conse-
quentemente, das galerias 
de águas pluviais. “Não 
podemos esquecer que 
estamos no período de 
chuvas e que estes resíduos, 
se não coletados a tempo, 
podem ser arrastados pelas 
águas das chuvas e, assim, 
causar grandes transtornos 
a população em geral”, disse 
Carlos Sousa.

O responsável pelo setor 
ressaltou ainda que a admi-
nistração municipal mantém 
o serviço de limpeza das 
vias públicas em dias de 
feiras livres, no entanto, os 
feirantes precisam se adequar 
à lei municipal para evitar 
transtornos para todos.

Suzano - A Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social, por meio da Coorde-
nadoria de Segurança Ali-
mentar e Nutricional (Cosan), 
informa que a unidade do 
Bom Prato começou ontem 
as obras de revitalização 
na unidade. Por conta das 
ações de melhorias na co-
zinha, o restaurante ficará 
fechado entre os dias 10 e 
14 de janeiro.

A revitalização dos restau-
rantes (obras de infraestrutura 
e novos equipamentos) prevê 
melhorias substanciais nas 
unidades como a implantação 
de ar-condicionado. 

“Todos os restaurantes do 
programa terão ar-condicionado, 
para garantir a qualidade e 
o conforto das pessoas que 
devem frequentar o Bom 
Prato, com uma preocu-
pação do governador João 
Doria (PSDB) muito além 
da nutrição”, destacou Célia 
Parnes, secretária de Estado 
de Desenvolvimento Social.

Bom Prato 
ficará fechado 
para obras de 
revitalização

Até dia 14

Município está 

priorizando

visitas a

pontos de

riscos e imóveis
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ACMC apoia abaixo-assinado 
contra o veto ao Refis das MEIs
Mogi- A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
apoia o abaixo-assinado 
criado para derrubar, no 
Congresso Nacional, o veto 
ao Refis para os Microempre-
sários Individuais (MEIs). O 
projeto que previa descontos 
de até 90% nas multas e 
juros e o parcelamento em 
um período de 180 meses 
para os pequenos negócios 
que contraíram dívidas nos 
últimos dois anos, foi vetado 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). O movimento 
contra o veto também tem 
o apoio da Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp).

Pela proposta, que teve o 
vice-presidente da Facesp, 
o deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD), como relator, 
os microempresários que tive-
ram queda no faturamento e 
sofrem com dívidas em razão 
da pandemia de Covid-19, 
teriam abatimento de 100% 
nos encargos legais. Com 
o objetivo de mobilizar a 

Congresso Nacional

sociedade contra o veto, um 
abaixo-assinado foi criado. 
Para participar e aderir, basta 
acessar o link: https://bit.
ly/33dktf3.

A ACMC avalia que o 
veto ao Refis das MEIs trará 
impactos negativos para os 
pequenos empresários e afe-
tará a recuperação do setor, 
um dos mais impactados 
pela pandemia de Covid-19. 

“Os pequenos negócios não 
têm a estrutura e o fôlego 
dos grandes. As pequenas 

empresas são responsáveis 
por uma importante parte 
dos empregos e renda do 
Brasil. Sem esse apoio, será 
mais difícil para elas se re-
cuperarem e continuarem 
abertas”, analisou a presidente 
da Associação Comercial de 
Mogi, Fádua Sleiman.

O vice-presidente da Facesp 
lembrou que o Refis não se 
trata de uma renúncia de 
receita. “Esse é um parcela-
mento especial para que o 
empreendedor possa pagar 
o que ficou para trás, conti-
nuar trabalhando, gerando 
empregos e pagar os impostos 
atuais. É contraproducente 
o governo vetar essa inicia-
tiva, como foi feito, porque 
impede a sobrevivência da 
pequena empresa”, alertou.

A Facesp já havia lança-
do um manifesto em que 
lamenta o veto ao projeto 
e considera a decisão “um 
grande retrocesso para a 
recuperação econômica do 
país, e um grande revés para 
milhões de empreendedores”.

Infestação de lagartas em terreno 
preocupa vizinhos em Braz Cubas
Um dos moradores próximo ao local chegou a levar uma criança a uma unidade de saúde após contato com a larva

MATO ALTO

Mogi - Um terreno na rua 
Morumbi, no distrito de Braz 
Cubas, tem tirado a tranqui-
lidade dos moradores neste 
início de ano. O mato alto 
e a proliferação de animais 
peçonhentos fez com que os 
moradores pedissem ajuda 
às autoridades do município.

O terreno está localizado 
à altura do número 164 da 
rua, e com as chuvas de fim 
de ano teve um crescimen-
to do mato no local, com 

“convidados” considerados 
indesejados: lagartas amarelas, 
que são a fase intermediária 
de borboletas e mariposas 

- mas que, nesta fase, são 
peçonhentas, ou seja, podem 
ferir e envenenar predadores 
naturais e as pessoas.

Segundo Rosevelti Casado, 
vizinho do terreno baldio, a 
proliferação das taturanas 
chegou a causar um incidente 
no último domingo. “Era por 
volta da manhã quando uma 
de nossas vizinhas teve que 

levar a filha pequena para o 
hospital por ter contato com 
uma dessas lagartas. Feliz-
mente, não tivemos notícias 
de complicações, mas ainda 
sim é algo perigoso”, disse.

Questionado sobre a posse 
e responsabilidade do terreno, 
o morador informou que o 
local seria de propriedade da 
Prefeitura de Mogi das Cru-
zes. “Sempre tentamos pedir 
junto à Prefeitura para pedir 
a limpeza regular do terreno, 
mas não conseguimos ações 
tão rápido quanto poderia 
ter”, lamentou.

Questionada pela reporta-
gem, a Prefeitura informou 
que o terreno citado é de 
propriedade do município, 

e que o local recebe limpeza 
periódica. “A próxima limpeza 
será realizada no início de 
fevereiro, conforme progra-
mação. O canal oficial para o 
registro de pedidos por parte 
da população é a Ouvidoria 

do município, pelo telefone 
156”, declarou em nota.

Atenção com taturanas 
As taturanas, também 

conhecidas como mando-
rová, marandová, mandrová, 

lagarta-de-fogo, saiú entre 
outras, são a fase intermediária 
de maturação de insetos co-
nhecidos como lepidópteros, 
como borboletas e mariposas. 
Algumas espécies possuem 
cerdas com toxina venenosa 

que causa dor, ardência, in-
chaço e hemorragia em casos 
severos.

A Vigilância de Saúde da 
Prefeitura de São Paulo informa 
em sua página na internet 
que as pessoas devem tomar 
cuidado ao colher frutas e 
podar árvores, observando 
se não há as larvas no local 
e utilizando luvas e roupas 
cobrindo os braços; evitar 
a presença de crianças pró-
ximo a árvores e plantas 
que contenham taturanas, 
bem como evitar o local até 
que elas entrem em fase de 
crisálida.

Em Mogi das Cruzes, o 
Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ) é o órgão muni-
cipal credenciado a cuidar de 
animais peçonhentos como 
taturanas, além de aranhas, 
escorpiões, serpentes, vespas, 
entre outros. O horário de 
funcionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas, 
e os telefones de contato são 
4792.8585 ou 94304-7596 
(WhatsApp).

André Diniz

Lagartas venenosas assustam moradores nas imediações da rua Morumbi

DIVULGAÇÃO

A próxima 
limpeza será 
realizada 
no início de 
fevereiro

Projeto que 
previa descontos 
e  parcelamento 
foi vetado pelo 
presidente Bolsonaro

Fechamento de passagem 
de nível será em 1º de julho
Mogi - O fechamento da pas-
sagem de nível para pedestres 
na rua Deodato Wertheimer, 
na região central, foi adiado 
para 1º de julho, segundo 
a Prefeitura, após realizar 
reunião com representantes 
da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM).

A reunião foi requisitada 
pela administração municipal 
após a notícia de que a CPTM 
fecharia a passagem de nível, 
que permite o trânsito de 
pedestres e usuários do trans-
porte ferroviário na Estação 
Mogi das Cruzes. Segundo a 
Prefeitura de Mogi, a reunião 
marcada na última sexta-feira 
ocorreu por teleconferência. 
No encontro, o prefeito Caio 
Cunha (Pode) afirmou ter 
reforçado os pedidos de in-
vestimento nas reformas das 
estações da cidade, que em 
2021 chegaram a ser colocadas 
para licitação, mas sem ofertas.

Em nota, a Prefeitura in-
formou que o presidente da 
CPTM, Pedro Moro, teria 
informado que o edital para 

Deodato

a reforma das estações Mogi 
das Cruzes, Estudantes e 
Jundiapeba foi publicado 
e o pregão eletrônico será 
iniciado em 20 de janeiro, e 
que o fechamento da passa-
gem será realizado no dia 1º 
de julho - data requisitada 
pelos comerciantes para se 
adaptar às novas condições. 

“Nesta semana, a Prefeitura 
realizará uma reunião com 
entidades representativas do 
comércio para definir ações 

que possam ser tomadas para 
dar apoio aos comerciantes 
do entorno neste processo”, 
afirmou o Poder Executivo 
mogiano.

Nas palavras da Prefeitura de 
Mogi, a CPTM também teria 
se comprometido a adequar 
e melhorar as calçadas no 
trecho entre a avenida Deo-
dato Wertheimer e a praça 
Sacadura Cabral, com o intuito 
de melhorar as condições de 
deslocamento dos pedestres.

Estrutura está localizada na Estação Mogi das Cruzes

Emanuel Aquilera
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UBS da Vila Suíssa passa a 
atender apenas casos de gripe 
Mogi- A Unidade Básica de 
Saúde da Vila Suíssa passará, a 
partir de hoje, a atender apenas 
casos leves de síndrome gripal 
sem necessidade de agenda-
mento. O atendimento será 
feito todos os dias, inclusive 
sábados e domingos das 7h30 
às 18 horas, até o dia 31 de 
janeiro. Este será o segundo 
Centro de Combate à Gripe 
para pacientes de Mogi das 
Cruzes.

Na semana passada, a UBS 
do Alto do Ipiranga já havia 
sido designada como  Centro 
de Combate à Gripe. Lá, o 
atendimento também é feito 
todos os dias da semana, mas 
das 7h30 à 21 horas.

A ampliação do atendimento 
a pacientes com síndrome 
gripal foi adotada para fazer 
frente ao crescimento de ca-
sos verificado no município 
nas últimas semanas. Para 
possibilitar o atendimento 
exclusivo a casos de síndrome 
gripal, as consultas de outras 
especialidades previamen-
te agendadas estão sendo 

A partir de hoje

transferidas para unidades 
de saúde próximas. Todos os 
pacientes estão sendo conta-
tados pelo SIS e devidamente 
comunicados sobre a mudança. 
Com a criação do segundo do 
Centro de Combate à Gripe, 
as Unidades Básicas de Saúde 
da Ponte Grande e do Jardim 
Camila voltam a funcionar em 
seus horários normais.

O Hospital Municipal em 
Braz Cubas segue servindo 
como referência para o aten-
dimento a casos mais graves 
de síndrome gripal. Além 
disso, a cidade tem outras 
unidades que funcionam 
24 horas por dia, para casos 
de urgências e emergências, 
como as Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs) do 
Rodeio, Oropó e Jundiapeba, 
o Pronto Atendimento do 
Jardim Universo, além do 
próprio Hospital Municipal. 

Já para os casos mais leves, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde lembra que eles podem 
ser monitorados em casa, 
evitando assim aglomerações.

A alta demanda no muni-
cípio 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 
aglomerações, intensificar 
a lavagem e higienização 
das mãos e manter o uso de 
máscara. 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 pro-
curar atendimento em casos 
de agravamento, com atenção 
à febre alta.

Nova variante marca 2 meses do
fim das restrições do Plano SP
Monitoramento durou 600 dias e inspirou ações na região; Estado tomava decisões com base em Comitê Científico

COVID-19

Região - Durante a pande-
mia do novo coronavírus 
(Covid-19), o governo do 
Estado promoveu o Plano 
São Paulo de retomada das 
atividades. O conjunto de 
protocolos aplicados para 
a restrição de pessoas em 
locais públicos e comércio 
nos momentos de maior 
contaminação completou 
dois meses de sua conclusão.

O Plano São Paulo teve 
duração de aproximada-
mente 600 dias, entre o 
início de março de 2020 e 
o final de outubro de 2021, 
com atualizações periódicas 
sobre a situação da ocupação 
de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 
de Enfermaria nos hospitais 
públicos do Estado, sepa-
rados em regiões distintas. 
No total, foram realizados 
30 encontros promovidos 
pelo governador João Do-
ria (PSDB) no Palácio dos 
Bandeirantes para informar 

o progresso da pandemia.
Separados em cinco etapas 

conforme a severidade do 
contágio - Vermelha Laranja, 
Amarela, Verde e Azul - foram 
definidas restrições tanto para 
a circulação de pessoas quanto 
para o funcionamento de 
estabelecimentos comerciais.

Em março do ano passado, 
chegou a ser implementada 
uma Fase Emergencial, que 
estaria antes da Fase Vermelha, 
restringindo a circulação de 
pessoas nas ruas para atividades 
consideradas não-essenciais. 
Com a redução gradual das 
internações e casos fatais 
de Covid-19, o governo 
do Estado estabeleceu em 
1º de novembro a retomada 
completa das atividades em 

todo o Estado.
O Plano São Paulo chegou 

a servir de base para ações 
localizadas, como o Plano de 
Flexibilização do Comércio 
elaborado pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, que teve 

como objetivo permitir o 
combate à Covid-19 sem 
penalizar a atividade eco-
nômica, enviado ao governo 
do Estado. Entre as medidas 
estava o prolongamento do 
horário de funcionamento 

das lojas entre 8 e 23 horas, 
com capacidade máxima de 
30% de clientes, reforço na 
fiscalização de agentes públi-
cos e da Guarda Municipal.

No entanto, com mais 
de dois meses depois das 

restrições, surgem novos 
alertas sobre a nova variante 
da Covid-19, a ômicron, que 
ocorre juntamente com um 
surto de casos de síndrome 
gripal causados pela Influenza 
H3N2.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, toda e 
qualquer medida adotada 
pelo governo estadual para 
o enfrentamento é precedi-
da por análises do Comitê 
Científico, e que mantém o 
monitoramento do cenário 
epidemiológico em todas as 
regiões, com relatórios que 
são analisados diariamente.

Segundo a pasta estadual 
da Saúde, até 4 de janeiro 
a média móvel de interna-
ções era de 566 pacientes, 
com uma taxa de ocupação 
de 26,6% para leitos de UTI 
e de 25,2% em leitos de En-
fermaria. “Estes números são 
inferiores aos atingidos no 
pico da pandemia, quando 
a ocupação de UTIs chegou 
a ultrapassar 90%”, apontou 
a secretaria.

Andre Diniz

Durante período de vigência do Plano SP, governador Doria realizou 30 atualizações

Sergio Andrade/Governo o Estado

Programa estadual 
estabelecia fases 
a partir dos níveis 
críticos de ocupação
de leitos hospitalares

Caio Cunha e Marcia Bin 

estão com coronavírus
Região - A segunda semana 
de janeiro começa no Alto 
Tietê com a notificação de dois 
dos prefeitos confirmando o 
contágio pelo coronavírus 
(Covid-19). Após o prefeito 
Caio Cunha (Pode) confirmar 
estar com a doença no final 
da última semana, a prefeita 
de Poá, Márcia Bin (PSDB), 
também testou positivo para 
a doença ontem.

O prefeito de Mogi utilizou 
as redes sociais para informar 
que, após ter sintomas de 
síndrome gripal ao longo da 
semana, teria realizado o teste 
que foi confirmado positivo. 
Segundo a Prefeitura, Caio 
Cunha apresentou sintomas 
leves no sábado, mas teve 
quadro de melhora nos dias 
seguintes.

Em nota emitida no final 
de semana, o chefe do Poder 
Executivo mogiano informou 
que desde sexta-feira seguia 
em isolamento, e aguardava 
o resultado dos testes. “Ele 
segue isolado em casa, cum-
prindo a quarentena. Ele está 

Pandemia

despachando em home-office, 
trabalhando a distância. O 
prefeito salienta a impor-
tância do esquema completo 
de vacinação, que foi o que 
garantiu que ele apresentasse 
sintomas leves”, informou a 
administração municipal na 
tarde de ontem.

Caio Cunha também realizou 
testes laboratoriais para detectar 
o vírus Influenza H3N2, para 
o que os epidemiologistas 
estão chamando de flurona, 
que é a infecção cruzada de 
gripe e Covid-19. No entanto, 
o resultado negativo.

Desde a virada do ano, a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
registrou oficialmente oito 
novos casos de Covid-19, 
sendo seis casos de infecção 
cruzada, ou flurona.

No início da pandemia, 
o ex-prefeito Marcus Mello 
(PSDB), juntamente com sua 
esposa, Karin Mello, foram 
contaminados pela Covid-19. 
O ex-prefeito ficou em isola-
mento no dia 9 de maio de 
2020, dias após ter perdido 

o irmão, Renê Frederico de 
Almeida, para a doença.

Prefeita de Poá
Outra prefeita da região 

que registrou estar com Covid 
foi Márcia Bin. Em um vídeo 
em seu perfil no Instagram, 
postado na tarde de ontem, 
ela informou estar com a 
doença.

De pé nas imagens, a prefeita 
afirmou que apresenta sintomas 
leves devido à imunização 
contra o novo coronavírus, 
e pede a colaboração da co-
munidade nas medidas de 
distanciamento e controle 
sanitário. “Infelizmente fui 
diagnosticada com Covid-19. 
Peço que vocês tomem todos 
os cuidados. Temos que agra-
decer à nossa vacina. Estarei 
trabalhando em minha casa 
e, se Deus quiser, estarei em 
breve de volta à Prefeitura”, 
declarou a prefeita no vídeo.

A cidade de Poá, desde o 
dia 1º de janeiro, confirmou 
oficialmente 25 novos casos 
da doença. (A.D.)
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SBT, 21H00

Carinha De Anjo

Verônica conta para Cristóvão que é apaixonada por Gustavo. Cecília visita 

Diana e as duas conversam sobre os últimos acontecimentos.

GLOBO, 17H55

Malhação

Bianca conta a Pedro que sua mãe morreu no parto de Karina e o menino 

pede perdão à namorada.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Dolores se desespera, e Tonico ameaça Mercedes. Lota tem um mau 

pressentimento e reza por Nélio. Pilar conclui que Elvira está encenando sua 

doença, e pressiona Quinzinho a contar a verdade para Clemência e Vitória.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme pede para conversar com Flávia. Rose entra em casa depois 

que Neném vai embora. Gabriel chega no karaokê e Flávia o beija na frente 

de Guilherme. Celina faz intrigas de Rose para o fi lho. Nedda pensa em se 

vingar de Tetê.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Breno afasta Cecília. Noca se recusa a falar com Lara sobre seu fi lho. Santiago 

entrega convites de uma exposição para Christian/Renato ir com Bárbara. 

Mateus combina de ir com Lara na mesma exposição. Breno desiste de fazer 

a campanha de Cecília e Ilana o critica.

RECORD, 21H

A Bíblia

Diná tenta consolar o irmão, que tem um importante e simbólico sonho. José 

então cai na armadilha dos irmãos. O rapaz é vendido como um escravo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Que
apresenta

falhas

Prefixo de
"terabyte"

A (?),
epíteto da
Princesa

Isabel 

Renato
Machado,
jornalista
brasileiro

O tesouro
no fim do
arco-íris
(Folcl.)

(?)-doce,
matéria-
prima de

sabonetes

Apoio
para quem

coxeia

Lago, em
francês

(?)-
commerce:
comércio
eletrônico

Fazenda
de cria-
ção de
cavalos

Rio que
corta

Bagdá, no
Iraque

O do
paciente
internado
é a alta

Apoiar
(algo)

para que
não caia

Carlos 
Tufvesson,

estilista
carioca 

"Não pode
(?)!": ex-
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A arte dos
grandes
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militares

Cada
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mais im-
portante

do futebol
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de rolamento
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tre RJ e SP
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O indivíduo que age
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O mais
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de Nova
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Cama, em
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"Geral", 
em IGP

Em exibi-
ção (TV)
Nesse
lugar

Gigante,
em inglês
Registro 

de reunião

3/lac — lit. 4/root. 5/giant. 8/contexto. 9/manhattan. 10/ponte aérea.

Há dias melhores, e há 
outros tantos que são 
piores. Há momentos 
em que tudo parece 
ter encaixado nos seus 
devidos lugares, e outros 
tantos em que parece 
que tudo está fora do 
lugar.

É assim a vida, minha 
querida amiga, uma 
caminhada nunca em 
linha reta, mas antes 
preenchida de curvas e 
contracurvas. Mas essa é 
também uma das muitas 
razões pelas quais a 

MOMENTO
especial

DAR O MELHOR DE NÓS

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

ROGER CAMPANHARI

Parabéns hoje e sempre! Você merece um ano novo de vida 

maravilhoso! Obrigado por alegrar a minha vida!

“ Eu gosto de pessoas que tiram 
sorrisos de mim quando eu 
menos espero e mais preciso.”

 cultura@jornaldat.com.br

vida é tão maravilhosa, 
surpreendente, 
excitante.

O mais importante 
é, e durante as curvas 
e contracurvas que 
experimentarmos, 
darmos o nosso melhor; 
que em momento 
algum afrouxemos a 
determinação e a luta 
pela concretização de 
um sonho.
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AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 170-2/2021 - PROCESSO Nº 27.476/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM LOCAÇÃO DE APARELHO VENTILADOR INVASIVO E NÃO INVASIVO (BIPAP) COM 
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER USO DO APARELHO COM 
FORNECIMENTO DE TODOS OS ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS 
AO SEU USO PARA TRATAMENTO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA.
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 24 de janeiro de 2022, às 14:30 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 10 de janeiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
EDITAL Nº 176-2/2021 - PROCESSO Nº 13.394/2021 E APENSOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, comunica que por alterações no edital, fica REDESIGNADA a data 
da sessão e da abertura das propostas do referido certame para o dia 25 de janeiro de 2022, 
às 09:00 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 10 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ATA DE REUNIÃO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PUBLICADO  

EM 13 DE NOVEMBRO DE 2.021, PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS PARA ANÁLISE 
DOS PROCESSOS OBJETIVANDO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL
        Ao sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na 
sala de reuniões, 4º andar da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros da 
COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS, instituída pela Resolução 
SME nº 03, de 20 de janeiro de 2021, tendo por finalidade proceder a análise dos documentos 
encartados pelas entidades sem fins lucrativos, objetivando a concessão administrativa dos 
Centros de Educação Infantil Municipal: Alcides Pais de Moraes, localizado na Avenida 
Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira – Vila Moraes - Mogi das Cruzes/SP. Abertos oficialmente 
os trabalhos, com a análise dos documentos apresentados, atendendo os requisitos, critérios 
e condições presentes no Edital nº 05/2021, a Comissão decide: HABILITAR a Entidade – 
INSTITUTO EDUCACIONAL CRIANÇA FELIZ, CNPJ nº 54.787.650/0001-58, classificando-a 
com seguinte pontuação: 

PROCESSO Nº / MANTENEDOR PONTUAÇÃO

Processo nº 35.379/2021
Instituto Educacional Criança Feliz 
CNPJ. 54.787.650/0001-58

a) = 03
b) = 02                    total = 06
c) = 01

A seguir, foi encerrada a presente reunião e providenciado o registro em ata devidamente 
assinada pelos membros presentes da Comissão de Seleção das Organizações Parceiras 
(Resolução SME nº 03/2021), a qual será publicada em sua íntegra.
                                              Mogi das Cruzes, 06 de janeiro de 2022.
 Juliana Ramires Ramos de Paiva Vivian Maria Lopes
 Claudete Maria de Jesus Thiago Rafael Miguel Gonçalves
 Leandro Campos Lima Yamasaki

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

}

ATA DE REUNIÃO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
PUBLICADO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2.021, PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 
DE IMÓVEL MUNICIPAL

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS 
PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS OBJETIVANDO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE 
IMÓVEL MUNICIPAL

        Ao sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na 
sala de reuniões, 4º andar da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros da 
COMISSÃO DE SELEÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS, instituída pela Resolução 
SME nº 03, de 20 de janeiro de 2021, tendo por finalidade proceder a análise dos documen-
tos encartados pelas entidades sem fins lucrativos (interposição de recursos), objetivando 
a concessão administrativa do Centro de Educação Infantil Municipal: Alcides Pais de 
Moraes, localizado na Avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira – Vila Moraes - Mogi das 
Cruzes/SP. Abertos oficialmente os trabalhos, verificou-se a interposição de recurso através 
do Processo nº 41.899/2021 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VITÓRIA, sendo que após a 
análise cabível e o debate entre os membros da Comissão, decidiu-se: INDEFERIR o pedido 
de reconsideração do documento apresentado e recusado no processo nº 38.086/2021, con-
siderando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que pressupões que os par-
ticipantes obedeçam ao edital, vedada a inclusão posterior que deveria constar originalmente 
na proposta e diante do desacordo com o Edital de Chamamento Público, item 3.2.2, restou 
inaceitável a juntada de tal documento. A seguir, foi encerrada a presente reunião e providen-
ciado o registro em ata devidamente assinada pelos membros da Comissão de Seleção das 
Organizações Parceiras (Resolução SME nº 03/2021). E, para que seja dada a necessária 
publicidade para todos os efeitos legais, publica-se a presente.

Mogi das Cruzes, 06 de janeiro de 2022.
 Juliana Ramires Ramos de Paiva Vivian Maria Lopes
 Claudete Maria de Jesus Thiago Rafael Miguel Gonçalves
 Leandro Campos Lima Yamasaki 
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Vacinação Itinerante aplica 429 doses em bairros afastados
Mogi- A vacinação itinerante contra a Covid-19 realizada pela Secretaria Municipal de 
Saúde foi responsável por 429 doses aplicadas – inclundo 1º, 2ª e 3ª doses, de todos 
os fabricantes – entre os dias 3 e 7 de janeiro. O carro da vacina percorreu bairros e 
distritos da cidade, em especial pontos mais afastados da área central, atualizando o 
ciclo vacinal da população. A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) não registrou óbitos por Covid-19 nas últimas 72 horas.

Atividades atenderam cerca de
15 mil pessoas no ano passado
Ações compreendem iniciativas da Escola Mirim de Trânsito, palestras e programas de capacitação, dentre outras

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Mogi - As ações de Educação 
para o Trânsito promovidas 
pela Prefeitura atenderam quase 
15 mil pessoas em 2021. As 
atividades são um dos pilares 
do trabalho desenvolvido 
pela Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana para a 
segurança viária e a utilização 
mais harmônica do espaço 
público.

As ações compreendem as 
atividades da Escola Mirim de 
Trânsito, palestras, atividades 
de capacitação e treinamen-
to, distribuição de materiais 
informativos, concursos e 
campanhas integradas, como 
o Maio Amarelo, o Dia Mun-
dial Sem Carro e a Semana 
Nacional de Trânsito.

“A Prefeitura vem fortale-
cendo as ações de educação 
para o trânsito e segurança 
viária, que englobam também 

Escola Mirim de Trânsito atendeu 589 crianças

trabalhos de engenharia de 
tráfego, sinalização e fisca-
lização. No ano passado, as 
ações de educação para o 
trânsito ganharam um desta-
que especial e foram levadas 
a todas as regiões da cidade, 
incentivando os mogianos a 
terem um comportamento 
mais seguro e solidário no 
trânsito”, explicou a secretária 
municipal de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres.

As ações realizadas estão 
apresentando resultados positivos 
para a cidade. De acordo com 
os dados do Sistema Infosiga, 
do governo do Estado, Mogi 
das Cruzes vem apresentando 
queda no número de mortes 
em acidentes de trânsito nas 
vias municipais, atingindo o 
menor índice da série histórica 
do levantamento, iniciada 
em 2015.

Entre janeiro e novembro, 
índice deste ano é 28,9% 
menor que no mesmo período 
do ano passado e 40% mais 
baixo que o maior número 
da série histórica, registrado 

Divulgação/PMMC

em 2016. Se analisados os 
números do levantamento 
territorial, em que são levada 
em conta as vias municipais e 
estaduais, a queda neste ano 
é de 13,1% com relação ao 

ano passado e 23,2% mais 
baixo que em 2015. 

“Esses resultados são mais 
significativos porque Mogi 
das Cruzes possui a maior 
frota de veículos e a maior 
malha viária do Alto Tietê. 
Além disso, a cidade é polo 
econômico regional, receben-
do a circulação de veículos 
de outros municípios que 
vêm acessar o comércio, os 
estabelecimentos de serviços, 
além de trabalhar e estudar. 
Estas características fazem 
com que o trânsito de Mogi 
das Cruzes tenha caracterís-
ticas diferentes das outras 
cidades da região, que devem 
obrigatoriamente ser levadas 
em conta em comparações 
de números absolutos de 
mortes ou acidentes”, afirmou 
a secretária.

Nos números de atendimento, 

a distribuição de material 
informativo foi a ação que 
atingiu o maior número de 
pessoas. Foram 7,6 mil panfletos 
distribuídos, 1,9 mil máscaras 
amarelas – em referência à cor 
ligada à segurança viária – e 
1,9 mil panfletos com QR Code 
que dava acesso a um e-book 
com as alterações do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). 

As atividades voltadas a 
crianças e jovens são outros 
destaques do trabalho desen-
volvido pela Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade Urbana 
na Educação para o Trânsito. 
A Escola Mirim de Trânsito 
atendeu 589 crianças, com 
as atividades desenvolvidas 
no parque Botyra Camorim 
Gatti e nas edições itinerantes. 
Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-5142.


