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

Avanço da ômicron faz região 
pensar em novas restrições

Apenas dois meses após fim das limitações, Alto Tietê estuda acompanhar Estado e editar novas medidas de isolamento

EDUCAÇÃO

  Avaliação nutricional dos estudantes é 
divulgada pela Prefeitura. Cidades, página 6

As prefeituras de algumas das ci-
dades do Alto Tietê comentaram so-
bre possíveis medidas para restrição 
de público em parques e espaços 
de lazer após o decreto do governo 
do Estado que reduziu a capacida-
de em estádios de futebol, em 70%, 
para combater o novo coronavírus 
(Covid-19). O documento assinado 
pelo governador João Doria (PSDB) 
na quarta-feira estabelece que os 
estádios devem ter uma diminui-
ção de 30%, e fez um pedido aos 
prefeitos para tomar medidas seme-
lhantes em suas cidades. Em contato 
com as administrações municipais 
da região, a reportagem ouviu que 
algumas normas que interferem na 
circulação de certos espaços, como 
os parques, podem ser reativadas.  
Cidades, página 5

Espaços públicos, como os parques, podem ser afetados

Mogi News/Arquivo
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Entretenimento

Férias escolares têm programação 
cultural especial em Mogi

Programas vão desde visita ao teatro até oficinas de 
artes; tudo gratuito. Cidades, página 4
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TENDAS SÃO INSTALADAS 
PARA ATENDER PACIENTES

Itaquá

Iniciativa é para orientar os moradores do município 
que estão com coronavírus ou gripe. Cidades, página 3

AIPMI
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COMEÇA O ANO NA CMMC
O presidente da Câmara de Verea-
dores de Mogi das Cruzes, Marcos 
Furlan (DEM), assumiu os traba-
lhos como chefe do poder Legislati-
vo, despachando a partir do gabinete 
destinado ao chefe da Casa de Leis. 

AS COMISSÕES 
Com o novo ano na Câmara, tam-
bém começa a nova corrida para as 
vagas nas Comissões Permanentes, 
que fiscalizam as ações e realizam 
as avaliações dos projetos de lei. A 
escolha dos integrantes está definida 
pelo Regimento Interno para ocorrer 
na primeira sessão do ano, marcada 
para o início de fevereiro. 

TUDO ABERTO 
Fontes dentro da Câmara apontam 
que a formação das comissões (e 
as possíveis mudanças) ainda não é 
um fato concreto, uma vez que mui-
tos dos vereadores estão em reces-
so fora da cidade. “A expectativa é de 
que tudo isso seja definido mais pró-
ximo da escolha, caso haja um con-
senso entre todos”, ressaltou a fonte. 

CONSENSO? 
Cabe lembrar que a escolha dos 

membros da Mesa Diretiva para 2021 
foi acirrada, com diferença de um a 
dois votos em todos os cargos. Para 
este ano, além das fronteiras políti-
co-eleitorais entre os partidos que 
compõem o plenário, há de se obser-
var se a divisão da Casa continuará.

ESTAÇÃO SUZANO
A estação Suzano da Linha 11-Co-
ral da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) recebe hoje, 
das 11 às 16 horas, a Feira de Livros 
e Profissões com doação de obras 
com conteúdo técnico e realização 
de orientação profissional aos passa-
geiros que passarem pelo local e es-
tiverem interessados em esclarecer 
dúvidas sobre carreira profissional.

DINO’S NO SHOPPING
Para animar as férias das crianças, 
o Mogi Shopping recebe a atração 
inédita Dino’s Adventure, um circui-
to de aventuras ambientado com a 
temática de dinossauros. A estrutu-
ra está na Praça Central de Eventos 
do centro de compras e entreteni-
mento com funcionamento de se-
gunda-feira a sábado, das 10 às 22 
horas, e aos domingos e feriados, do  
meio-dia às 20 horas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Consumo seguro

H
á tempos as tarefas dos órgãos de 
defesa do consumidor deixaram 
de se limitar ao atendimento de 
casos de vendas de produtos não 

cumpridas ou na intervenção para a troca de 
equipamentos com defeito. Atualmente, as 
unidades do Procon espalhadas pelos mu-
nicípios procuram se antecipar aos riscos de 
comercialização não garantida, fornecendo 
orientações aos consumidores sobre os cui-
dados para se evitar fraudes e dando dicas 
para o consumo saudável e seguro.

Em Suzano, o órgão iniciou o ano in-
tensificando os trabalhos no município, 
fortalecendo vídeos orientativos nas redes 
sociais e realizando diversas fiscalizações. 
O Procon da cidade também começou a 
divulgar uma série de vídeos por meio do 
Momento Procon, publicado no Facebook 
e no Youtube da Prefeitura. Em paralelo, as 
equipes orientam os consumidores sobre a 
compra de material escolar e a atenção dos 
pais quanto à lista de itens exigidos, bem 
como a outras demandas.

A unidade de Mogi deu orientações nes-
ta semana especificamente sobre a compra 

de material escolar, o principal foco neste 
momento de vendas. Segundo a unidade, 
a variação de preços pode chegar a 400%, 
dependendo do produto, por isso ressalta 
a importância do consumidor realizar pes-
quisas antes da compra. A Fundação Pro-
con detectou um aumento de 16% no cus-
to total da lista básica de itens escolares em 
relação a 2021.

É preciso dar uma atenção especial para as 
compras realizadas pela internet, prática que 
tem crescido bastante nos últimos anos. Sites 
suspeitos devem ser evitados e preços mui-
to abaixo daqueles praticados pelo mercado 
são verdadeiras armadilhas para enganar o 
consumidor. Prazos de entrega e custos de 
frete devem ser avaliados pelos comprado-
res, pois podem determinar a diferença en-
tre uma boa oportunidade ou uma cilada.

Para o consumidor, o importante é saber 
que as unidades do Procon não apenas fis-
calizam vendas e a qualidade dos produtos 
entregues, mas também dão orientações so-
bre os cuidados antes das compras e dicas 
importantes a respeito do consumo seguro. 
Todos precisam estar sempre alertas.

A luta pela saúde des-
ta vez alerta para os riscos 
causados pelo consumo do 
narguilé e do cigarro eletrô-
nico. Tratados como menos 
nocivos, eles podem desenca-
dear danos semelhantes aos 
do cigarro, ou até mais gra-
ves. Uma sessão de narguilé 
expõe o fumante à inalação 
de fumaça por um período 
maior do que quando ele 
fuma um cigarro. Segundo 
o Ministério da Saúde, a fai-
xa etária dos consumidores 
desse produto são jovens de 
13 a 35 anos.

Por compor um filtro de 
água e utilização de aromati-
zantes, o narguilé pode pare-
cer menos nocivo se compa-
rado a outros produtos com 
tabaco. Ao contrário dos ci-
garros convencionais, que 
queimam tabaco para gerar 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

fumo, os cigarros eletrôni-
cos vaporizam um líquido, 
que alguns chamam de e-

-líquido, e-suco ou e-juice. 
São também chamados de 
cigarro vape, e-cigarro, e-

-cig ou e-cigarette.
O cigarro eletrônico é cons-

tituído por um atomizador 
o qual aquece o líquido e 
gera o vapor, um reservató-
rio (que contém o líquido), 
uma bateria, um interrup-
tor e um sensor que detec-
ta a sucção. Permite simular 
o ato de fumar um cigarro 
convencional, mas ao con-
trário deste, no qual a folha 
do tabaco é queimada, no 
cigarro eletrônico, uma so-
lução líquida é vaporizada 
para ser inalada, acontece 
que a maior parte dos líqui-
dos à venda são compostos 
por nicotina. A utilização do 

narguilé e de cigarros ele-
trônicos, em longo prazo, 
causam câncer de pulmão, 
boca e bexiga, estreitamento 
das artérias e doenças respi-
ratórias. Além disso, o com-
partilhamento pode expor o 
fumante ao vírus do herpes, 
da hepatite C, tuberculose, 
Covid-19 e outras doenças 
contagiosas.

É preciso urgentemente 
conscientizar os jovens e 
adultos, de ambos os se-
xos, fumantes ou não, que 
interrompa o uso desses 
produtos ou anule essa ex-
perimentação. É necessário 
evitar a iniciação ao tabagis-
mo, que acontece principal-
mente na adolescência, ge-
rando grandes impactos na 
saúde de cada indivíduo e 
na saúde pública.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Saúde promove orientação 
sobre prevenção à hanseníase
Suzano - Em razão da cam-
panha nacional Janeiro Roxo, 
que conscientiza sobre a 
hanseníase, a Secretaria de 
Saúde intensificou as ações 
para orientar a população 
sobre os sintomas e conse-
quências dessa doença, que 
é curável e pode ser tratada 
gratuitamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

A hanseníase é uma doen-
ça infecciosa e contagiosa 
que afeta os nervos e a pele. 
Os principais sintomas são 
manchas brancas, vermelhas 
ou marrons em qualquer 
parte do corpo, com perda 
ou alteração de sensibilida-
de no local. Outros fatores 
também podem surgir, como 
sangramento e ressecamento 
do nariz, caroços pelo corpo, 
diminuição da força muscular 
e febre. Sua contaminação 
se dá por meio de gotículas 
de saliva ou secreção nasal, 
sendo necessário contato 
próximo e diário com a pes-
soa infectada. Os sintomas 
podem demorar de dois a 

Tem tratamento

sete anos para começar a 
surgir, fator que prejudica a 
detecção de transmissão por 
parte dos órgãos de Saúde. 
Nos últimos quatro anos, o 
município registrou 18 casos 
da doença.

Em Suzano, o Ambulatório 
de Especialidades Doutor 
Juracy Cruz, que fica na 
rua Kazuo Kagiwara, 33,no 
bairro Parque Santa Rosa, é 
referência no acolhimento 
de pacientes de hanseníase.

O secretário Pedro Ishi, 
alertou que, apesar de ser 
uma doença pouco falada e 
curável, as pessoas precisam 
ter atenção à hanseníase, pois 
ela pode trazer consequências 
a longo prazo se não for iden-
tificada e tratada previamente. 

“A administração municipal 
segue atenta e mantém ações 
de rotina para informar e 
prevenir, impulsionando a 
busca ativa de casos suspei-
tos”, alertou Ishi.

Ishi:”Hanseníase pode ter consequência a longo 

Maurício Sordilli/Secop Suzano 

Doenças respiratórias 
ligam alerta na cidade
Recomendação é para o uso das máscaras e do álcool em gel e, se possível, ficar em casa

COVID E GRIPE

Suzano - A Secretaria de Saúde 
emitiu nesta semana um alerta 
para a população a respeito da 
prevenção contra os vírus e 
infecções respiratórias, como 
a gripe e o coronavírus (Co-
vid-19). A medida acontece 
em razão do aumento de casos 
de síndrome gripal, entre leves 
e graves, na Região Metropo-
litana de São Paulo. O uso de 
máscara e higienização das 
mãos seguem imprescindíveis 
para evitar a contaminação e 
a transmissão das doenças.

Com a disseminação do 
Influenza H3N2 e o aumento 
no número de casos do novo 
coronavírus na região, se faz 
necessário redobrar os cuidados 
que já vinham sendo tomados 
nestes quase dois anos de 
pandemia, como utilizar álcool 
gel, evitar aglomerações e o 
contato com pessoas gripadas 
ou resfriadas. Os principais 
sintomas envolvem picos de 
febre, dor de garganta, tosse, 
secreção nasal excessiva e dor 
de cabeça.

O coordenador clínico do 

Pronto-Socorro (PS) Municipal, 
Silvanei Cardoso Mamed, res-
saltou que a população também 
não deve compartilhar itens 
de uso pessoal, como talheres 
e copos, com outras pessoas, 
pois a prática representa um 
grande risco à saúde dos en-
volvidos. “As pessoas devem 
manter a calma, continuar em 
casa se hidratando e tendo 
uma boa alimentação. Caso 
o cidadão tenha febre alta ou 
haja sintomas sérios, a pessoa 
deve buscar auxílio médico”, 
explicou.

O cidadão que apresentar 
sintomas moderados pode 
buscar o posto de saúde mais 
próximo, das 7 às 17 horas. No 
local, ele será avaliado, receitado 
e, se necessário, submetido 
ao teste de Covid-19, a fim 
de verificar a possibilidade de 
infecção. Já os casos graves são 
encaminhados ao PS, onde há 
estrutura para o acolhimento 
necessário às condições e 
eventuais procedimentos, caso 
haja necessidade de internação.

O diretor técnico do 

Pronto-Socorro, Walter Gil-
berto Guinger, alertou que 
este aumento de casos se dá 
em razão do relaxamento 
das pessoas com os cuidados 
após os resultados extrema-
mente positivos obtidos pela 

campanha de imunização. “A 
pandemia ainda não acabou. 
Nós, médicos, estamos tra-
balhando dois anos ininter-
ruptos nesta luta para salvar 
vidas, mas ainda não é hora 
de comemorar e abandonar 

as máscaras. Para evitar que 
tenhamos uma sobrecarga no 
sistema de Saúde, precisamos 
da colaboração de todos para 
conter os casos e diminuir a 
circulação dos vírus”, reforçou.

Pronto-Socorro de Suzano recebe a maioria dos pacientes infectados na cidade

Wanderley Costa/Secop Suzano 

Itaquá - As duas unidades 
de urgência e emergência do 
município agora possuem 
um fluxo diferenciado para 
o atendimento de pacientes 
com sintomas gripais. A Se-
cretaria Municipal de Saúde 
montou duas tendas e um 
trailer na área externa do 
Centro de Saúde 24h, na Vila 
Zesuina, e da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
no Caiuby, para fazer a tria-
gem de pessoas com suspeita 
de coronavírus (Covid-19), 
H3N2 ou qualquer outra 
síndrome gripal.

Debaixo das tendas, o paciente 
que apresentar sintomas como 
tosse, febre, dor de cabeça ou 
coriza, passa pela triagem e 
faz a ficha. Depois disso, um 
médico, um enfermeiro e 
um auxiliar de enfermagem 
o atendem no trailer. O pa-
ciente fará o teste rápido de 
antígeno para confirmar ou 
descartar a possibilidade de 
estar com Covid-19.

Se der positivo, o médico 
prescreve a medicação, for-
nece um atestado de dez dias 

Tendas são montadas em 
duas unidade de saúde

Covid e H3N2

para que ele fique isolado e 
o dispensa. Se der negativo, 
o profissional também pres-
creve a medicação adequada 
e o libera. Se os sintomas de 
gripe persistirem, a orienta-
ção é procurar novamente 
alguma unidade de saúde 
para a realização de exames 
mais específicos.  

A ideia é que além de dar 
agilidade ao atendimento, 
pacientes com Covid-19 não 
corram o risco de infectar 
outros dentro das unidades. 

“A demora no atendimento 
não é um problema apenas 
na rede pública, mas também 
na rede particular por conta 
do aumento de casos de gripe 
e de Covid-19. Se o pacien-
te entra em uma unidade 
lotada, a possibilidade de 
contágio é maior. Para evitar 
isso, montamos as estruturas 
na parte externa”, explicou 
o prefeito Eduardo Boigues 
(PP). As Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) Centro e 
Morro Branco também estão 
recebendo a mesma estrutura 
para o atendimento.

Guararema - A Secretaria 
Municipal de Saúde liberou 
ontem o cadastramento para 
vacinação contra o cooronavírus 
(Covid-19) de crianças de 10 
e 11 anos com comorbidades. 

Além deste cadastro, também 
está disponível o pré-cadastro 
para crianças da mesma faixa 
etária, sem comorbidades 
que serão imunizadas caso 
haja doses excedentes da 
vacinação das crianças com 
comorbidades.

O cadastro está disponível 
no site guararema.sp.gov.br, 
no banner da página inicial 
ou no link “Cadastramento 
Para Vacinação da Covid-19”.

Para se vacinar, é preciso 
levar um documento com foto 
contendo o número do CPF 
(original e cópia), o Cartão 
Nacional de Saúde (original 
e cópia) e comprovante de 
residência atualizado (original 
e cópia) e comprovante de 
comorbidade, que também 
há a opção de ser anexado 
na realização do cadastro.

Cadastro para 
vacinação de 
crianças já está 
disponível

Com comorbidade

Suzano - A Associação Co-
mercial e Empresarial (ACE) 
de Suzano realizou, ontem, 
o sorteio do Natal Premia-
do. O sorteio foi realizado 
respeitando os protocolos 
sanitários de combate ao coro-
navírus (Covid-19) e contou 
somente com a presença de 
convidados da associação, 
além de ter sido transmitido 
pelo Facebook e Instagram. 
A auditoria foi realizada pela 
diretora do Procon de Suzano, 
Daniela Itice. 

O maior prêmio da cam-
panha, uma motocicleta zero 
quilômetro, foi para Sabri-
na Silva Campos. A grande 
vencedora, que é residente 
de Navegantes, em Santa 
Catarina, fez uma visita a 
Suzano e realizou algumas 
compras na loja Iris Modas, 
onde ganhou os cupons 
para o sorteio. O diretor de 
Marketing da entidade, Ro-
drigo Guarizo, agradeceu a 
catarinense pela participação 
e reforçou a força do em-
preendedorismo suzanense. 

“É uma honra descobrir que 
a nossa campanha chamou 
a atenção dos turistas que 
passaram pela nossa cidade 
e munícipes do Alto Tietê”, 

Catarinense leva 
maior prêmio do 
Natal Premiado 
da ACE

Sorteio



cidades Sexta-feira, 14 de janeiro de 20224 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Como parte da inauguração,
Sesc Mogi estreia espetáculo
Mogi - O grupo Desembar-
gadores do Furgão realiza 
amanhã, às 16h30, com entrada 
gratuita, a estreia presencial 
do espetáculo A Fabulosa 
Tenda dos Charlatães, como 
parte da programação de 
inauguração do Sesc Mogi 
das Cruzes, que fica na rua 
Rogério Tácola, 118, bairro 
do Socorro. 

O espetáculo mescla as 
linguagens das máscaras bali-
nesas, teatro popular de rua e 
circo tradicional, convidando 
o público a divertir-se com 
uma trupe que ganha a vida 
enganando as pessoas durante 
suas apresentações. 

Esse circo para lá de ex-
cêntrico conta com números 
de magia, contorcionismo, 
atiradora de agulhas, homem 
mais forte, animais fantásticos 
e faquires. 

“A Fabulosa Tenda dos 
Charlatães” conta com ele-
mentos peculiares, como 
a precisão de movimentos 
em jogo com a trilha (um 
elemento trazido da tradição 

A Fabulosa Tenda dos Charlatães

Topeng de Bali), jogo direto 
de improvisação com o pú-
blico e desenvolvimento de 
personagens tipo brasileiros.

Usando as relações das 
máscaras e o jogo direto 
com a plateia, o grupo De-
sembargadores do Furgão 
constrói um ambiente único, 
engraçado e democrático, 
sendo ideal para a diversão 
de toda família. 

O Grupo Desembargadores 
do Furgão foi fundado em 

2013 por artistas egressos 
da Unicamp com o intuito 
de pesquisar a transposição 
das máscaras Balinesas para 
o contexto do teatro popular 
brasileiro.

Em algumas obras o grupo 
utiliza máscaras balinesas da 
tradição TOPENG e também 
desenvolve uma pesquisa 
com máscaras do Mapiko 
(Moçambique), de Paucar-
tambo (Perú) e máscaras de 
confecção própria.

Espetáculo mescla linguagens das máscaras balinesas

Ricardo Avellar

Festeiros cancelam o chá
bingo da 6ª Coroa do Divino
Mogi - A pandemia do coro-
navírus (Covid-19) começa 
a afetar novamente o setor 
de eventos em todo o Brasil 
e não poderia ser diferente 
em Mogi das Cruzes, que 
no mês de maio promove 
a sua tradicional Festa do 
Divino Espírito Santo.

Por causa do avanço da 
variante ômicron e da nova 
cepa do vírus da influenza, a 
H3N2, os festeiros Ricardo 
Lima da Costa e Denise Re-
zende da Silva e os capitães 
de mastro Eduardo Ferrei-
ra Rego e Milena da Costa 
Freire Rego decidiram pelo 
cancelamento do chá bingo 
da 6ª Coroa do Divino, que 
ocorreria amanhã.

A reza da Coroa, contudo, 
está mantida e de maneira 
presencial, mas seguindo 
todos os protocolos preventi-
vos, como o uso de máscara 
facial e álcool em gel para 
a higienização das mãos. A 
transmissão online também 
segue pela página do Facebook 
(https://www.facebook.com/

Pandemia

festadodivinodemogidascruzes).
“A decisão preventiva foi 

necessária para o enfrenta-
mento do aumento nos índices 
de contaminação em nossa 
região, tanto para Covid-19 
quanto para Influenza, afe-
tando também voluntários 
importantes que trabalhariam 
para a realização do evento”, 
destacou o festeiro Ricardo.

Até o momento, a pro-
gramação dos eventos pré-

-agendados está mantida. 
Na próxima segunda-feira, 
19 horas, o padre Antonio 
Carlos Cuba Fernandes, o 
Toninho, da Paróquia Cristo 
Rei, celebra a Missa Mensal 
do Divino, na Catedral de 
Sant´Ana. O Retiro das Reza-
deiras e Rezadores da Festa 
do Divino Espírito Santo de 
Mogi das Cruzes está marcada 
para o dia 22 de janeiro, na 
Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, na Vila Industrial, e 
a Missa de Envio será no dia 
23 de janeiro, na Catedral 
de Sant´Ana.

Mas essa agenda pode mudar. 

Atentos aos comunicados 
dos órgãos competentes, os 
festeiros e capitães de mastro 
da Festa do Divino estão o 
tempo todo em conversa 
para ver o que é melhor, 
não só para o evento, mas 
para quem participa dele. 

“Olhamos com muito carinho 
pelo grande público idoso 
que acompanha a Festa do 
Divino e, embora a maioria 
esteja vacinado, o nosso 
compromisso maior é zelar 
pelo bem-estar e pela saúde 
dele. Reforcemos nossas ora-
ções, suplicando ao Divino 
Espírito Santo pelo fim da 
pandemia”, disse Ricardo.  

Há, ainda, o Encontro Na-
cional das Festas do Divino 
Espírito Santo, quando os 
fiéis terão a oportunidade de 
fazer a Romaria a Aparecida, 
no dia 26 de março. A “1ª 
Romaria da Festa do Divino 
na Casa da Mãe Aparecida” 
ocorreu em 2019, mas nos 
últimos dois anos (2020 e 
2021) ela não foi realizada 
por causa da pandemia.

Cultura promove programação 
especial para o período de férias
Calendário inclui ações de teatro, dança, cinema, artes plásticas e patrimônio; participação será sempre gratuita

ENTRETENIMENTO

Mogi - A Secretaria Municipal 
de Cultura dará início, na 
próxima segunda-feira, a 
uma programação especial, 
elaborada com o intuito de 
garantir entretenimento e 
atrações artísticas e culturais 
para todos os mogianos no 
período de férias escolares. 
O calendário inclui ações 
de teatro, dança, cinema, 
artes plásticas, patrimônio 
e a participação será sempre 
gratuita.

Uma delas é a abertura da 
Casa do Hip Hop para ensaios. 
Entre os dias 17 de janeiro 
e 25 de fevereiro, o espaço 
ficará a disposição de grupos 
e artistas que queiram ensaiar 
no local, respeitando o limite 
de 20 vagas por turma e os 
agendamentos serão feitos por 
meio de formulário virtual. 
A seleção se dará por ordem 
de inscrição. 

Outra atração, que acontecerá 
nos dias 17 e 18 de janeiro, 
é a oficina “Os Caminhos do 
Riso”, que será conduzida 
pelo artista Márcio Pial, na 

Casa do Hip Hop. Serão dois 
encontros de três horas de 
duração cada, em que os 
participantes aprenderão sobre 
estilos e técnicas cômicas, 
como a palhaçaria, esque-
tes, improvisação, stand up 
comedy, incluindo exercícios 
de criatividade e trabalhando 
também atuação física, ritmo, 
tempo cômico e expressão 
corporal. Serão 20 vagas 
para cada turma e poderão se 
inscrever pessoas com idade 
a partir de 15 anos. 

Já no período entre 18 
e 21 de janeiro, crianças e 
jovens poderão participar 
da Oficina Básica de Teatro, 
que será conduzida pela atriz 
e bailarina Bruna Panegassi, 
no Theatro Vasques. Serão 
duas turmas com 20 vagas 
cada, sendo uma destinada a 
pessoas com idade entre sete 
e 10 anos e outra a pessoas 
com idade de 11 a 15 anos. 
A oficina vai oferecer jogos e 
improvisações teatrais. 

Outra ação que fará parte 
da programação especial de 

férias da Secretaria de Cultura 
é a exibição nas redes sociais 
oficiais da Secretaria de Cultura 
de conteúdo audiovisual que 
terá como tema o combate 
à intolerância religiosa. O 
material será disponibilizado 

de forma irrestrita a todos 
os interessados e a exibição 
acontecerá no dia 21 de ja-
neiro, às 19 horas.

Quem quiser ter o primeiro 
contato com o universo da 
iluminação cênica também 

terá essa oportunidade, por 
meio de oficina, que será 
conduzida pelo músico e 
ator Michael Meyson, de 25 
a 27 de janeiro, no Theatro 
Vasques. A ação é voltada para 
pessoas com idade a partir 

dos 15 anos e cada oficina 
terá três horas de duração. 
As turmas poderão ter até 
30 pessoas cada. 

Da mesma forma, quem 
tem interesse em conhecer 
ou aprimorar técnicas de 
interpretação para o cinema e 
TV também terá essa chance, 
com oficina que será realizada 
no dia 29 de janeiro, às 14 
horas, no Theatro Vasques. A 
ação é voltada para pessoas 
com idade a partir de 12 anos 
e a oficina terá quatro horas 
de duração. 

O projeto Noites de Mistério 
também faz parte da progra-
mação especial de férias da 
Secretaria Municipal de Cultura. 
Desenvolvida pelo Departa-
mento de Patrimônio, a ação 
já caiu no gosto do público e 
terá edição especial, em que 
serão abordadas histórias do 
Cemitério São Salvador. O 
passeio acontecerá no dia 
28 de janeiro, às 19 horas. A 
turma poderá ser composta 
por até 60 pessoas e serão 
abertas inscrições online.

Estudantes poderão participar de oficina de teatro, conduzida por Bruna Panegassis

Divulgação/PMMC
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Aeamc divulga nova 

diretoria do biênio
Mogi - Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos de Mogi das 
Cruzes (Aeamc) divulgou, 
na tarde de ontem, a com-
posição da nova diretoria 
da entidade para a gestão 
2022/2023. Segundo a as-
sociação, os nomes que 
compõem a nova diretoria 
são: presidente: engenheiro 
civil Mauro Rossi; vice-

-presidente: arquiteto Nelson 
Bettoi Batalha Neto; diretor 
administrativo: engenhei-
ro civil Celso Antônio de 
Giuseppe; diretor adminis-
trativo adjunto: engenheiro 
mecânico Antônio Carlos 
Custodio; diretor financeiro: 
tenente coronel reserva 
engenheiro civil Denílson 
Aparecido Ostroski; diretor 
financeiro adjunto: geólogo 
Silvio Antônio Canevare 
Pomaro; diretor de patrimô-
nio: engenheiro eletricista 
Jean Carlo Martins; diretor 
social: arquiteto Wilson 
Godoy Toledo; diretor de 
engenharia e agronomia: 

Entidade

engenheiro civil Orlando 
Pozzani Junior; diretora de 
arquitetura e urbanismo: 
arquiteta e urbanista Jane 
Marta da Silva; diretor de 
meio ambiente e geologia: 
engª ambiental, arquiteta 
e urbanista Ana Maria de 
Abreu Sandim; diretor de 
expansão do quadro social: 
engenheiro mecânico e se-
gurança do trabalho Fabio 
Renato dos Santos; diretor 
de esportes e serviços co-
munitários: engenheiro 
eletricista Miguel Aparecido 
de Assis e diretor de cultu-
ra e divulgação: arquiteto 
e urbanista Nelson Luiz 
Gasparin 

Participam do conselho 
deliberativo o engenheiro 
eletricista Jolindo Rennó 
Costa; o engenheiro civil 
Clécio de Miranda Lima; o 
engenheiro civil Jamil Hallage; 
Cláudio Martins; a arquiteta 
Heloisa Helena Canevare 
Pomaro; o arquiteto José 
João Mossri e o arquiteto 
Paulo Sergio Pinhal

Curso inicia formação da 
terceira turma no Cocuera
Mogi- A terceira turma do 
Curso de Educadores Am-
bientais Locais, promovido 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, terá 41 alunos e 
reuniu-se anteontem para o 
primeiro módulo de formação, 
que aconteceu na Associação 
dos Agricultores de Cocuera. A 
secretária municipal do Verde 
e Meio Ambiente, Michele de 
Sá Vieira, esteve no local e co-
mentou a importância da ação 
realizada pela Administração 
Municipal:

“Esta será a terceira turma do 
curso, que já levou conhecimento 
e informação para moradores 
de Jundiapeba e de Taiaçupeba. 
Uma característica importante 
é que temos sempre grupos 
diversificados, com pessoas de 
idades e experiências distintas. 
Isso contribui para enriquecer 
o processo de aprendizado. 
Com os 41 participantes da 
terceira turma, chegaremos 
a um total de 90 educado-
res ambientais formados em 

Educadores Ambientais Locais

Mogi das Cruzes”, afirmou, 
lembrando que novos grupos 
serão criados.

A terceira turma é voltada 
para os moradores da região do 
Cocuera, mas também aceitou 
inscrições de pessoas de outros 
bairros. Michele lembra que, 
ao longo de 2021, o curso 
consolidou-se na cidade como 
uma ferramenta de construção 
da cidadania e de respeito ao 
meio ambiente.

O próximo encontro da 
terceira turma será realizado no 
dia 26 de janeiro, na Associação 
dos Agricultores de Cocuera. A 
formação tem cinco módulos, 
sendo um deles dedicado a 
uma visita ao Parque Municipal. 
Os módulos ocorrem entre 
14 e 17 horas e, nos períodos 
entre as aulas presenciais, de-
nominados de períodos entre 
módulos, os participantes 
realizam atividades junto à 
sua comunidade no sentido 
de divulgar a importância 
da participação de todos na 
construção da sustentabilidade 
socioambiental.

Entre os objetivos do curso, 
estão promover a sensibilização 
dos moradores frente ao tema, 
estimular o conhecimento 
sobre o território onde vivem 
e fomentar o planejamento de 
ações orientadas pelos para-
digmas da sustentabilidade.

Durante a formação também 
são abordados problemas so-
cioambientais locais, como o 
descarte irregular de resíduos 
sólidos, o parcelamento irre-
gular do solo, a poluição dos 
rios e córregos, a supressão 
da vegetação nativa, entre 
outros. Outra meta é tornar 
a legislação ambiental mais 
acessível à população.

Formatura
A formatura das três pri-

meiras turmas do curso será 
realizada no dia 22 de março 

– Dia da Árvore. A primeira 
turma reuniu moradores de 
Jundiapeba, Chácara Santo 
Ângelo, Conjunto Santo Ân-
gelo, Santo Ângelo, Parque 
das Varinhas, Jardim Nove de 
Julho e Parque São Martinho.

Novas restrições estão sendo 
estudadas para o Alto Tietê
Acompanhamento vem após o decreto estadual, que reduziu limite para ocupação em estádios de futebol em 70%

COVID-19

Região - As prefeituras de 
algumas das cidades do 
Alto Tietê comentaram so-
bre possíveis medidas para 
restrição de público em 
parques e espaços de lazer 
após o decreto do governo 
do Estado que reduziu a 
capacidade em estádios 
de futebol, em 70%, para 
combater o novo coronavírus 
(Covid-19).

O decreto assinado pelo 
governador João Doria (PSDB) 
na quarta-feira estabelece que 
os estádios devem ter uma 
diminuição de 30%, e fez 
um pedido aos prefeitos para 
tomar medidas semelhantes 
em seus municípios.

Mogi das Cruzes informou 
que segue as recomendações 
do governo do Estado, e que 
a normatização para enfren-
tamento da nova variante 
da Covid-19, a ômicron, 
e seguirá as definições do 
Palácio dos Bandeirantes. “Os 
parques seguem as normas 

sanitárias determinadas pelas 
autoridades, definidas pelo 
Plano São Paulo. Os três 
parques da cidade seguem 
os protocolos, como uso 
obrigatório de máscara, dis-
tanciamento social e álcool 
em gel”, explicou a Prefeirura.

A cidade de Suzano in-
formou que deve aderir às 
recentes recomendações do 
Estado, e que segue com a 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras e recomenda a 
frequente higienização das 
mãos e o distanciamento 
entre os frequentadores do 
Parque Max Feffer: “Além 
disso, Suzano também rea-
liza avaliações semanais 
do cenário pandêmico na 
cidade”.

Em Ferraz de Vasconcelos, 
a administração municipal 
informou que está analisando 
as medidas tomadas pelo 
Estado em seu Comitê de 
Enfrentamento à Covid-19. 

“Nos próximos dias, essa de-
cisão deverá ser editada por 
meio de decreto municipal 

e divulgada para toda a 
população”, informou.

A prefeitura de Itaquaque-
cetuba reforçou que segue as 
recomendações do governo do 
Estado nos espaços públicos. 

“O momento é de cautela, 

por isso é fundamental que 
os cidadão sejam conscien-
tizados da importância de 
se cuidar. Isso não deve ser 
visto como privação, mas 
cuidado consigo e com o 
próximo”.

O Executivo municipal de 
Guararema informou que, 
por medida de segurança, 
já cancelou eventos como 
o carnaval e, no fim do ano 
passado, o Cidade Natal. 

“O município manterá as 

medidas atuais, visto que não 
há mais eventos de grande 
porte no município, como 
partidas e shows. O setor 
de Fiscalização continua 
atuando e recebendo de-
núncias para coibir excessos 
em eventos particulares”, 
declarou em nota.

A Prefeitura de Santa Isabel 
disse em nota que já man-
tém medidas de controle 
sanitário no seu parque 
municipal, e que a concen-
tração do público já segue 
os padrões determinados 
pelas autoridades. “Estamos 
neste ano em um cenário 
diferente, onde temos um 
alto número de vacinados, 
mas ainda não temos dados 
epidemiológicos sólidos do 
período pós-vacinação”, 
ponderou.

Em nota, a cidade de 
Arujá informou que está 
em estudo a aplicação de 
novas medidas, poderão 
ser anunciadas em breve, 
de acordo com a evolução 
dos casos de Covid-19.

André Diniz

Parques e outros espaços públicos da região podem adotar restrições de pessoas

Mogi News/ Arquivo

Ferraz - A Prefeitura por meio 
do projeto Mais Asfalto chegou 
a rua Rafael Anunciato, no 
bairro Conjunto Residencial 
Castelo Branco. A via possui 
cerca de 1 km de extensão e 
está recebendo serviços de 
fresagem e recapeamento.

Na programação do Mais 
Asfalto está prevista a recupe-
ração de aproximadamente 
cem ruas que estão em péssimo 
estado de conservação e que 
não recebem manutenção 
há anos, um investimento 
de mais de R$ 40 milhões.

A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) afirmou que em 2022 
a cidade será um grande can-
teiro de obras de recuperação 
de vias.“É uma exigência da 
administração que os serviços 
sejam feitos com qualidade, 
contendo fresagem do pavi-
mento asfáltico, aplicação de 
material adequado, reforço 
das fundações e em alguns 
casos reconstrução de guias, 
sarjetas e passeios”, comentou 
a chefe do Executivo.

Programa Mais 
Asfalto chega  
ao bairro  
Castelo Branco

Recapeamento
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Cata-Tranqueira e Cata-Pneus atendem oito bairros amanhã

Oito bairros e distritos afastados do centro de Mogi das Cruzes serão atendidos amanhã 

pelas operações Cata-Tranqueira e Cata-Pneus. As equipes percorrerão Biritiba Ussu, 

Taiaçupeba, Quatinga, Boa Vista, Parque Nove de Julho, Parque das Varinhas, Parque 

São Martinho e Barroso. Os moradores podem descarta móveis, objetos e pneus que 

não tenham mais serventia. Outras informações pelo telefone 4798-5706.

Educação divulga os resultados 
sobre a avaliação nutricional
Ação do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) revelou indicadores dos aspectos alimentares dos alunos

REDE MUNICIPAL

Mogi - A pesquisa de ava-
liação nutricional realizada 
no semestre passado pelo 
Departamento de Alimentação 
Escolar (DAE) da Secretaria 
de Educação de Mogi das 
Cruzes gerou importantes 
indicadores dos aspectos 
nutricionais dos estudantes 
da rede municipal de ensino 
e permitiu formular novos 
projetos de educação nutri-
cional para 2022.

Cerca de 7,2 mil pais e 
responsáveis responderam 
ao formulário entre julho 
e agosto de 2021. A partir 
dos dados coletados, foi 
possível identificar que 2% 
dos estudantes entre 0 e 5 
anos estão em magreza e 10% 
têm obesidade, sobrepeso 
ou risco de sobrepeso. Já no 
grupo de crianças e jovens 
entre 5 e 19 anos, 3% estão 
em magreza e 31% estão 
em sobrepeso ou obesidade.

A pesquisa também iden-
tificou que 2% dos alunos 
possuem colesterol alto, 2% 

Pesquisa ouviu mais de 7 mil pais e responsáveis pelos estudantes do município

têm intolerância à lactose, 
1% têm alergia à proteína 
do leite, 0,5% têm alergia ao 
corante, 0,3% têm diabetes, 
0,2% possuem hipertensão 
arterial, 0,2% têm alergia ao 

ovo e 0,1% possuem doença 
celíaca. Foi identificado, 
ainda, que cerca de 3% dos 
alunos são vegetarianos ou 
veganos.

Quando o assunto é atividade 

física, 43% dos estudantes 
não praticam esportes, 36% 
praticam de uma a duas vezes 
por semana, 12% praticam 
de três a cinco vezes por 
semana e 9% praticam todos 

os dias na semana.
“A pesquisa de avaliação 

nutricional é fundamental 
para desenvolvermos um 
trabalho eficiente e focado 
na qualidade da alimentação 
dos nossos alunos. Com ela, 
identificamos o perfil nutri-
cional de nossas crianças e 
elaboramos os projetos de 
educação nutricional dos 
próximos anos”, disse Caio 
Lage, diretor do DAE.

Verduras e hortas
Em 2022, o projeto de 

educação nutricional será 
focado na importância das 
verduras e na implantação de 
hortas nas escolas. “Vamos 
explicar sobre os nutrientes 
presentes em cada alimento, 
bem como a importância 
deles para o nosso organis-
mo. Dessa forma, pretende-
mos incentivar as crianças a 
melhorarem a alimentação 
não só no ambiente escolar, 
mas também em suas casas”, 
explicou a nutricionista do 

DAE, Bruna Mariana Braga.
O formulário de avaliação 

nutricional foi desenvolvido 
para identificar o estado 
nutricional de todos os 
alunos da rede municipal 
de ensino. A avaliação foi 
realizada a partir das curvas 
de crescimento, instrumento 
de avaliação nutricional da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), e passou a ser 
um parâmetro para projetos 
futuros de educação alimentar 
e nutricional com foco nos 
alunos da rede municipal 
de ensino.

“Essa pesquisa trouxe um 
panorama de como estão os 
meninos e meninas de Mogi 
das Cruzes e quais medidas 
efetivamente podemos adotar 
para melhorar a qualidade de 
vida de cada um deles. Dessa 
forma, podemos contribuir 
com o sucesso da jornada 
escolar de nossos alunos e 
formar a próxima geração da 
cidade”, ressaltou o secretário 
de Educação, André Stábile.

Divulgação/PMMC

Mogi - O mês de janeiro nem 
bem começou e os atletas do 
Clube de Campo de Mogi das 
Cruzes (CCMC) já têm o que 
comemorar. Caio Fernandes, 
com apenas 9 anos, iniciou 
2022 trazendo mais um título 
para a cidade e o complexo 
esportivo e de lazer. Ele foi 
campeão sub-12 do Torneio 
de Verão de beach tennis em 
Caraguatatuba, para garotos 
na faixa de 12 anos, se desta-
cando ao lado de meninos de 
todo o estado de São Paulo. 
Já no tênis, Carlos Gonzalles 
foi campeão no torneio de 
duplas, válido pelo Circuito 
Paulista, na cidade de Serra 
Negra. 

Associado do Clube de 
Campo, Caio Fernandes vem 
se destacando na comuni-
dade do beach tennis. Seus 
resultados e desempenho 
impressionam, principal-
mente por sua pouca idade, 

Atletas mogianos conquistam títulos
Tênis e beach tennis 

marca do beach tennis (MBT/
HP). Nossa meta este ano é 
iniciar as participações do 
Caio nas categorias sub-12, 
apesar da pouca idade, nos 
torneios da FPT (BT) e CBT. 
Além disso, o Clube de Campo 
tem um papel fundamental 
na estrutura de treinamentos 
e, também, pela tradição es-
portiva”, comentou Chaguri. 

Destaque no tênis, Carlos 
Gonzalles disputou o Circuito 
Paulista entre os dias 3 e 9 
de janeiro, com pontuação 
válida para o ranking brasi-
leiro. Ele foi campeão nas 
duplas e perdeu na semi-
final na categoria simples. 
No ano passado, Gonzales 
obteve grandes resultados 
nos torneios supervisionados 
pela Federação Paulista de 
Tênis, sendo vice-campeão 
Sul-Americano, evoluindo 
no quesito técnico, tático, 
físico e mental.

promissor atleta de alto nível 
que está se configurando no 
cenário do beach tennis. É 
uma honra tê-lo conosco, 
fazendo parte desse processo 
importante de amadureci-
mento técnico, físico, tático 
e psicológico. Ele é o mais 
novo atleta no mundo a ter 
um patrocínio de uma grande 

maturidade técnica e física 
que já apresenta. Segundo o 
professor de beach tennis e 
educador físico André Fran-
cisco Chaguri, a estrutura e 
os treinamentos ministrados 
no CCMC potencializaram o 
desenvolvimento de Caio na 
modalidade. 

“O Caio (Fernandes) é um 

Caio Fernandes, com apenas 9 anos, foi campeão sub-12

Divulgação

Mogi - A Prefeitura está com 
agendamento online aberto 
para aplicação da primeira, 
segunda ou terceira dose 
contra a Covid-19 pelo apli-
cativo cliquevacina.com.br 
. Há opções de datas para 
vacina da Pfizer, Astrazeneca 
e Janssen. O imunizante 
Coronavac esgotou estoque, 
mas novas vagas devem ser 
disponibilizadas em breve.

A Secretaria Municipal de 
Saúde reforça que a pandemia 
ainda não acabou e que é 
importante estar em dia com a 
vacinação, além de manter as 
medidas de prevenção, como 
o uso de máscara, álcool gel 
e a prevenção contra aglome-
rações. A Secretaria também 
recomenda aos moradores 
que verifiquem a carteira de 
vacinação para saber se está 
no prazo para a próxima dose.

Para fazer o agendamento e 
obter mais informações sobre 
os locais de vacinação e o 
número de doses disponibili-
zadas, acesse o Clique Vacina. 
Quem tiver dificuldade em 
fazer o procedimento pela 
internet pode ligar para o 
telefone 160.

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 800.955 
doses de vacina contra a 
Covid-19, sendo 350.585 
primeiras doses, 330.446 
segundas doses, 109.731 
terceiras doses e 10.193 doses 
únicas.

Mortes

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou ontem 
três óbitos por Covid-19 nas 
últimas 24 horas.

Agendamento prossegue 
para aplicação de doses

Online
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021 - PROCESSO Nº 201.521/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRO FERRULE.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para 
download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As propostas se-
rão recebidas até às 08h00min do dia 27 de janeiro de 2022, exclusivamente em am-

biente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068-3/2021 - PROCESSO Nº 201.184/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para 
download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As propostas se-
rão recebidas até às 08h00min do dia 31 de janeiro de 2022, exclusivamente em am-

biente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA 002/2021 - PROCESSO Nº: 201.427/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO REPARO EM REDES DE ÁGUA E DE ESGOTO, 

SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS E OUTROS PARA O SEMAE.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, por intermédio do Sr. Diretor Geral, 
comunica que, devido a necessidade de revisão de condições do edital, fica SUSPENSA 
sine die a sessão de recebimento de envelopes e de abertura da Concorrência 002/2021, 

que estava prevista para ocorrer na data de 09 de fevereiro de 2022.

Mogi das Cruzes, 13 de janeiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
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