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Mais notícia em um só lugar

Internações por Covid crescem
27% na região em uma semana
Dados foram levantados pela reportagem e mostram a evolução das internações tanto nas enfermarias quanto nas UTIs
Arquivo/Mogi News

Transporte de Suzano

PASSE LIVRE
TEM 3.608
PEDIDOS
O programa Passe Livre Estudantil, da Prefeitura de Suzano,
encerrou seu período de inscrições
na última sexta-feira com recorde
de solicitações do benefício para o
primeiro semestre de 2022. Foram
registrados 3.608 pedidos, sendo
2.238 para novos cadastros e 1.370
para renovação da gratuidade no
transporte. Cidades, página 3
Um levantamento com a Secretaria de Estado da Saúde e com as Pastas municipais de algumas das cidades
da região mostraram que, no espaço de uma semana, o
aumento na taxa de ocupação chegou a aumentar mais
de 27% nos leitos de Enfermaria e de alta complexidade para casos do coronavírus (Covid-19), incluindo
ai a variante ômicron, em algumas cidades da região.
Cidades, página 5

Violência doméstica

Homem é detido
pela GCM de
Mogi das Cruzes

Hospital Santa Marcelina, em Itaquá, assim como em outras unidades da região, é referência no tratamento contra o coronavírus

Coronavírus

Divulgação/Condemat

Secretaria do Estado da Saúde
recebe demandas do Alto Tietê

CABEÇA NAS NUVENS

Secretário Jean Gorinchteyn esteve na região e
conversou com os prefeitos. Cidades, páginas 3 e 8

Usuários da CPTM perdem mais de 2 mil
objetos na Linha 11-Coral. Cidades, página 5

Mogi News/Arquivo

Cidades, página 5

MOGI

Cultura faz
visita monitorada
a museus. p4
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EDITORIAL
divisas entre municípios e regiões, e isso
está claro para o coronavírus também.
O que se pensa não é fazer uma barreira sanitária entre municípios, mesmo
porque isso seria praticamente impossível, com pessoas morando em uma cidade e trabalhando e estudando em outras.
Na verdade, dessa reunião poderia surgir um método de trabalho conjunto para
impedir o avanço da doença, compartilhar leitos, ajudar na vacinação. A Região Metropolitana de São Paulo é como
se fosse um grande município, compartilhando ruas, vegetação e, é claro, pessoas, que vem e vão de acordo com o que
é preciso fazer.
É pouco provável que haja restrições
mais duras, como ocorreu durante quase
todo o ano passado nesta altura do campeonato. A pandemia vai ser combatida
agora nos detalhes, como a manutenção
do uso da máscara e do álcool em gel, no
entanto, uma parceria entre as cidades da
Grande São Paulo, que pode se estendidas
para outros lugares, pode ajudar muito
na luta contra o coronavírus.

ARTIGO
Raul Rodrigues
editor@jornaldat.com.br

A insustentável leveza no viver!
A leveza intensifica a sensação de liberdade, mas aporta
consigo insignificância e dispersão. Leveza não carrega
malas, mas também não cria
vínculos!
Desde a descoberta dessa
condição, a disputa entre o
peso e a leveza tem sido acirrada. No passado, o domínio
tecno-econômico consagrou
os equipamentos robustos
e pesados como os melhores. Ainda, e penso que não
será por muito tempo, dizemos que alguém “é de peso”
(tem prestígio), mas também
já afirmamos que alguém “é
um peso” para a família (um
fardo). Porém, hoje, muito
mais do que qualquer outra época, a leveza ganhou
importância. Nunca a leveza criou tantas espectativas,
desejos e obsessões. Nunca

fez comprar e vender tanto.
Ela torno um valor, um ideal
a ser perseguido.
A demanda é ser leve, viver
de forma solta, sem o peso de
amarras. A recomendação é
simplificar a vida, viajar com
pouca bagagem e eliminar
tudo que nos aproxime da
terra firme. Todos clamam
pela leveza e suas variações:
no campo pessoal, há o elogio a magreza, as dietas detox, a desaceleração, a busca
do zen, do mindfullness, do
minimalismo.
Arquitetura e arte materializam a leveza em linhas sóbrias e materiais finos. Não
é mais tecnologia, agora é
nanotecnologia que oferece
equipamentos cada vez menores e com o mínimo peso.
Sem as amarras de fios, são
quase etéreos. Por todos os

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

lados, a ordem é desmaterializar. Mais do que dinheiro e
felicidade, a escolha do corpo e do espírito é pela mala
menos pesada. E exige-se do
outro que ele “pegue leve”.
E qual é o problema? A
ironia. Com todo esse arsenal de leveza, a cada dia, a
vida parece mais pesada e
difícil de suportar. Dizendo
melhor: a busca da leveza é
pesada e estamos caminhando em círculos: na busca da
leveza, encontra-se o peso e,
por isso, aumenta-se ainda
mais a sede pela leveza. Para
ele, a leveza do digital é uma
ilusão. Você pode discordar
ou pelo menos considerar um
exagero. Afinal: a leveza do
mundo digital não é óbvia!
Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor
universitário.

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

CÂMARA DE FERRAZ
Como o recesso parlamentar da
Câmara Municipal de Ferraz de
Vasconcelos termina no próximo
dia 1º de fevereiro, o presidente
da Casa, vereador Flávio Batista
de Souza (Podemos), o Inha, informou que o processo legislativo
deste ano só vai começar no dia 8,
ou seja, quando ocorre a primeira
sessão ordinária do ano, a partir
das 9 horas. Segundo ele, a pauta ainda não foi definida, porém, o
assunto deverá ser resolvido até
o dia 4.

GCM DE ITAQUÁ
A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba realizou, entre os
dias 17 e 21 deste mês, um curso
de habilitação para carabinas táticas e espingarda calibre 12. A instrução ficou a cargo do GCM Classe Especial Alexandre, que integra
o efetivo. O objetivo foi formar os
GCMs com conhecimentos práticos
e teóricos sobre o uso adequado do
armamento, fundamentos de direitos humanos, regras de segurança, uso de bandoleira, precisão de
tiro, limpeza, manuseio, deslocamento, tiro embarcado e embarque

e desembarque de viatura.

LEGISLATIVO DE SUZANO
Em reunião organizada pela vereadora Gerice Lione (PL), realizada na tarde de segunda-feira, a
empresa Tora Logística, que faz o
transporte de minério de ferro na
estrada do Areião, no Monte Sion,
se comprometeu a apresentar soluções para os transtornos causados
no local. Os moradores reclamam
que a carga transportada gera um
pó vermelho, causando problemas
de saúde e sujeira constante nas
casas. Além disso, os caminhões
danificam o asfalto recém-colocado
na via e, por estacionarem de forma irregular, atrapalham o trânsito de veículos.

COMPROVANTE
A Prefeitura de Itaquaquecetuba
passou a exigir que seus 4,9 mil
servidores comprovem que tomaram a vacina contra Covid-19. Até
a próxima segunda-feira (31), será
preciso entregar uma cópia do comprovante, que precisa estar atualizado, ou o atestado médico que
comprove a contraindicação para
a vacinação.

ROÇADA EM ESTRADA
Divulgação/PMMC

A

Circulação

CONTRACAPA

Hora de união

pandemia de coronavírus dá sinais, claros, que pretende ficar
por mais um tempo, o problema
é que isso se traduz em pessoas
doentes, hospitais lotados e mortes. Em
mais uma tentativa de frear essa investida, as prefeituras da Grande São Paulo,
por meio de seus consórcios regionais, se
uniram para pedir ajuda do Palácio dos
Bandeirantes e do Palácio do Planalto.
Tomara que a ajuda venha, hospitais
começam a ficar lotados novamente com
a variante ômicron à solta, muito embora, o que é uma notícia mais alentadora
– se é que podemos usar esse termo – a
quantidade de mortes não vem acompanhando o mesmo ritmo, o que pode e
deve ser atribuído à aplicação das vacinas
e, na região, já tem cidade ministrando a
quarta dose do imunizante.
Essa união entre os consórcios pode
trazer bons furtos. Num passado não
muito distantes, quando a dengue parecia
descontrolada, foi criada uma campanha
apontando que Aedes aegypti, mosquito
transmissor da doença, não respeita as

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra,
Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, responsáveis pelos
trabalhos de limpeza pública do município, deram início nesta semana a trabalhos
de roçada da vegetação às margens da Estrada Fujitaro Nagao, que liga as
estradas Mogi-Salesópolis e Mogi-Bertioga. Os serviços devem se estender até a
próxima semana e fazem parte da programação de rotina.
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Hospital das Clínicas deve iniciar
atendimento nos próximos meses
Unidade deverá atender à população do Alto Tietê; reunião com secretário estadual foi por meio do Condemat
Irineu Junior/Secop Suzano

Paulo Pavione/Secop Suzano

Suzano - O prefeito Rodrigo a previsão é de abrirmos o
Ashiuchi (PL), se reuniu hospital nos próximos meses.
ontem com o secretário de O secretário também falou
Estado da Saúde, Jean Go- que o HC deverá ser um
rinchteyn, para tratar da Hospital Escola, por meio
abertura do Hospital Auxiliar de parceria com a Univerdas Clínicas (HC) ainda neste sidade de São Paulo (USP).
primeiro semestre. A agenda Aproveitei para pedir que o
foi articulada pelo Consórcio atendimento à população
de Desenvolvimento dos do Alto Tietê ocorra nos
Municípios do Alto Tietê dois prédios do HC”, disse
(Condemat) e ocorreu em Ashiuchi.
Guarulhos.
Ainda no encontro, Ishi
Acompanhado do secretário também solicitou apoio no Ashiuchi e secretário Ishi estiveram com Gorinchteyn
municipal de Saúde, Pedro acolhimento de cirurgias
Ishi, o chefe do Executivo, eletivas, buscando maior “Agradeço ao Estado e também
buscar um retorno positivo
que já havia adiantado a agilidade do Estado, além ao Condemat, em nome do e fico feliz com a abertura já
importância da ação ao go- de verificar a possibilidade presidente Gustavo Henric programada para o primeiro
vernador João Doria, voltou da abertura de novos leitos Costa, prefeito de Guarulhos, semestre deste ano”, finalizou.
a tratar do assunto com o de enfermaria e de Unidade por ter articulado o encon- (Leia mais sobre a agenda do
responsável pela Saúde do de Terapia Intensiva (UTI). tro. Estou empenhado para Condemat na página 8)
Estado de São Paulo. Na “Com o HC de Suzano, teremos
oportunidade, Gorinchteyn uma melhora considerável na
afirmou que o HC tem sua Saúde. Em paralelo, buscamos
abertura programada ainda apoio nos acolhimentos das
para o primeiro semestre cirurgias eletivas e na criação
de 2022.
de novos leitos para nossa
“Depois de toda a fase cidade e região”, destacou.
O prefeito agradeceu ao
documental e de ajustes
internos, eles iniciaram o governo do Estado pelo apoio
processo de contratação e no atendimento às demandas.

Processo de contratação do hospital já foi iniciado

EU VACINEI!
é sua vez!
agora

Transporte público

Passe Livre tem número
recorde de inscrições
Suzano - O programa Passe
Livre Estudantil, da Prefeitura, encerrou seu período de inscrições na última
sexta-feira com recorde de
solicitações do benefício
para o primeiro semestre
de 2022. Foram registrados
3.608 pedidos, sendo 2.238
para novos cadastros e 1.370
para renovação da gratuidade
no transporte público do
município. Os números
sinalizam um aumento de
33% em relação ao mesmo
período do ano passado.
A iniciativa contempla os
estudantes residentes em
Suzano e que se encaixam em
um perfil de renda familiar
total de até três salários mínimos ou de renda per capita
de até meio salário mínimo
para cada integrante, com
a comprovação pela folha
resumo do Cadastro Único.
De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal
de Educação, estima-se que
1.623 inscrições sejam da
região norte (45%), que
compreende bairros como

Miguel Badra, Jardim Varan
e Jardim Revista; 1.262 da
região central (35%), onde
estão os bairros Vila Figueira,
Vila Amorim, Jardim Imperador e proximidades; e
721 registros da região sul
(20%), em Palmeiras. O balanço também apontou uma
predominância do benefício
para os alunos de ensinos
técnico e superior.
Com o fim do prazo, a
orientação é que os estudantes
aguardem as instituições de
ensino fixarem a quantidade
de aulas presenciais para enviar
a documentação necessária
até o dia 15 de maio. As inscrições seguem em avaliação
e os solicitantes devem ficar
atentos ao site oficial (suzano.
sp.gov.br/web/passe-livre)
para acompanhar o processo
de análise e a validação da
solicitação, que terá duração
entre 20 e 30 dias.
Em caso de dúvidas, os
munícipes podem entrar em
contato pelo e-mail passe.
livre@educ.suzano.sp.gov.br e
pelo telefone (11) 4744-6084.

A vacinação das crianças tá on
em Mogi das Cruzes. Agende a
dose do seu pequeno no Clique
Vacina e vamos juntos na luta
de Mogi Contra a Covid.

acesse e agende cliquevacina.com.br
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SEM COMORBIDADES

Secretaria abre agendamento
para crianças a partir 6 anos
Imunizante disponível é CoronaVac, autorizado pela Anvisa e encaminhado ao município pelo governo do Estado
Mogi- Foi liberada ontem
uma nova etapa da vacinação
contra a Covid-19 no www.
cliquevacina.com.br . Crianças sem comorbidades de 6
a 11 anos já podem agendar
o recebimento da primeira
dose. O imunizante disponível é CoronaVac, autorizado
pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
para maiores de seis anos e
encaminhado ao município
pelo governo do Estado.
No total, serão liberadas
cerca de 8 mil vagas para
diversas unidades de saúde,
na próxima semana, em
dias e horários variados.
Para receber a dose, é obrigatório que a criança esteja
acompanhada dos pais ou
adulto responsável munido
do termo de autorização
escrita pelos pais.
Também é necessário
apresentar RG ou certidão
de nascimento da criança,
documento com foto do
adulto, CPF ou Cartão SUS
e comprovante de endereço

Pedro Chavedar/PMMC

No total, serão
liberadas cerca de
8 mil vagas para
diversas unidades
de saúde

em Mogi das Cruzes. Caso
a criança tenha recebido
alguma vacina do calendário
de rotina, precisa aguardar
pelo menos 14 dias para
receber a vacina contra a
Covid-19.
A imunização das crianças é
muito importante para conter
o avanço da pandemia da
Covid-19. Apesar de geralmente terem quadros mais
leves do que os adultos, as
crianças também são vítimas
do coronavírus e podem
adoecer. Neste ano, até o dia
21, foram 87 casos positivos
entre crianças de zero a 11
anos. No ano passado, 1.023
casos foram confirmados
nesta mesma faixa etária.
Os cuidados preventivos

imunizantes. A Secretaria
Municipal de Saúde também
já tem esquema especial para
agendamento da quarta dose
da vacina contra a Covid-19
para pessoas com imunossupressão. Basta solicitar
autorização para vacinação
por e-mail roberta.sms@
pmmc.com.br ou por meio
do whatsapp 97370-4749. A
quarta dose pode ser aplicada
quatro meses após a terceira.

Mortes

Até o momento, 1.608 doses já foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos

são os mesmos: distanciamento social, uso de máscara e higiene das mãos. É
fundamental, ainda, evitar
contato com pessoas que
estejam com sintomas gripais.
Mogi das Cruzes já aplicou,

Cempre Benedito Ferreira Lopes

até o momento, 832.728
doses contra a Covid-19, das
quais 1.608 em crianças de
5 a 11 anos.

Adultos
A Prefeitura de Mogi das

Cruzes mantém o agendamento
online da vacinação contra
a Covid-19 para aplicação
de primeira, segunda ou
terceira doses no site oficial
www.cliquevacina.com.br
, com opções de todos os

A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) acumula 152.869
casos confirmados de Covid-19
desde o início da pandemia.
Nas últimas 24 horas foram registrados 771 novos
casos. O total de pessoas que
se recuperaram da doença
é de 128.450. Já os óbitos
somam 5.701, sendo que
hoje ontem foram registrados dois novos óbitos nos
municípios de Salesópolis
e Santa Isabel.

Museu Mogiano e Pinacoteca

Alunos conquistam medalhas Secretaria de Cultura
e menções na 16ª OBMEP
oferece visitas monitoradas
Mogi- O Cempre Benedito
Ferreira Lopes, na Vila Lavínia, comemorou na última
semana mais uma valiosa
conquista com a premiação
na 16ª Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP), realizada
em 2021. Após a aprovação
de 47 alunos no Vestibulinho
da ETEC Presidente Vargas,
estudantes da unidade escolar
receberam uma medalha de
prata e uma de bronze, além
de cinco menções honrosas
na competição nacional.
A participação na OBMEP
já é uma atividade permanente
da escola, que há vários anos
tem sua participação muito
bem representada e sempre
com ótimos resultados. A cada
ano, todas as turmas do 6º ao
9º ano do ensino fundamental
são inscritas. Os professores
da disciplina de Matemática
participam de formações e
orientam os estudantes A cada
ano, um professor coordena
o processo.
Em 2021, o coordenador da

Guilherme Berti/PMMC

Participação na OBMEP já é uma atividade da escola

OBMEP no Cempre Benedito resultados”, disse o professor.
foi o professor Valdeci Alves de
Os dois estudantes meMoraes. Devido à pandemia, dalhistas participaram pela
as aulas foram realizadas de primeira vez da olimpíada.
forma remota. “Fizemos um “Com a pandemia não foi fácil,
grupo para a troca de infor- ele estudou em casa e eu disse
mações e utilizamos todo o para ele que não importava o
material e treinamento da resultado, o importante era a
OBMEP e também o material experiência em participar. A
do Mathema, oferecido pela escola incentivou e isso ajuPrefeitura. Foi um resultado dou bastante”, contou Yurika
muito bom, feito em equipe Elisabete Yamanaka, mãe de
pelos professores com apoio Ericky Yuta Yamanaka, que
da equipe gestora. Esperamos estudava no 8º ano no ano
que neste ano possamos dar passado e conquistou a medalha
continuidade e melhorar os de prata no Nível 2.

Mogi- A Secretaria Municipal
de Cultura dará início nesta
semana a um trabalho educativo nos museus da cidade.
As visitas aos espaços passarão
a ter um acompanhamento especializado, feito por
uma equipe pedagógica e
de curadoria, técnica nos
segmentos de arte e história.
O objetivo é proporcionar
um melhor aproveitamento
da experiência por parte
do visitante e transmitir de
forma fácil informações e
conhecimento sobre cada
um dos locais.
Os interessados podem
entrar em contato por meio
do telefone 4725-3448 ou
então enviar e-mail para o
culturamogi@pmmc.com.
br e agendar previamente
a visita, sempre de quarta-feira a sábado, das 9h30 às
14 horas.
Além de apresentar aos
mogianos um conhecimento
contextualizado do acervo,
a ação visa promover uma
aproximação dos moradores

o desenvolvimento crítico-

Interessados podem -reflexivo. Tudo isso de forma
lúdica, a partir de atividades
entrar em contato
por meio do telefone pedagógicas voltadas para
toda a família.
4725-3448 ou então
Mogi das Cruzes conta
encaminhar e-mail

com a cultura da cidade,
fomentando assim a produção e valorização cultural, a
socialização, o crescimento
pessoal e coletivo, bem como

atualmente com o Museu
Mogiano, que funciona no
Casarão do Carmo e também
está aberta para visitação
a Pinacoteca de Mogi das
Cruzes. Mais informações
podem ser obtidas por meio
do telefone 4798-6900.
Divulgalção/PMMC

Visitas passarão a ter acompanhamento especializado
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Avanço da doença já se mostra nos hospitais do Alto Tietê com crescimento superior a um quarto nas internações

Ocupação de leitos aumenta
27% em uma semana na região
Mogi News/Arquivo

André Diniz

Região - Um levantamento
com a Secretaria de Estado
da Saúde e com as Pastas
municipais de algumas das
cidades da região mostraram que, no espaço de uma
semana, o aumento na taxa
de ocupação chegou a aumentar mais de 27% nos
leitos de Enfermaria e de
alta complexidade para casos
do coronavírus (Covid-19),
incluindo ai a variante ômicron, em algumas cidades
da região.
Segundo o governo do
Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, o
monitoramento da Covid-19
segue em todas as regiões,
incluindo o Alto Tietê, e o
Hospital Santa Marcelina de
Itaquaquecetuba tem trabalhado mediante a necessidade
de atendimento. “Hoje, o
Santa Marcelina mantém 38
leitos de Enfermaria e três
leitos de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) ocupados.

Monitoramento
da Covid-19
segue em todas
as regiões,
incluindo o Alto
Tietê
O Hospital Regional de Ferraz
de Vasconcelos mantém hoje
apenas uma paciente em
Enfermaria, e é referência
para pacientes de toda a
região com pronto-socorro
funcionando 24 horas por
dia”, informou.
Questionada sobre a situação dos leitos no Hospital
Estadual Dr. Arnaldo Pezzuti
Cavalcanti, a secretaria informou que o local voltou a
receber pacientes crônicos,
com 151 leitos ativos para
tratamento prolongado, cuidados paliativos e reabilitação
pós-Covid.
A Prefeitura de Mogi das
Cruzes, por meio de sua

Em Mogi, os hospitais municipais estão com ocupação de 30% para a UTI

Secretaria Municipal de Saúde,
declarou que a rede hoje
conta com 70 leitos de UTI
e 46 leitos de Enfermaria.
Nas apurações feitas pelo
município, a taxa nos hospitais
municipais estava em 24,2%

Braz Cubas

nos leitos de alta complexidade (17 de 70) e 41,3%
nos leitos de Enfermaria (19
de 46). Uma semana depois,
a taxa nos leitos públicos
municipais subiu para 30%
(21 de 70) na UTI e 54,3%

na enfermaria (25 de 46).
A Secretaria de Saúde de
Suzano informou que a rede
municipal conta com 22 leitos
semi-avançados com suporte
ventilatório no Pronto-Socorro
Municipal para pacientes

com sintomas da Covid-19.
“Há uma semana, em 17 de
janeiro, dois leitos estavam
ocupados, com 9,09% de
ocupação. Nesta segunda-feira, oito deles estão sendo
usados, o que indica uma
taxa de 36,36%”, declarou
em nota.
Itaquaquecetuba informou
por nota que o município
dispõe atualmente de oito
leitos de Emergência e 19
de Enfermaria, com cinco
pacientes internados no total
“A ocupação nesta segunda-feira
é de 15% para Enfermaria e
25% de Emergência, sendo
que em 17 de janeiro era
apenas de 15% na Enfermaria”, apontou.
Na região, apenas a cidade de Poá informou que
não houve mudanças na
ocupação dos dois leitos de
observação e dois leitos de
emergência na rede municipal. No início da semana
passada, a rede municipal de
Saúde também seguia sem
pacientes internados.

Os esquecidos

Homem é detido pela GCM por Usuários perdem 2,2 mil
desrespeitar medida protetiva objetos nas estações da CPTM
Mogi- A Guarda Civil Municipal
(GCM) deteve anteontem um
homem acusado de desrespeito
à medida protetiva em favor
da sua tia. O flagrante ocorreu
no distrito de Braz Cubas e
o acusado foi encaminhado
à Central de Flagrantes da
Polícia Civil, onde foi registrado Boletim de Ocorrência
e a prisão foi ratificada.
A corporação recebeu a denúncia da mulher, solicitando
apoio da corporação já que seu
sobrinho havia desrespeitado
uma medida protetiva que o
impedia de se aproximar dela.
De acordo com o relato, ele
estaria na casa da vítima, na
rua Morumbi.
Equipes da Ronda Ostensiva por Motocicleta (Romo)
foram ao local e encontraram
o homem na rua Gaspar Vaz,
a cerca de 50 metros da residência da tia. De acordo com
os guardas municipais, ao
ser abordado ele confirmou
que havia estado na casa da
tia e que tinha ciência sobre
a proibição. Com isso, ele

foi detido e encaminhado à
Central de Flagrantes.
A Guarda Municipal de
Mogi das Cruzes realiza um
trabalho intenso voltado ao
atendimento e à proteção da
mulher vítima de violência.
A corporação mantém a Patrulha Maria da Penha, um
grupamento específico que
oferece acompanhamento
preventivo e periódico, para
garantir proteção às mulheres
em situação de violência que

possuem medidas protetivas
de urgência expedidas pela
Justiça, com base na Lei Maria
da Penha (Lei 11.340/2006).
Os juízes do Fórum de Mogi
das Cruzes informam os casos
que precisam de apoio da
Guarda Municipal, que cumpre
os deveres da Patrulha Maria
da Penha.
A população pode acionar
a Guarda Municipal por meio
do telefone 153, que funciona
24 horas por dia.
Pedro Chavedar/PMMC

Ação é voltada ao atendimento e à proteção da mulher

Região - A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM) divulgou ontem
que foram coletados mais
de 2,2 mil itens esquecidos
por usuários nas estações
da Linha 11 - Coral no Alto
Tietê. O levantamento foi
feito pela Central de Achados
e Perdidos, que está situada
na Estação Palmeiras-Barra
Funda.
Segundo a companhia,
ao longo de 2021 foram
encontradas nas 12 estações
da Linha Coral, que liga Mogi
das Cruzes ao extremo leste
de São Paulo 9.159 itens,
sendo destes 2.292 no Alto
Tietê. As estações que tiveram
o maior número de registro
no foram Suzano (953), Dom
Bosco (847), Ferraz de Vasconcelos (704) e Mogi das
Cruzes (635).
A maior parte, segundo
a CPTM, é de documentos
pessoais: em Suzano foram
784 documentos e 169 objetos,
em Ferraz de Vasconcelos
foram 598 documentos e

Mogi News/Arquivo

Em todas as 12 estações foram 9,1 mil itens perdidos

106 objetos, enquanto que
em Mogi a proporção de
documentos para objetos
foi de 426 para 209.
A CPTM também informou
a taxa de recuperação dos
itens perdidos pelos usuários
do Alto Tietê na central: dos
2.292 itens recuperados pelas
equipes, 942 foram entregues
aos donos - uma taxa de 36,3%.
As estações de Suzano e Ferraz
de Vasconcelos foram as que
tiveram o maior índice, com

29% de recuperação, enquanto
que Mogi das Cruzes teve
28% de devolução.
A CPTM destacou, ainda,
que caso os proprietários
não sejam encontrados, os
objetos são encaminhados ao
Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo; os
documentos são devolvidos
aos órgãos expedidores, e os
cartões de banco são destruídos
para garantir a segurança dos
correntistas. (A.D.)
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“ Um dia você ainda vai olhar para
trás e ver que os problemas eram, na
verdade, os degraus que te levaram à
vitória.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora
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Evento registrado na
agenda papal (Catol.)
Sorteios feitos para
angariar fundos

Objeto de Regula Ringo (?),
estudo da os planos baterista
dos
Paleon- de saúde
(sigla)
Beatles
tologia
Delatado
Veste como o kilt
escocês

Deixar-se
ludibriar
Mole;
macia

Aos aniversariantes de hoje parabéns! Que todos os caminhos te levem à felicidade! Feliz aniversário!

Suspiros
poéticos
Relativo
aos olhos

Técnica de
miniaturização
de plantas

cultura@jornaldat.com.br

O oficial
do Chile é
o espanhol

Os mapas
feitos
pelos
astrólogos

VALORIZE
O dono de um pequeno
comércio, amigo do
grande poeta Olavo Bilac,
abordou-o na rua:
“Sr. Bilac, estou
precisando vender o meu
sítio, que o Senhor tão
bem conhece. Poderá
redigir o anúncio para
o jornal?” Olavo Bilac
apanhou o papel e
escreveu:
‘Vende-se encantadora
propriedade, onde cantam
os pássaros ao amanhecer
no extenso arvoredo,
cortada por cristalinas e

marejantes águas de um
ribeiro. A casa banhada
pelo sol nascente oferece
a sombra tranquila das
tardes, na varanda’.
Meses depois, topa o
poeta com o homem e lhe
pergunta se havia vendido
o sítio:
“Nem pense nisso,”
disse o homem. “Quando
li o anúncio é que percebi
a maravilha que tinha!”

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre

A Virgem
dos Lábios
de Mel
Alteram

Seu
símbolo é
a bandeira
branca

Festa em
que reina
a devassidão
O Zeca, em relação
ao Chico Bento (HQ)
Motivo da bandeira
a meio mastro
(?) morais:
geram processo indenizatório
Banda pop
norueguesa
Atrações
do zoo

Resumos
Indício
de cobra,
na areia
Deslizar
(o carro)
Habitat do
Yeti (Folc.)

Menina
Região
industrial
paulista
Conheço
Amado de
Afrodite
(Mit.)

está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Asterix,
monalisa
e bolinha
Ímpios

(?)
Newton,
gênio da
Física

Cecília irá gostar do novo corte de cabelo. Em casa, Gustavo recebe os

Malhação

Limitada (abrev.)
ONG liga- Partido
da aos ex- Democrata
cepcionais Cristão
Água (?),
refrigerante
com sal

Todos acodem Dandara e a levam para o hospital. Bianca e Duca se
reconciliam e Nat sofre.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Tonico planeja derrotar Pedro. Todos comemoram que a guerra está quase no
fim. Pilar reencontra Ana Néri. Celestina pede que Nélio a represente contra
Tonico no pedido de reabertura do inquérito da morte de Nino. Guebo perde as
esperanças de ser libertado. Vitória impede que Clemência se declare para ela.

Certo
(abrev.)
Código
(abrev.)

Não deixar
ir adiante
Ouvido, em
"otologia"

Remédios
usados no
tratamento
da hipertensão
Sede do
governo
argentino

BANCO

3/a-ha. 5/sumas. 6/adônis — bonsai.

GLOBO, 17H55

(?) da mãe
joana:
lugar sem
regras

Um dos
indicativos da
putrefação

Gustavo muda o visual para o casamento da irmã e Cristóvão comenta que

pais de Luzia e fica feliz ao saber da ajuda que Dulce Maria fez ao casal.

Pôr
(fogo) em

68

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Solução

RECORD, 21H

A Bíblia
Adotado por Henutmire, Moisés é criado no palácio egípcio. Um escravo é
cruelmente castigado na labuta. Moisés descobre que é hebreu.

A

coisa que o impede de conversar com Cecília.
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Santiago, Nicole pede a Bárbara que conte ao pai a verdade sobre o plano
que armou contra Érica. Ana Virgínia pergunta a Breno se existe alguma
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Christian/Renato consegue impedir a entrada de Bárbara no seu apart-hotel,
evitando o encontro da mulher com Lara. Preocupada com o estado de
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GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
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leva para se consultar com Joana.
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leva Tina para fazer um teste no Flamengo. Bianca se sente mal, e Betina a
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Paula revela que Flávia não é sua filha, e Marcelo avisa a Carmem. Trombada
questiona Neném sobre o patrocínio do América. Paula humilha Flávia. Neném
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002-2/2021 - PROCESSO Nº 201.427/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO REPARO EM REDES DE ÁGUA E DE
ESGOTO, SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS E OUTROS PARA O SEMAE.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” serão recebidos
na Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na Av.
Ver. Narciso Yague Guimarães, nº 277 - 1º andar, até às 09h30min do dia 03 de março de 2022. A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma
data às 10h00. O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.
sp.gov.br/. Mogi das Cruzes, em 25 de janeiro de 2022 - JOÃO JORGE DA COSTA
- Diretor Geral - SEMAE

FALECIMENTOS
23 DE JANEIRO DE 2022
Gonçalo de Paula
Maria Auxiliadora de Jesus Monteiro
Rinaldo dos Santos Cajueiro
Therezinha Franco de Souza
Raimundo Moura da Silva
FALECIMENTOS
24 DE JANEIRO DE 2022
Mariene Moreira dos Santos
Inez Maria da Silva
Joao Jesus Velame
Bernadete Alves Nascimento Barbosa
Maria Jose Barbosa
Roberto Azevedo Lopes
Valentina de Lima Ferraz
Ana Maria Luiz
Fabia Lucia do Amaral Helal

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
CONCORRÊNCIA Nº 019/20 - PROCESSO Nº 21.864/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO ÀS
ATIVIDADES COMPLEMENTARES/OFICINAS CULTURAIS, ESPORTIVAS E INTELECTUAIS
DAS ESCOLAS INTEGRANTES DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL INSTITUÍDA
PELO DECRETO Nº 9.325/2009.
LOTE 1 - OFICINAS CULTURAIS:
EMPRESA VENCEDORA: FENÍCIA CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA
VALOR DA AVALIAÇÃO (VA): 916 (novecentos e dezesseis) pontos.
VALOR GLOBAL: R$ 4.003.222,50 (quatro milhões, três mil, duzentos e vinte e dois reais e
cinquenta centavos).
LOTE 2 - OFICINAS ESPORTIVAS:
EMPRESA VENCEDORA: INSTITUTO EDUCACIONAL JHONE’S MULTISERVICE
VALOR DA AVALIAÇÃO (VA): 916 (novecentos e dezesseis) pontos.
VALOR GLOBAL: R$ 1.690.065,00 (um milhão, seiscentos e noventa mil e sessenta e cinco reais).
LOTE 3- OFICINAS INTELECTUAIS:
EMPRESA VENCEDORA: INSTITUTO EDUCACIONAL JHONE’S MULTISERVICE
VALOR DA AVALIAÇÃO (VA): 818 (oitocentos e dezoito) pontos.
VALOR GLOBAL: R$ 3.927.690,00 (três milhões, novecentos e vinte e sete mil e seiscentos
e noventa reais).
Mogi das Cruzes, em 25 de janeiro de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL
__________________________________________________________________________
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01-2/2021 - PROCESSO Nº 138/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS TESTE RÁPIDO PARA IDENTIFICAÇÃO
QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2.
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 08 de fevereiro de 2022, às 9:00 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 25 de janeiro de 2022.
Dr. ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde
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Semae conclui reparo em válvula e abastecimento é retomado
Mogi- O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) concluiu, na madrugada
de ontem, um reparo emergencial numa válvula de grande porte da estação de
captação de água, no rio Tietê. O problema ocorreu também durante a madrugada e
provocou a paralisação do sistema de abastecimento. Com a manutenção finalizada,
a distribuição de água foi retomada, mas a normalização será de forma gradativa.
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COMBATE À PANDEMIA

Saúde acolhe demanda dos
prefeitos e estudará pedidos
Além de solicitar leitos para combater o coronavírus, Conselho de Prefeitos pediu melhoria de outros serviços
Alto Tietê - O secretário
de Estado de Saúde, Jean
Gorinchteyn, participou na
manhã de ontem de reunião
do Conselho de Prefeitos do
Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat), com a presença
da Câmara Técnica de Saúde,
em Guarulhos. Durante o
encontro, o secretário acolheu
as demandas prioritárias da
saúde regional e se comprometeu a estudar os pedidos.
Além de reforçar os pedidos
de apoio no enfrentamento
da pandemia de coronavírus
(Covid-19), incluindo mais
leitos hospitalares, os prefeitos e
técnicos solicitaram a reavaliação

da oferta de procedimentos de portas abertas para a pode Traumatologia e Ortopedia, pulação no primeiro semestre
o aumento dos serviços de deste ano e a ampliação dos
Hemodiálise e a ampliação serviços e atendimentos no
das consultas e exames em Hospital Regional de Ferraz
diversas especialidades.
de Vasconcelos também foram
“Muitos destes gargalos en- tratados.
frentados na saúde vêm do
“É muito importante estar
período anterior à pandemia e com os prefeitos acolhendo as
agora estão ainda mais latentes. demandas da região para que
São demandas que requerem possamos buscar soluções e
atenção do Estado, pois têm melhorar a saúde ofertada à
gerado grandes dificuldades população”, disse o secretário.
para gestores municipais”,
Gorinchteyn também desressaltou o presidente do tacou que, neste momento, a
Condemat e prefeito de Gua- prioridade está no monitorarulhos, Gustavo Henric Costa mento dos dados da pandemia.
(PSD), o Guti.
“Teremos nas próximas semanas
O funcionamento do Hos- uma elevação no número de
pital das Clínicas de Suzano casos de Covid-19. Estamos

Divulgação/Condemat

Reunião com secretário ocorreu ontem de manhã

monitorando esta situação
em conjunto com o Comitê
Científico para adotarmos as
medidas necessárias para conter
o avanço da doença”, disse.
O aumento nos números da
pandemia na região também
foi destacado pelo presidente
Guti. “Nossa região tem registrado uma alta nos índices de
novos casos de Covid-19 e de
internações, por isso precisamos

de uma retaguarda do Estado
na abertura de novos leitos em
hospitais que são estratégicos e
fazem o atendimento de toda
a região, para que possamos
atender essa demanda”.
Com relação a esta solicitação,
o secretário se comprometeu
a avaliar com a equipe técnica
a abertura de parte dos leitos
já pactuados nos hospitais de
gestão estadual da região que

vêm registrando altas taxas de
ocupação.
O deputado estadual Jorge
Wilson (Republicanos) acompanhou a reunião e reforçou o
compromisso com a saúde do
Alto Tietê. “Mais uma vez me
coloco à disposição dos prefeitos do Condemat para buscar
o atendimento às principais
demandas da região. A área
da Saúde é questão prioritária
e eu estou caminhando junto
aos municípios nesta luta por
melhorias”, declarou.
Participaram os prefeitos
Luís Camargo (Arujá), Priscila
Gambale (Ferraz de Vasconcelos),
Vanderlon Gomes (Salesópolis)
e Rodrigo Ashiuchi (Suzano);
os vice-prefeitos Jesus Roque
(Guarulhos), Priscila Yamagami
(Mogi das Cruzes), Geraldo
Oliveira (Poá) e Teresinha
Pedroso (Santa Isabel) e secretários e técnicos de saúde.

Hiperdia e Medicamento em Casa

Programas funcionarão no
Pró-Hiper a partir de segunda
Mogi- A partir da próxima
segunda-feira, os Programas
Hiperdia e Medicamento em
Casa passam a funcionar na
sala 4 do Pró-Hiper, com
entrada pela avenida Prefeito
Carlos Ferreira Lopes, 540,
no bairro do Mogilar. O funcionamento é de segunda a
sexta-feira, das 8 às 16 horas.
O Programa Hiperdia concentra o cadastro dos portadores de Hipertensão Arterial
Sistêmica e Diabetes Mellitus
e garante o fornecimento dos
medicamentos padronizados
pelo Ministério da Saúde,
conforme indicação médica.
É complementado pelo Controle em Casa, uma iniciativa
da Prefeitura de Mogi das
Cruzes que fornece insumos
para controle da diabetes em
insulino-dependentes.
Já o Programa Medicamento
em Casa atende idosos com
60 anos ou mais que sejam
portadores de hipertensão e

diabetes. O principal objetivo
é garantir a continuidade
do tratamento de saúde do
paciente, entregando a medicação em casa, conforme
listagem do Programa de
Medicamento Gratuito (Promeg) e prescrição do médico
assistente.
Os programas funcionam no
anexo do prédio da Secretaria

Municipal de Saúde e serão
realocados para o prédio do
Pró-Hiper, onde já funcionam
outras iniciativas da saúde,
como o Programa Melhor
em Casa.
Mais informações podem
ser obtidas por meio do telefone do Hiperdia 4798-6729
e Medicamento em Casa
4798-6711.
Divulgação

Funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h

