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Mogi, Suzano e Poá investem 
R$ 18 milhões em tapa-buraco
Operações que ocorreram durante todo o ano passado também levaram em conta as ações de recapeamento de ruas

CULTURA

  Mogi seleciona propostas para ocupação 
do Theatro Vasques. Cidades, página 4

Um levantamento com três cidades 
mostrou que no ano passado foram 
investidos mais de R$ 18 milhões na 
recuperação de ruas e avenidas em 
Mogi, Suzano e Poá em operações 
tapa-buraco. A cidade que apresentou 
o maior número de investimentos foi 
Mogi, onde a prefeitura contabilizou 
mais de 6,5 mil buracos fechados. A 
Secretaria de Infraestrutura Urbana 
também informou que usou mais de 
6,3 mil toneladas de massa asfáltica  
Cidades, página 8

Durante encontro entre as duas 
entidades foi buscado uma so-
lução para acabar com as cons-
tates quedas de energia elétrica.  
Cidades, página 4

Solução

AGESTAB 
CONVERSA 
COM EDP POR 
QUEDAS DE 
ENERGIA

SUZANO

Regularização 
avanças em 
dois bairro. p3

Mogi das Cruzes foi a cidade que informou a maior quantidade de buracos fechados: 6,5 mil

Divulgação/PMMC
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Ação de vacinação para crianças 
ocorre neste sábado em Suzano

Iniciativa pretende imunizar as crianças entre 6 e 11 
anos; não é necessário agendamento. Cidades, página 3
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PASSAPORTE EM FERRAZ
Nesta semana, o MogiNews/DAT 
procurou as prefeituras da região 
para saber mais sobre a vacinação 
de crianças de 5 a 11 anos, e sobre 
a possibilidade de exigir o compro-
vante de imunização para as aulas 
presenciais na rede de ensino. A 
Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los informou que desde o início da 
campanha com o novo público-alvo 
já foram 1.597 crianças com a vaci-
na, e que a necessidade de compro-
vante está sendo estudada e será 
tratada no próximo Comitê de En-
frentamento, levando em conta as 
recomendações do Estado.

PASSAPORTE EM POÁ
A Estância Hidromineral de Poá, por 
sua vez, informou ter vacinado 421 
crianças, e declarou que “a princí-
pio não haverá obrigatoriedade do 
comprovante de vacina para ingres-
so às aulas presenciais na Rede Mu-
nicipal”.

ESPORTE
Santa Isabel está com inscrições 
abertas para diversas modalidades 
esportivas gratuitas. Os interessa-
dos devem comparecer de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, ou 
das 13h30 às 16h30, no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Francisco Sou-
za, localizado na rua Prefeito Hyeró-
clio Elóy Pessoa de Barros, Jardim 
Monte Serrat.

LICEU BRASIL
Durante o lançamento do projeto 
2022 de 5 mil bolsas de estudo to-
talmente gratuitas que serão sor-
teadas pelo Instituto Liceu Brasil, 
12 mil pessoas se inscreveram para 
concorrer a uma cadeira na institui-
ção profissionalizante. As inscrições 
seguem até o dia 27 de fevereiro e 
devem ser realizadas exclusivamen-
te pelo site www.liceubrasil.com.br.

CÂMARAS
A segurança de Ferraz de Vascon-
celos vai ganhar um grande reforço 
com a instalação de cem câmeras e 
a criação de uma Central de Moni-
toramento que auxiliará nas ações 
de prevenção e combate ao crime. 
A sala que abrigará a central come-
çou a ser adaptada hoje e ficará nas 
dependências do prédio da secreta-
ria. A estimativa é de em três me-
ses todo o sistema esteja integrado 
e em funcionamento

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Incentivo à educação

O 
povo de um país somente come-
ça a evoluir como nação quan-
do o governo investe pesado na 
educação, e isso envolve desde 

o material escolar até bons salários e trei-
namento aos professores. Sabemos que 
dinheiro no Brasil existe, dada a grande 
quantidade de impostos que são arrecada-
dos, que passa da casa do trilhão de reais, 
além de recursos que são vergonhosamente 
aplicados, como na política, setor em que 
se paga uma fortuna, mas que para haver 
um retorno que seja minimamente satisfa-
tório, é preciso esperar uma eternidade e 
muito boa vontade por parte dessa classe.

No caso educação não, a evolução é vista 
diariamente, com o aprendizado dos alunos 
e dos educadores também, por que não? 
É por isso que a maioria do investimen-
to deve ser feito na área do conhecimen-
to, desde a infância, até os anos finais dos 
estudos. O antropólogo e educador Darcy 
Ribeiro disse certa vez “se os governan-
tes não construírem escolas, em 20 anos 
faltará dinheiro para construir presídios”. 
Esta frase foi dita há duas décadas, e pa-

rece que ele não poderia estar mais certo. 
Vemos muitas notícias sobre violência, que 
cresce muito, mas boas notícias sobre edu-
cação são raríssimas.

Já que é pouco provável que algo sobre 
educação possa vir do governo federal. 
Cidades e instituições tentam fazer o que 
podem para ajudar no ensino da popula-
ção. Em Suzano, por exemplo há o Passe 
Livre, que oferece gratuidade nos ônibus 
municipais para os estudantes da cidade 
que necessitem deste benefício, e, em Ita-
quaquecetuba, o Liceu Brasil está oferecen-
do 5 mil bolsas de estudos para estudantes 
de todo o Alto Tietê.

Pode parecer pouco para um país do ta-
manho do Brasil, mas algumas coisas estão 
sendo feitas para mitigar as deficiências no 
segmento do ensino, principalmente no que 
diz respeito à educação pública, sim pois é 
possível ter um bom aprendizado no setor 
privado, mas não sem antes dispensar uma 
boa quantia em dinheiro para isso, entre-
tanto é justamente a população que tem 
poucos recursos que espera uma guinada 
na educação para poder melhorar de vida.

Inegavelmente vivemos a 
terceira onde de infecção por 
Covid, agora com a variante 
ômicron. Muito mais conta-
giosa, os casos de novas infec-
ções dispararam após as fes-
tas do final de ano e embora 
o número de contaminados 
seja enorme não assistimos 
a mesma curva de interna-
ções e mortes, resposta da 
imunização vacinal. 

Quem ainda não se vaci-
nou tem a oportunidade de 
fazê-lo e assim evitar, caso 
contaminado, os efeitos mais 
graves. Relatos da imprensa 
apontam que pessoas não va-
cinadas estão apresentando 
quadros mais graves. Daí a 
necessidade da cobertura 
vacinal, pois a atual varian-
te já se revelou muito mais 
contagiosa que as anteriores. 

Não vemos nenhuma cam-

Terceira onda

ARTIGO
Cedric Darwin

panha pela vacinação pro-
movida pelo governo federal, 
não há incentivo nem propa-
ganda da vacina o que é um 
absoluto contrassenso, pois 
é o sistema público de saúde 
que fica sobrecarregado com 
o atendimento dos casos gra-
ves, onerando nossos recur-
sos e paralisando o nosso já 
estagnado serviço de saúde. 

Além de não incentivar 
a vacinação, o governo fe-
deral também não cria ne-
nhum óbice aos que não se 
vacinam, o que, na prática, 
é um estimulo à não vacina-
ção. Porque não condicionar 
o recebimento de auxílios, 
benefícios sociais, seguro 
desemprego e até linhas de 
créditos em bancos federais 
à comprovação de cumpri-
mento do calendário vacinal? 
O mesmo se observa com a 

vacinação infantil, retardo na 
compra de vacinas, atraso do 
cronograma vacinal e expo-
sição desnecessária de nossas 
crianças, contrariando nossa 
tradição das campanhas de 
vacinação que, em anos an-
teriores, praticamente erra-
dicou do território nacional 
doenças infectocontagiosas 
como o sarampo, cuja circu-
lação retornou ao país. 

Precisamos restabelecer 
nossa cultura vacinal, pro-
mover campanhas de vaci-
nação, divulgar e estimular 
as pessoas a tomar as vaci-
nas disponíveis e principal-
mente velar pela vacinação 
de nossas crianças. Preci-
samos combater a mentira, 
as campanhas contrárias às 
vacinas, o desestímulo à va-
cinação e todo ato contrário 
à saúde e à vida.

Cedric Darwin é mestre 
em Direito e advogado

 cdadv@uol.com.br
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Município terá ‘Maratona da 
Vacinação Kids’ no sábado
Suzano - A Secretaria Municipal 
de Saúde anunciou ontem 
mais uma ação especial de 
imunização contra o novo 
coronavírus (Covid-19), 
denominada “Maratona da 
Vacinação Kids”. A ope-
ração visa contemplar as 
crianças entre 6 a 11 anos 
sem comorbidades e a livre 
demanda, ou seja, não será 
exigido agendamento prévio. 
Os atendimentos serão neste 
sábado, das 9 às 17 horas, 
em três polos da cidade.

Com o objetivo de ex-
pandir a cobertura vacinal 
das crianças suzanenses, a 
pasta planejou um “Dia V” 
de vacinação no sábado, 
possibilitando que os pais 
ou responsáveis acompa-
nhem os pequenos, além 
de descentralizar a operação 
para três regiões da cidade: 
na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 

Livre demanda

Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul) e no Cen-
tro Cultural Palmeiras (rua 
Crispim Adelino Cardoso, 
42 – Vila Júlia).

Para receber a imunização, 
a criança deverá integrar a 
faixa etária de 6 a 11 anos 
de idade, sem comorbidades, 
e apresentar a documenta-
ção necessária, que inclui 
RG, CPF, cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e o 
comprovante do pré-cadastro 

no site “Vacina Já” do go-
verno estadual (vacinaja.
sp.gov.br), todos em nome 
do munícipe beneficiado. 
Também será necessário o 
Termo de Assentimento Livre 
e Esclarecido, preenchido e 
assinado pelo responsável 
legal. O documento está 
disponível no link bit.ly/
Termo_Assentimento.

Mais informações com a 
Vigilância Epidemiológica 
pelo telefone 4745-2035.

No sábado não será exigido agendamento prévio

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Regularização avança para o 
Jardim Belém e a Vila Barros
Administração municipal aguarda emissão das novas matrículas para atender mais 300 famílias das comunidades

HABITAÇÃO

Suzano - Um novo pacote de 
300 solicitações de matrícu-
las para o Jardim Belém e a 
Vila Barros foram enviados 
ao Cartório de Registro de 
Imóveis anteontem pela 
Prefeitura. Após a oficializa-
ção pelo órgão, as famílias 
beneficiadas finalmente terão 
seus loteamentos devidamente 
formalizados.

Na ocasião, o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi recebeu 
o secretário municipal de 
Planejamento Urbano e Ha-
bitação, Elvis Vieira, em seu 
gabinete para dar entrada nas 
matrículas, com a assinatura 
do Plano Urbanístico e os 
demais documentos exigidos 
para o procedimento. Com 
o envio ao órgão competente 
concluído, a administração 
municipal agora aguarda a 
verificação das informações 
e posterior emissão dos do-
cumentos de regularização 
para, enfim, entregá-los aos 
cidadãos.

A matrícula de imóvel é 
um documento oficial, cedido 

pelo Cartório de Registros 
de Imóveis da cidade, que 
legaliza uma propriedade até 
então irregular, de modo a 
garantir o direito à moradia 
aos cidadãos beneficiados. 
A emissão de atestado de 
regularização fundiária faz 
parte do programa Cidade 
Legal, realizado por meio de 
parceria entre a administra-
ção municipal e o governo 
do Estado.

Antes de dar entrada junto 
ao órgão competente, os 
agentes municipais e esta-
duais fizeram levantamento 
prévio do local, analisaram 
a infraestrutura, desenvol-
veram planos urbanísticos 
e verificaram se cada um 
deles se enquadrava nos 
requisitos. O programa não 
atende a loteamentos que 
não estão em conformidade 
com a legislação federal, 
como áreas de risco e de 
preservação ambiental e 
lotes vazios.

De acordo com Vieira, os 
esforços para a realização 

do projeto têm sido inten-
sificados desde 2017. Des-
de então, loteamentos de 
diversos outros bairros já 
foram contemplados, como 
Vila Monte Sion, Vila Sônia 
Regina, Jardim Panorama e 

Vila Fátima, por exemplo. Ele 
ainda lembrou que todo o 
processo é iniciativa da gestão 
pública, portanto tem custo 
zero para o morador, que 
sequer precisa fazer cadastro.

O chefe do Executivo 

destacou que a conquista 
só foi possível graças à arti-
culação constante e diálogo 
próximo com a gestão estadual 
e outras esferas do poder 
público. Na oportunidade, 
ele agradeceu o governador 

de São Paulo, João Doria; 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia; o secretário estadual 
de Habitação, Flavio Amary; o 
secretário-executivo da pasta, 
Fernando Marangoni; e os 
deputados estaduais Estevam 
Galvão e André do Prado, 
que fizeram importantes 
contribuições para que mais 
famílias suzanenses possam 
finalmente receber a posse 
oficial das propriedades.

“Só no ano passado fizemos 
a entrega de 380 matrículas 
a famílias do distrito de 
Palmeiras, da Vila Barros 
e do Jardim Belém. Além 
disso, foram concluídas 906 
regularizações fundiárias 
urbanas em outros bairros 
da região norte. A medida 
é essencial para garantir o 
direito à habitação para a 
população e continuaremos 
ampliando os trabalhos para 
atender cada vez mais pessoas, 
de modo que elas possam 
enfim ter a documentação 
que formalize suas proprie-
dades”, concluiu Ashiuchi.

Ashiuchi recebeu Elvis Vieira em seu gabinete para dar entrada nas matrículas

Paulo Pavione/Secop Suzano

Ferraz - No recesso escolar, 
uma opção para os munícipes 
de Ferraz de Vasconcelos é 
a Biblioteca Municipal José 
Andere, na região central, que 
foi revitalizada recentemente e 
teve um aumento significativo 
de empréstimos de livros.

A Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos, por meio 
da Secretaria de Cultura 
e Turismo, informa que a 
Biblioteca renovou o acer-
vo, informatizou o sistema 
de empréstimos de livros, 

Cresce procura de livros 
na Biblioteca Municipal

Cultura

introduziu mesas de leituras e 
adaptou o prédio com maior 
acessibilidade para pessoas 
com deficiências (PCD).

Para o cadastro gratuito 
para o empréstimo de livros, 
basta levar cópias do RG, CPF, 
comprovante de residência 
e uma foto 3x4. Cada pes-
soa pode levar emprestado 
até 3 livros, com prazo de 
devolução de 15 dias, que 
pode ser renovado. 

Mais informações pelo 
telefone 4676-4500.

Itaquá - As pessoas com 
imunossupressão de grau 
alto, com mais de 18 anos, 
já começaram a receber a 
quarta dose da vacina contra 
covid-19 em Itaquaquecetuba 
desde que tenham recebido 
a dose de reforço há pelo 
menos quatro meses (ou 
seja, duas doses ou dose 
única + dose adicional), 
independente do imunizante 
aplicado. Todas as unidades 
estão realizando a vacinação 
das 8 às 16h.

O Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vacinação 
contra a Covid-19 (PNO) 
considera como imunos-
suprimidos pessoas com 
imunodeficiência primária 
grave, em quimioterapia ou 
transplantados, que fazem 
uso de drogas imunossu-
pressoras, além de pessoas 
vivendo com HIV/Aids.

“A dose de reforço aumenta 
a resposta imunológica”, 
disse a secretária de Saúde, 
Ariana Julião. 

Grupo recebe 
a 4ª dose da 
vacina contra 
covid-19

Imunossuprimidos 

Cada pessoa pode levar emprestado até três livros

Jonathan Andrade/Secom Ferraz.
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Agestab se reúne com
EDP para buscar solução
Região- A Associação Gestora 
do Distrito Industrial do Taboão 
(Agestab) se reuniu com repre-
sentantes da EDP Bandeirante 
a fim de buscar uma solução 
para as constantes quedas de 
energia. Um encontro online 
foi realizado anteontem e con-
tou com a participação de 21 
empresários e de profissionais 
da concessionária ligados às 
áreas técnica, de planejamento, 
da qualidade, e dos setores 
operacional e de atendimento. 

Os empresários reclamam 
que as quedas de energia 
passaram a ocorrer de forma 
frequente nas últimas semanas, 
o que prejudica diretamente 
a produção. Outro problema 
apontado são os longos tempos 
de espera até o reparo. 

“Esta reunião tem como 
objetivo principal estreitar 
a relação da Agestab com a 
EDP e mostrar como as falhas 
no sistema de distribuição de 
energia tem nos prejudicado. 
Solicitamos um atendimento 
mais efetivo e com prazos me-
nores”, afirmou o presidente da 

Constantes quedas de energia

Associação Gestora, Osvaldo 
Baradel.

Entre os dias 16 e 18 de 
janeiro, algumas empresas 
do Taboão chegaram a ficar 
até 24 horas sem energia. A 
EDP informou que as fortes 
chuvas, que atingiram a região, 
ocasionaram uma série de 
ocorrências e, consequente-
mente, longos períodos sem 
o serviço. Segundo a empresa, 
nestas datas, equipes do Vale 
do Paraíba foram deslocadas 
com o objetivo de reforçar o 
atendimento. 

A concessionária informou 
que uma das estratégias para que 
paradas tão grandes não voltem 
a ocorrer é o investimento em 
equipes multifuncionais. Os 
grupos que realizam atendi-
mento comercial, por exemplo, 
estão sendo capacitados para se 
houver a necessidade, estarem 
aptos a realizarem reparos de 
menor complexidade.

Baradel explicou que as 
quedas de curta duração, as 
chamadas “piscadas de energia”, 
são tão prejudiciais quanto 

os longos períodos sem o 
serviço. “Quando ocorre a 
queda, mesmo que seja por 
30 segundos, impacta direta-
mente na produção, porque 
as máquinas da fábrica param. 
Corremos o risco, inclusive, 
das máquinas queimarem ou 
serem danificadas”, contou. 

Estas “piscadas”, segundo os 
empresários, estão ocorrendo 
com maior frequência neste 
mês de janeiro. A média, de 
acordo com eles, é de até 
cinco pequenas quedas por 
dia, mesmo em dias sem chuva. 

Um levantamento será rea-
lizado pela Agestab para iden-
tificar o volume de problemas 
deste tipo nos últimos meses. 
O documento será e encami-
nhado à EDP. A concessionária 
informou que intensificará 
as podas da vegetação, que 
podem encostar nos cabos 
e resultar na suspensão do 
fornecimento.  

Outra medida adotada é 
a troca dos cabos para um 
sistema de cabeamento mais 
resistente.

Cultura seleciona propostas 
para a ocupação do Theatro
Interessados em utilizar o espaço para a realização de espetáculos e atividades devem se inscrever 

ATÉ 25 DE FEVEREIRO

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Cultura acaba de abrir o 
edital de seleção de propostas 
para a ocupação do Theatro 
Vasques no período entre 
março e junho deste ano. 
Quem tem interesse, por-
tanto, em utilizar o espaço 
cultural para a realização 
de espetáculos e atividades 
nesse período deve inscrever 
sua proposta até o dia 25 de 
fevereiro.

A inscrição deve ser feita 
de forma online, por meio 
de formulário, que está dis-
ponível no site da Secretaria 
de Cultura, juntamente com 
o edital, com todas as regras 
. Serão selecionadas propos-
tas de ações dos segmentos 
de teatro, música, dança e 
cinemas. Já os proponentes 
devem ser de Mogi das Cruzes 
e precisam estar devidamente 
inscritos no Cadastro de 
Artistas e Profissionais de 
Arte e Cultura de Mogi das 
Cruzes.

Os agendamentos no Theatro 
Vasques serão feitos sempre 

de quarta-feira a domingo, 
pelo período de oito horas, 
divididos em manhã/tarde 
ou tarde/noite. A ocupação 
também só é permitida após 
as 8 horas e até as 22 horas. 
Até 30 dias após a confir-
mação de reserva de data, 
o proponente deverá assinar 
um termo de autorização de 
uso e providenciar imedia-
to recolhimento do preço 
público devido, conforme 
Capítulo V do Decreto nº 
18.115/2019.

Artistas e produtores locais 
podem ser isentados do 
recolhimento, por meio do 
projeto Quintas Mogianas, 

que visa incentivar o fazer 
artístico. Grupos também 
podem ser beneficiados, desde 
que sejam compostos em 
mais de 60% por mogianos.

A seleção levará em conta 
critérios como relevância, 

finalidade da proposta, loca-
lidade, clareza, experiência, 
viabilidade técnica, documen-
tação, ficha técnica e serviço 
do espetáculo. Os resultados 
serão publicados no site da 
Secretaria de Cultura, a partir 

do final de fevereiro.
Mais informações podem 

ser obtidas por meio do site 
da Secretaria de Cultura, 
no e-mail culturamogi@
mogidascruzes.sp.gov.br ou 
então no telefone 4798-6900.

Serão selecionadas propostas dos segmentos de teatro, música, dança e cinema

Felipe Claro/Arquivo Mogi News

Mogi- Segunda produção 
cinematográfica a ser finan-
ciada com recursos da Lei de 
Incentivo à Cultura de Mogi 
das Cruzes, ‘Nunca Estarei Lá’ 
está em fase de pós-produção. 
Com o lançamento previsto 
para abril de 2022, vale co-
nhecer todas as etapas deste 
projeto, que aborda a tecno-
logia e a comunicação digital, 
a igualdade racial e de gênero, 
e também questões políticas.

Atualmente, ‘Nunca Estarei 
Lá’ está no processo de mon-
tagem, uma das etapas mais 
importantes para o projeto, já 
que sua pós-produção inclui 
a inserção de efeitos visuais e 
minuciosa mixagem de som.

“O filme tem a questão 
de não ter diálogos falados. 
Então vamos ter que traba-
lhar muito agora para inserir 
artes e o trabalho de som que 
vai ambientar as pessoas na 
história”, explica Rodrigo 
Campos.

A intenção da equipe é 
entre fevereiro e março dar 
início a mixagem de som 
e a colorização do filme. O 
responsável pela finalização e 
artes visuais é Felipe Paixão, do 
Friends Group Entertainment. 

Curta-metragem 
‘Nunca Estarei Lá’ 
entra em fase de 
pós-produção

Lançamento

Inscrição deve 
ser feita de forma 
online, por meio de 
formulário disponível 
no site da Prefeitura

Livro expõe a realidade 
das ‘fábricas de filhotes’
Mogi- “Um novo marco para 
a causa animal”. É como a 
jornalista e escritora Isabella 
Grisaro descreve “A Matriz - a 
verdade por trás das fábricas 
de filhotes”, livro-reportagem 
recém lançado por ela e que 
traz revelações e denúncias 
exclusivas de exploração 
animal, histórias comoventes 
de superação e reforça a 
importância da adoção de 
animais. 

Em “A Matriz”, o leitor 
se depara com uma série de 
reportagens que explicam o 
funcionamento do mercado 
da venda de animais no Brasil, 
em especial as “fabriquetas de 
fundo de quintal”. Também 
apresenta dados, entrevistas 
com especialistas do Direito 
Animal e de Medicina Vete-
rinária, e relatos inéditos de 
adoção de cães resgatados 
dessa cruel realidade.  

A obra, lançada em sessão 
de autógrafos no sábado 
passado, traz uma leitura 
leve, proporciona uma nova 
reflexão acerca do tema e abre 

Causa animal

portas para uma realidade 
ainda pouco discutida pela 
sociedade.  

Para a autora, foi necessário 
enfrentar muitos desafios para 
concretizar a publicação, que 
surgiu a partir do projeto 
e do desenvolvimento do 
Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) do curso de 

Jornalismo, na Universidade 
de Mogi das Cruzes (UMC). 

“Comecei do zero. Não en-
contrei literatura sobre o 
assunto com esta abordagem, 
então tive a missão de reunir 
todas os depoimentos que 
apurei durante dois anos, e 
os transformei nesse livro”, 
afirmou Isabella, reforçando 
que o objetivo de seu trabalho 
é fazer com que mais pessoas, 
ao conhecerem a realidade 
por trás de muitas “fábricas 
de filhotes”, considerem a 
adoção ao procurar por um 
animal de estimação. 

“A Matriz” tem 132 páginas 
e pode ser adquirido, em 
formato físico, por meio 
de plataformas digitais da 
Editora Uiclap (uiclap.com) 
e da Amazon (amazon.com.
br). Interessados também 
podem entrar em contato 
com escritora por meio do 
telefone 99247-5813 e e-

-mail isagfn@gmail.com, e 
ainda visitar o perfil criado 
pela autora no Instagram 
(@livro_a_matriz).

Isabella Grisaro Franco 
Neves é jornalista, 
escritora e autora do 
livro “A Matriz”

Foto: Pedro Reis
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Saúde mantém vagas para 
agendamento da vacinação
Mogi- O www.cliquevacina.com.
br mantém vagas disponíveis 
para aplicação de primeira 
dose contra a Covid-19 para 
crianças e adultos e também 
segundas e terceiras doses 
de todos os imunizantes. Os 
interessados devem acessar o 
link oficial e clicar na opção 
desejada. Mogi das Cruzes 
recebeu, até o momento, 32,3 
mil doses de vacinas contra 
a Covid-19 específicas para 
imunização do público infantil. 
Deste total, 2.300 doses são do 
imunizante Pfizer, destinadas 
exclusivamente para crianças 
de 5 a 11 anos com comorbi-
dades, deficiências, indígenas 
e quilombolas. 

Outras 30 mil, da CoronaVac, 
são para crianças de 6 a 11 
anos, liberada para uso infantil 
na quinta-feira passada pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Desta forma, 
o público de 5 anos de idade 
está sendo vacinado com a 
Pfizer pediátrica, assim como, 
as crianças de 5 a 11 anos com 
imunossupressão, indígenas 

Covid-19

e quilombolas. O público 
de 6 a 11 anos de idade será 
vacinado com o imunizante 
CoronaVac.

Todas as crianças precisam 
estar acompanhadas por um 
responsável maior de 18 anos 
e apresentar documento de 
identificação (preferencial-
mente CPF), comprovante 
de residência e carteirinha 
de vacinação.

A vacinação contra a Covid-19 
é fundamental para conter o 
avanço da pandemia e manter 

a redução de casos graves e 
óbitos. Os adultos que ainda 
não se vacinaram ou precisam 
completar o esquema vacinal 
podem efetuar o agendamento 
a qualquer momento no site 
oficial da Prefeitura ou por 
meio do telefone 160.

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou ontem dois óbitos 
por Covid-19.

Cidade recebeu, até o momento, 32,3 mil doses 

Pedro Chavedar/PMMC

Consulta pública sobre Área de 
Intervenção Urbana vai até dia 15
Cidadãos podem participar apresentando sugestões, que serão analisadas e incorporadas ao processo

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Planejamento e Urbanismo 
estabeleceu um novo prazo 
para que a população participe 
da consulta pública sobre a 
Área de Intervenção Urbana 
(AIU) da região leste, que 
compreende o distrito de 
Cezar de Souza. Os mogianos 
poderão se manifestar sobre o 
tema até o dia 15 de fevereiro 

– o prazo inicial terminaria no 
final deste mês. Os cidadãos 
podem participar apresen-
tando sugestões, que serão 
analisadas e incorporadas ao 
processo de desenvolvimento 
sustentável da região.

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que o Plano Diretor 
de Mogi das Cruzes (Lei Com-
plementar nº 150, de 26 de 
dezembro de 2019) definiu 
aquela região como AIU Região 
Leste, caracterizada como um 
eixo de crescimento próximo 
ao Rio Tietê, sendo necessá-
rios, para isso, investimentos 
em saneamento ambiental, 

mobilidade e implantação de 
diferentes serviços e equipa-
mentos públicos, de maneira 
sustentável.

O Plano Diretor determina 
que cada AIU tenha com um 
Projeto Urbanístico Especí-
fico (PUE), que subsidiará a 
regulação urbanística de seu 
território. Nas AIUs onde já 
exista intervenção em áreas 
já ocupadas, como é o caso 
da AIU Região Leste, o Pla-
no Diretor também impõe 
a obrigatoriedade de dis-
ponibilização do conteúdo 
proposto e dos resultados 
dos estudos que integram o 
Plano Urbanístico Específico 
na internet, para ciência da 
população e oferecimento 
de críticas e sugestões, por 
período não inferior a 20 dias.

“Decidimos prorrogar o 
prazo, que agora irá até o dia 
15 de fevereiro, para que as 
pessoas possam entrar no site 
da Prefeitura e se manifestar 
livremente, apresentando 
críticas e sugestões para a 
construção coletiva do Projeto 

Urbanístico Específico da-
quela região. Nosso objetivo 
é estimular o crescimento 
sustentável e organizado em 
Cezar de Souza, que ocorrerá 
com o apoio de ferramentas 
de planejamento baseadas 

na participação democrática 
dos moradores”, afirmou o 
secretário.

Uso e Ocupação
A Secretaria Municipal de 

Planejamento e Urbanismo 

possui outra consulta pública 
de grande importância aberta 
à população mogiana. Ela trata 
da Lei de Ordenamento do 
Uso e Ocupação do Solo de 
Mogi das Cruzes (Lei Munici-
pal nº 7.200, de 31 de agosto 

de 2016), um dos principais 
instrumentos de planejamento 
territorial da cidade, reunindo 
as regras do zoneamento e a 
definição dos parâmetros de 
uso e de ocupação do solo. 
Atualmente o processo está 
focado na coleta de sugestões 
da população.

Os trabalhos seguem um 
cronograma de reuniões, con-
sultas e audiências públicas 
que acontecerão durante 
todo o período de revisão do 
documento. Nelas, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes levará 
informações à sociedade, 
detalhará o andamento do 
processo e colherá sugestões 
e opiniões dos munícipes 
sobre a Louos. A revisão 
da lei está prevista no novo 
Plano Diretor de Mogi das 
Cruzes, aprovado pela Lei 
Complementar nº 150, de 
26 de dezembro de 2019. 
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do site 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes www.mogidascruzes.
sp.gov.br .

Objetivo é estimular o crescimento sustentável e organizado em Cezar de Souza

Divulgação/PMMC

Mais uma etapa das obras para 
o complexo viário é iniciada
Mogi- A região da praça Ka-
zuo Kimura, popularmente 
conhecida como “Rotatória do 
Habib’s”, começou a receber, 
nesta semana, mais uma etapa 
das obras que transformarão o 
local em um complexo viário, 
com o objetivo de melhorar 
o trânsito no local, um dos 
pontos mais críticos da mo-
bilidade urbana em Mogi das 
Cruzes. Nesta fase, começaram 
as ações de preparação para a 
construção de uma nova via 
que ligará as avenidas Profes-
sor Ismael Alves dos Santos e 
Yoshiteru Onishi.

As intervenções na rotatória 
foram iniciadas no final de 
dezembro, com os trabalhos 
de topografia e medição dos 
terrenos que receberão as obras. 
Durante o mês de janeiro, 
os dados coletados foram 
transportados para os projetos 
elaborados e já aprovados, para 
que as intervenções práticas 
pudessem ser iniciadas. 

Nesta semana, começou 
a construção dos muros que 
dividirão a nova via dos terrenos 

Vila Nova Mogilar

particulares existentes na área 
que já recebeu a estrutura da 
antiga Companhia de De-
senvolvimento de Mogi das 
Cruzes (Codemo). A ação é 
necessária para que se possa 
eliminar as atuais estruturas 
que isolam a área, abrindo 
caminho para a construção 
da nova via, que servirá como 
alternativa de tráfego para 
os motoristas que desejarem 
acessar a avenida Yoshiteru 
Onishi tanto em direção ao 
Centro Cívico quanto para a 
Vila Nova Mogilar.

“A região da rotatória da praça 
Kazuo Kimura é uma das mais 
complicadas de Mogi das Cruzes 
para mobilidade urbana, com 
congestionamentos que trazem 
problemas para quem circula 
com veículos particulares ou 
no transporte coletivo. Nesta 
semana, estamos iniciando 
mais uma etapa das interven-
ções que foram planejadas 
para diminuir os conflitos e 
melhorar a fluidez”, afirmou 
o prefeito Caio Cunha (Pode). 

De acordo com o projeto,  

será construído um complexo 
viário com cruzamentos, novas 
vias e transposições sobre o 
córrego Lavapés, facilitando 
a circulação de veículos e do 
transporte coletivo. Serão 
disponibilizadas novas opções 
de tráfego, como a nova rua e 
três passagens sobre o córrego, 
na avenida Yoshiteru Onishi. 

A rotatória existente atual-
mente será transformada em 
um cruzamento com semáforos. 
Para validar a medida foram 
desenvolvidas simulações 
computadorizadas, com base 
em contagens sobre o fluxo de 
veículos feitas durante vários 
dias. As conversões à esquerda 
para os veículos que circulam 
pela avenida Francisco Rodri-
gues Filho e desejam acessar 
as avenidas Manoel Bezerra 
de Lima Filho e Yoshiteru 
Onishi serão proibidas. Estes 
movimentos de tráfego serão 
possíveis com a utilização 
da nova via que será aberta 
unindo a rua Professor Ismael 
Alves dos Santos e a avenida 
Yoshiteru Onishi.
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Gustavo adota novo visual para o casamento de Perucas e Cristóvão (Guilherme 

Gorski) afi rma que Cecília vai aprovar.

GLOBO, 17H55

Malhação
Pedro é convidado para ser guitarrista de uma cantora internacional. Nat 

entrega um presente para o fi lho de Gael e Dandara.t

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Isabel passa mal ao constatar que Pedro e Luísa são amantes. Tonico exige 

o fi m das investigações contra ele, além de um cargo de senador. Pilar e 

Samuel se casam. Isabel expulsa Luísa da Quinta e se afasta de Pedro. 

Gastão se preocupa com Isabel ao saber que a esposa foi a última a saber 

do romance de Pedro com Luísa.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Daniel culpa Celina pela colocação do grampo, e Rose se revolta. Flávia 

discute com Odete. Bianca sugere fazer uma festa de aniversário surpresa 

para Tina. Celina confessa a Guilherme que foi ela quem colocou a foto de 

Rose e Neném na pasta de Joana. Nedda conta para Jandira que vai se 

encontrar com Osvaldo.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Inácia se desespera com a morte de Joy. Ravi promete a Inácia cuidar de 

Yasmin. Breno se incomoda por Ilana falar das questões da fi lha do casal 

com Gabriela. Helena leva Mel para dormir na casa da namorada de Paco, 

a pedido da fi lha. Ilana e Breno discutem, e a produtora decide expulsar o 

marido de casa. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Henutmire pede perdão ao fi lho. Anos depois, Moisés luta ao lado de Hamsés 

em uma batalha. Joquebede se emociona ao rever o fi lho, mas pede distância 

para evitar problemas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 54

Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

Nem tudo o que você 

fizer bem será elogiado. 

Haverá momentos em 

que tentará com muito 

esforço demonstrar um 

bom coração e ninguém 

vai reparar nisso.

Todo o mundo afirma 

que devemos ser 

honestos, altruístas e 

gentis, mas na hora de 

passar das palavras às 

ações, cada um busca 

seus próprios interesses.

Talvez seja um grande 

desafio se empenhar 

em cultivar verdadeiros 

MOMENTO
especial

VALE SEMPRE A PENA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 
está associada à pessoa homena-
geada

ANIVERSARIANTES: VILMA WATANABE

GENILSON ALEXANDRE DOS SANTOS

Feliz Aniversário! Que sua vida seja recheada de bons e 

felizes momentos. Parabéns!

“Seja o piloto de suas histórias e voe 
o mais alto que conseguir.”

 cultura@jornaldat.com.br

valores quando se está 

rodeado de pessoas que 

buscam o contrário.

Ainda assim, não 

pense que não vale a 

pena desenvolver boas 

qualidades. Você sempre 

estará em paz e de 

consciência tranquila 

se souber que deu seu 

melhor.
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AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 37.083/21 e Apenso
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE INTERNAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PARA TRATAMENTO 
DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA (SEXO FEMININO) DE CARÁTER INVOLUNTÁRIO E 
COMPULSÓRIO E INTERNAÇÃO DE ADULTOS PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS 
MENTAIS RESISTENTES A TRATAMENTO AMBULATORIAL (SEXO MASCULINO) DE 
CARÁTER INVOLUNTÁRIO E COMPULSÓRIO.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 
09:30 horas do dia 10 de fevereiro de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição 
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 26 de janeiro de 2022
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde_____________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2021 - PROCESSO Nº 18.969/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EMPRESAS VENCEDORAS: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA; SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA; ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI; COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA; DMC DISTRIBUIDORAS COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI e FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA. 
VALOR GLOBAL: R$ 249.276,51 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e seis 
reais e cinquenta e um centavos).

Mogi das Cruzes, em 17 de janeiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde_____________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/21 - PROCESSO Nº 21.127/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL BENEDITO 
FERREIRA LOPES.
EMPRESA VENCEDORA: TOPUS TERRA CONSTRUÇÕES LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.323.450,86 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e 
cinquenta reais e oitenta e seis centavos).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, em 26 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
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Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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“Brincando no Verão 2022” termina hoje no Clube de Campo

A diversão tomou conta do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) nas últimas 
semanas. O projeto “Brincando no Verão 2022”, que movimentou crianças de todas as 
idades em atividades lúdicas e brincadeiras educativas, termina hoje. De acordo com 
o coordenador do projeto, Demian Kahil,  a equipe organizadora recebeu o feedback 
positivo dos pais, além de sentir o sentimento de alegria dos pequenos associados.

Mogi, Poá e Suzano investem 
R$18 mi em melhoria de ruas
Levantamento feito pela reportagem junto às três prefeitura levou em consideração todo o período do ano passado 

INFRAESTRUTURA

Região - Um levantamento 
com três cidades mostrou 
que no ano passado foram 
investidos mais de R$18 mi-
lhões na recuperação de ruas e 
avenidas em Mogi das Cruzes, 
Suzano e Poá em operações 
tapa-buraco e recuperação 
asfáltica.

A cidade que apresentou o 
maior número de investimentos 
foi Mogi, onde a prefeitura 
contabilizou mais de 6,5 mil 
buracos no asfalto fechados. 
A Secretaria de Infraestrutura 
Urbana também informou 
que usou mais de 6,3 mil 
toneladas de massa asfáltica, 
com um investimento de 
R$ 3,8 milhões em todas as 
regiões da cidade, do Centro 
Expandido aos distritos.

Valores foram para o recapeamento e tapa-buraco

Além disso, a administração 
municipal informou que foram 
investidos R$ 11 milhões no 
pacote de recapeamento de 
vias públicas, que beneficiou 
40 ruas e cobriu mais de 30 
km de vias nos bairros Jardim 
Esperança, Botujuru, Jardim 
Santa Tereza, Vila Paulista, Vila 
Partênio, Vila Cintra, Jundiapeba, 
Oropó, Mogi Moderno, Vila 
Natal, Jardim das Bandeiras, 
Cezar de Souza, entre outros 
bairros.

A Prefeitura de Suzano, por 
sua vez, informou que foram 
realizadas 201 ações de tapa-

-buraco em vias públicas, em 
104 bairros, o que totalizou 
1,5 mil m²: “Para as ações de 
tapa-buraco, é considerada a 
metragem de cobertura, não a 
extensão. O investimento foi de 
R$1,8 milhão, e a expectativa 

é de que o volume de ações 
seja ainda maior neste ano”, 
afirmou a Pasta de Manutenção 
e Serviços Urbanos.

A Prefeitura também informou 

que realizou ações de pavi-
mentação, recapeamento e 
revitalização asfáltica em 27 
quilômetros de vias púbicas, 
incluindo o corredor de ônibus 

do Jardim Brasil, a estrada do 
Areião entre a vila Monte Sion 
e o Jardim Maitê, os bairros 
Jardim Europa e Estância 
Americana, e as ruas General 
Francisco Glicério, Dr. Felí-
cio de Camargo e a avenida 
Armando Salles de Oliveira, 
no quadrilátero central da 
cidade. O valor total dos in-
vestimentos não foi informado 

pela administração municipal.
Já em Poá destacou ter 

realizado 220 ações de tapa-
-buraco, no período entre 
outubro e dezembro de 2021, 
atendendo a região central 
da cidade e mais 12 bairros. 

“O contrato teve início em 
outubro de 2021, no valor de 
R$1,6 milhão e tem vigência 
de um ano - no ano passado, 
foram investidos R$ 200 mil 
entre outubro e dezembro”, 
esclareceu a administração 
municipal.

Questionada pela reportagem 
sobre trabalhos de recapea-
mento de ruas, a Prefeitura de 
Poá informou que neste ano 
não ocorreram intervenções 
do tipo no município. O re-
capeamento, diferentemente 
do tapa-buraco, promove a 
recuperação total da via. 

André Diniz
PMMC/Divulgação

A cidade que 
apresentou 
o maior 
número de 
investimentos 
foi Mogi


