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

Estamos preparados para receber os nossos alunos 
e continuar proporcionando a experiência única de 
aprendizado e a convivência que só o dia a dia na 
escola com os colegas e professores podem oferecer. 
Para aumentar ainda mais a segurança de todos, 
vacine também os seus fi lhos de 5 a 11 anos.

Sabemos que a importância da escola vai muito além 
dos muros. Desejamos uma ótima volta às aulas
aos nossos alunos e toda a sua família!

•Aulas 100% presenciais

•Mais de 3.000 profi ssionais prontos para
educar as nossas crianças

•Até 5 refeições diárias

•Mais de 8 mil tablets e chromebooks
à disposição da rede municipal 

•Cerca de 47 mil alunos benefi ciados - 
capacidade de manter 68% em período integral

•Kits de material escolar serão fornecidos

•Uniformes serão distribuídos

•Mais de 200 escolas equipadas e preparadas

•144 unidades de período integral

VOLTA ÀS AULAS
Já estamos no ritmo da 

VOLTA ÀS AULAS
e afi nados com os cuidados 
necessários para garantir a 
segurança de todos.

Mais segurança - A vacinação de crianças de 5 a 11 anos já foi iniciada. 

Acesse cliquevacina.com.br e saiba mais.

Carnês do IPTU começam a 
chegar na próxima semana

Algumas prefeituras já postaram o documento com a primeira parcela; imposto também pode ser baixado via online
As prefeituras do Alto Tietê já se 

movimentam para começar a co-
brança do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU).

Mais de 470 mil carnês estão 
sendo preparados para seis cidades, 
com a possibilidade de parcelamento 
ou pagamento à vista. Caso o con-

tribuinte resolva pelo pagamento 
único, pode obter descontos que 
vão de 5% a 13%. A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes reiterou que a dis-

tribuição dos carnês de cobrança do 
IPTU 2022 começará em fevereiro, 
e que serão 144 mil boletos de co-
brança. Segundo a administração, 

a data de vencimento da primei-
ra parcela varia de acordo com a 
região, visando evitar longas filas.  
Cidades, página 6

Serviços

Guararema vai ganhar uma 
unidade do Poupatempo

Anúncio foi feito ontem pelo vice-governador Rodrigo Garcia

Com essa confirmação, Guara-
rema se junta a outros quatro mu-
nicípio que possuem uma unida-
de do Poupatempo no Alto Tietê. 
O prefeito Zé e o deputado André 
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do Prado estiveram com o vice-
-governador na hora do anuncio.
Cidades, página 3
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DIA C
A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por 
meio da Secretaria Municipal de Saú-
de, fará, amanhã, um Dia C para con-
tinuar a imunização contra Covid-19 
das crianças de 5 anos ou mais e de 
adultos, seja primeira, segunda ou a 
dose de reforço. A vacinação estará 
disponível das 8 às 16 horas em todas 
as unidades de saúde. É necessário 
fazer o cadastro no vacinaja.sp.gov.
br e os adultos devem apresentar o 
RG, CPF e comprovante de endere-
ço. Se for tomar a segunda dose ou 
o reforço, também é necessário le-
var o cartão vacinal.

DIA D
Inicialmente previsto para atender o 
público-alvo de 5 a 11 anos de ida-
de, o Dia D de Vacinação de Poá, que 
também será amanhã, também imu-
nizará o público adulto que ainda não 
completou o ciclo vacinal contra a Co-
vid-19. A Praça da Bíblia permanece 
como único ponto de vacinação para a 
campanha, porém com entradas dis-
tintas para separação dos públicos.

CÂMARA DE SUZANO
Os vereadores da Câmara de Suza-
no aprovaram, anteontem, na pri-

meira sessão deste ano um projeto 
de lei que autoriza a administração 
municipal subvencionar a Associa-
ção dos Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) o valor de aproxima-
damente R$ 688 mil, no período de 
fevereiro a dezembro de 2022, para 
o desenvolvimento das atividades da 
instituição.

POUPATEMPO
Com o início do ano letivo, milhares 
de crianças e adolescentes da rede 
pública de ensino de São Paulo volta-
rão às. Para facilitar a vida de alunos, 
pais e responsáveis, o Poupatempo 
disponibiliza os serviços da Secre-
taria de Estado da Educação de for-
ma presencial e online. Atualmente, 
98% das solicitações são concluídas 
pelas plataformas digitais.

BIBLIOTECA
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los, juntamente com as secretarias 
de Transportes e Mobilidade Urbana 
e Cultura e Turismo, ampliou ações 
de acessibilidade para o prédio da 
Biblioteca Municipal José Andere. 
O local conta com rampa de acesso 
sinalizada, rebaixamento na calçada 
para Pessoas com Deficiência (PCD).

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Segue a vacinação

A 
informação contida na reporta-
gem publicada pelo grupo Mogi 
News/Dat na edição de ontem, 
que aponta que o ritmo de vaci-

nação de crianças, entre 5 e 11 anos, contra 
o coronavírus, é superior a 40% do público-
-alvo no Alto Tietê é uma notícia acalentadora.

Esse percentual mostra que quatro a cada 
dez crianças nesta faixa etária receberam 
a dose contra a doença. Dados como este 
mostram duas coisas: a primeira delas é que 
o vírus ainda poderá chegar nos pequenos 
moradores, mas com uma intensidade bem 
menor e mais controlável do que se eles es-
tivessem sem a proteção. Em segundo lu-
gar está o consciente coletivo dos morado-
res da região, que mostraram se preocupar, 
não somente com seus filhos, embora por 
motivos óbvios eles estejam na primeira co-
locação quando o assunto é proteção contra 
a Covid, mas, paralelo a isso, existe a prote-
ção da maioria da população, criando uma 
barreira e ajudando a frear a força da doença 
em nossa região.

É claro que para isso funcionar, não somente 
o Alto Tietê, mas todas as outras partes que 

compõem este país têm que fazer o mesmo. 
Muitas cidades, fora dos grandes centros, 
ainda dependem do governo federal para o 
recebimento das vacinas e não possuem o 
mesmo lobby ou poder de convencimento 
como região como a Grande São Paulo e ou-
tros aglomerados urbanos têm. 

Ainda assim, essas vacinas têm de chegar 
a esses lugares. Como já foi dito nestas mes-
mas linhas, a Covid não respeita fronteiras 
ou divisas e vai avançar como puder, por isso 
a imunização de todos é fundamental. Ain-
da vão existir aqueles que não acreditam na 
vacinação, lembrando o episódio da “Revol-
ta da Vacina”, em 1904, no Rio de Janeiro, 
quando um grupo considerável de pessoas 
não engoliu muito bem a obrigatoriedade da 
imunização contra a varíola que, hoje, graças 
a campanhas de vacinação em todo o mun-
do, está erradicada.

É pedir muito que a Covid seja erradica-
da? Claro que vai demorar anos para que a 
ciência e a medicina tenham um controle 
melhor sobre ela e, quem sabe no futuro, o 
coronavírus possa se assemelhar a uma gripe 
que possa ser curada com mais facilidade.

Fibromialgia é uma doen-
ça reumatológica que afeta a 
musculatura causando dor. 
Por ser uma síndrome, essa 
dor está associada a outros 
sintomas, como fadiga, al-
terações do sono, distúr-
bios intestinais, depressão e 
ansiedade. Acomete 2% da 
população mundial e é mais 
frequente em mulheres.

Como muitas das doenças 
reumatológicas, a fibromial-
gia (FM) não tem suas cau-
sas e mecanismos totalmente 
esclarecidos. O que sabemos 
é que a pessoa que tem FM 
possui maior sensibilidade à 
dor e isso tem relação com o 
centro de dor no sistema ner-
voso. Desta maneira, nervos, 
medula e cérebro, fazem que 
qualquer estímulo doloroso 
seja mais intenso.

Fibromialgia caracteriza-se 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

por dor crônica, que migra 
por vários pontos do corpo 
e se manifesta especialmente 
nos tendões e nas articulações. 
Trata-se de uma patologia rela-
cionada com o funcionamen-
to do sistema nervoso central 
e o mecanismo de supressão 
da dor que atinge, em 90% 
dos casos, mulheres entre 35 
e 50 anos, mas também pode 
ocorrer em crianças, adoles-
centes e idosos.

Os sintomas são muito 
variáveis, em aparecimento 
e intensidade, entretanto al-
guns critérios de diagnóstico 
podem auxiliar na suspeição 
clínica, dor por mais de três 
meses em todo ou qualquer 
parte do corpo, presença de 
pontos dolorosos na muscu-
latura, alteração do sono e 
fadiga, quadro de depressão 
ou ansiedade, alterações do 

hábito intestinal, alterações 
cognitivas, como falta de me-
mória ou concentração. As 
pessoas com FM têm maior 
sensibilidade ao toque, sendo 
que muitos não toleram ser 
abraçados. O diagnóstico da 
fibromialgia é essencialmente 
clínico, pela história e exame 
físico, e após serem excluí-
das outras causas para a dor 
e demais sintomas.

Todo quadro de dor per-
sistente deve ser avaliado, es-
pecialmente quando não se 
identifica a causa provável da 
dor, como um trauma, por 
exemplo, tratamento deve 
ser multidisciplinar, incluin-
do medicamentos, atividade 
física, acompanhamento psi-
cológico, hidroterapia e tera-
pias manuais

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiotera-

peuta e presidente da Comissão de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Suzanense vai participar 
dos Jogos de Inverno 
Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi comemorou nesta 
semana a participação de um 
suzanense nos Jogos Olímpi-
cos de Inverno Beijing 2022. 
Trata-se do atleta Jefferson 
Sabino, que representará a 
cidade e o Brasil nas provas 
de bobsled. O evento terá 
início hoje.

Sabino fez história no 
atletismo brasileiro, con-
quistando classificações para 
edições dos Jogos Olímpicos 
de Verão de 2008 e dos Jogos 
Pan-Americanos de 2007 e 
2011 na modalidade de salto 
triplo, quebrando recordes 
e conquistando medalhas e 
títulos de nível nacional e 
sul-americano. 

Desde 2020, o esportista 
se dedica ao bobsled, esporte 
que consiste em disputas 
coletivas de atletas em trenós 
descendo pistas de gelo no 
menor tempo possível em 
uma bateria de descidas com 
número definido de acordo 
com os organizadores.

Para o secretário municipal 

Esporte

de Esportes e Lazer, Arnaldo 
Marin Junior, Sabino merece 
toda a torcida por seu histórico 
enquanto atleta e membro 
da sociedade suzanense. “Em 
nome do Esporte de Suzano, 
eu desejo toda a sorte do 
mundo para o Sabino, que 
faz um belo trabalho aqui 
na cidade com um instituto 
que incentiva o esporte e 
a formação de cidadãos. 
Depois de fazer história no 
esporte brasileiro com títulos, 

medalhas e participações 
em Olimpíadas e Jogos Pa-
namericanos, minha torcida 
é para que ele escreva mais 
uma bela página na história 
para o Brasil, desta vez nas 
Olimpíadas de Inverno”, 
afirmou.

De acordo com Ashiuchi, 
a cidade inteira estará na 
torcida pelo atleta e pelos 
outros brasileiros participantes. 

“Desejo muita sorte a ele e à 
equipe em Pequim”, relatou.

Jefferson Sabino participará das provas de bobsled

Andrea Leibovitch/COB

Vacinação de crianças avança 
com mais 335 doses aplicadas
Imunização continua hoje, com agendamento já esgotado; novas vagas devem ser abertas ainda nesta semana

CORONAVÍRUS

Suzano - A Prefeitura de 
Suzano promoveu ontem 
mais um dia de vacinação 
focada nas crianças de 5 a 
11 anos, com ou sem comor-
bidades. Na ocasião, foram 
mais 335 menores de idade 
contemplados. Com isso, a 
campanha de imunização 
contra o novo coronavírus 
(Covid-19) já imunizou 11.203 
pessoas desta faixa etária. Os 
trabalhos continuam hoje, 
com vagas já esgotadas.

Para aqueles que têm horá-
rio agendado, recomenda-se 
que apenas um dos pais ou 
responsáveis legais acompanhe 
o beneficiário, com o intuito 
de evitar aglomerações. Para 
a aplicação do imunizante, 
basta comparecer à respec-
tiva unidade de saúde com 
os documentos em nome 
do menor de idade, que 
incluem RG, CPF, cartão 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e o comprovante de 
pré-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br). Para indivíduos com 

comorbidades, é necessá-
rio levar laudo médico que 
comprove a condição.

O secretário municipal de 

Saúde, Pedro Ishi, explicou 
que as vagas estão sendo 
abertas para agendamen-
to conforme demanda e 

organização interna, para 
acolher a todos de forma 
ordenada e em segurança, 
sem aglomerações. Neste 

novo ciclo de imunização, 
as aplicações estão sendo 
feitas em 12 postos de saúde 
espalhados pela cidade, como 

forma de descentralizar o 
serviço e facilitar o acesso 
da população.

“Pedimos a compreen-
são dos pais e responsáveis 
quanto às vagas esgotadas, 
pois a adesão da população 
à campanha é grande e te-
mos trabalhado para levar 
as vacinas a todas as crian-
ças o mais rápido possível. 
Um novo cronograma será 
divulgado em breve para a 
próxima semana, com mais 
vagas para agendamento, 
de modo a continuarmos 
ampliando o alcance da 
imunização”, disse Ishi.

Em paralelo, a vacina-
ção de primeira, segunda e 
dose de reforço prossegue 
na cidade para os públicos 
anteriores nos 24 postos 
de saúde, sem necessidade 
de agendamento prévio. O 
funcionamento das unidades 
ocorre normalmente, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 15 horas, inclusive com a 
segunda dose de reforço para 
as pessoas imunossuprimidas.

Campanha, realizada em 12 postos espalhados pela cidade, já imunizou 11.203 crianças de 5 a 11 anos

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Guararema -  Durante a 
inauguração de uma cre-
che em Guaratinguetá, no 
interior de São Paulo, o vice-

-governador Rodrigo Garcia 
anunciou que Guararema 
está na lista de cidades con-
templadas com uma agência 
do Poupatempo. O evento 
contou com a presença do 
deputado André do Prado, 
do prefeito Zé Luiz, do vice-

-prefeito Odvane Rodrigues 
e vereadores Fecco e André 
Araújo.

O investimento é fruto 
do trabalho dos deputados 
André do Prado (Estadual) e 
Marcio Alvino (Federal) que 
apresentaram a solicitação 
ao governo do Estado.

“Nós apresentamos a in-
clusão de Guararema no 
programa de expansão desse 
equipamento público aos 
municípios do Estado. Com 
a agência entregue, os gua-
raremenses não precisarão 
mais se deslocar para cidades 
da região para conseguir a 
emissão de documentos e 
acesso a serviços”, comemorou 

Município contará com 
agência do Poupatempo

Serviços 

o parlamentar.
O prefeito Zé Luiz agradeceu 

o empenho dos deputados. 
“Essa agência vai beneficiar 
muito a população e a nossa 
cidade ganha muito com 
essa conquista.Agradeço o 
empenho e o trabalho dos 
deputados na intermediação 
desse investimento para Gua-
rarema”, celebrou o prefeito.

Esse é o quarto Poupatempo 
que os deputados conseguem 
para o Alto Tietê. Em Santa 
Isabel o posto já começou 
o atendimento à população 
e as unidades de Arujá e 
Poá estão em fase final de 
implantação.

O Poupatempo em Gua-
rarema terá atendimento 
integrado ao Detran.SP e 
vai oferecer serviços pre-
senciais como solicitação de 
RG e primeira via da CNH, 
entre outros documentos. 
Outros 190 serviços online 
estão disponíveis no portal 
www.poupatempo.sp.gov.
br, no aplicativo Poupa-
tempo Digital e nos totens 
de autoatendimento.

Itaquá - A coordenadoria da 
Defesa Civil de Itaquaquece-
tuba recebeu uma comitiva 
estadual para avaliar três 
pontos críticos da cidade 
após as chuvas dos últimos 
dias. Estiveram presentes 
a Defesa Civil estadual, o 
Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT) e o Corpo de 
Bombeiros da capital para dar 
suporte técnico nos bairros 
Chácara Cuiabá, Louzada e 
Maria Rosa. As secretarias de 
Habitação, Obras e Serviços 
Urbanos acompanharam.

O primeiro bairro a ser 
visitado foi a Chácara Cuiabá 
por conta de dois blocos 
de um prédio que foi par-
cialmente interditado. No 
bairro Cidade Nova Louzada, 
a equipe verificou o que é 
necessário para conter um 
possível desmoronamento 
de uma residência. O último 
local foi o bairro Maria Rosa, 
onde há uma construção na 
base de uma rocha que pode 
ceder a qualquer momento. 

Comitiva 
estadual avalia 
pontos críticos 
na cidade

Chuvas 
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Reunião técnica aborda 
programas de subvenção 
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Agricultura promoveu 
anteontem na sede do Sin-
dicato Rural de Mogi das 
Cruzes, uma reunião técnica 
sobre o Programa Municipal 
de Subvenção ao Prêmio do 
Seguro Rural (PSR).

Os interessados têm até 
o dia 16 de março para se 
inscrever. Os detalhes estão 
no edital: https://www.mogi-
dascruzes.sp.gov.br/pagina/
secretaria-de-agricultura/
publicacoes

O encontro foi realizado 
em formato híbrido (online e 
presencial) e reuniu produtores 
rurais locais, representantes 
de seguradoras que operam 
na área, gestores públicos e 
técnicos do Departamento 
de Gerenciamento de Riscos 
(DEGER), do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

Os participantes puderam 
esclarecer dúvidas com relação 
aos programas de subvenção 
das esferas federal, estadual 
e agora municipal. Mogi se 

Agricultura

tornou, neste ano, o quinto 
município a ter essa política 
pública no país.

O seguro rural é um meca-
nismo de proteção para que 
os produtores rurais possam 
investir com maior segurança 
diante das adversidades climá-
ticas. Podem participar todos 
os agricultores estabelecidos 
no território do município, 
que podem agendar horário 
na Secretaria de Agricultura 
(11) 4798-5136.

O produtor rural interessado 
deverá preencher o Termo 
Individual de Responsabi-
lidade e Compromisso e 
o Requerimento, além de 
apresentar os documentos 
exigidos por lei, como cópia 
simples da apólice do se-
guro da safra vigente e dos 
comprovantes de residência 
e de quitação do seguro; e 
certidões negativas de dé-
bitos dos tributos federais, 
estaduais e municipais.

Produtores puderam esclarecer dúvidas no encontro 

Divulgação/PMMC

Especialista alerta para 
risco de hereditariedade 
Região - A hereditariedade 
é uma dúvida para muitas 
pessoas quando o assunto 
é câncer, principalmente 
pelo fato da doença surgir 
em decorrência a mutações 
genéticas causadas por fato-
res externos (alimentação, 
uso de produtos químicos, 
radiação, exposição excessiva 
ao sol, entre outros) ou não. 
Em muitos casos, o câncer 
aparece sem um motivo 
aparente, provocado pelo 
crescimento desordenado 
das células. 

Segundo a oncologista 
clínica do Centro Oncoló-
gico Mogi das Cruzes, dra. 
Rafaella de Assunção, que 
também é oncogeneticis-
ta, apenas 10% dos casos 
de câncer são hereditários, 
porém para conseguir esse 
diagnóstico é preciso fazer 
um mapeamento genético 
e exames complementares. 

“A Oncogenética é uma 
área da medicina que estuda 
como as mutações heredi-
tárias podem impactar no 

Dia Internacional Contra o Câncer

surgimento dos tumores. 
Consiste em um trabalho 
preventivo personalizado, 
baseado na genética do pa-
ciente, para identificar as 
mutações gênicas diretamente 
associadas à incidência de 
câncer”, explica a médica 
especialista.

É importante uma avaliação 
com especialista quando há 
casos de muitos tumores na 
família, quando a mesma 
pessoa tem dois ou mais tipos 

diferentes de câncer, surgi-
mento de câncer numa idade 
muito jovem, surgimento de 
tumor com comportamento 
mais agressivo do que o 
esperado ou tumores raros.

“O aconselhamento genético 
nesses casos é fundamental. 
É um auxílio na prevenção 
e manejo dos riscos asso-
ciados ao desenvolvimento 
de câncer, e no cuidado das 
próximas gerações”, alerta 
dra. Rafaella. 

Aconselhamento genético pode ser fundamental 

Divulgação

Educação vai abrir inscrições 
para seis cursos nesta sexta
Os cursos são gratuitos, em parceria com o Sebrae-SP; para quatro deles, é necessária a inscrição presencial 

OPORTUNIDADE 

Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Educação de Mogi 
das Cruzes abrirá hoje as 
inscrições para seis cursos 
gratuitos, em parceria com 
o Sebrae-SP. A inscrição para 
quatro destes cursos deve 
ser feita presencialmente na 
sede da Escola de Empreen-
dedorismo e Inovação, no 
centro, onde também serão 
ministradas as aulas. Os 
outros dois serão remotos, 
incluindo a inscrição. Cada 
curso oferecerá 18 vagas 
por turma.

Os cursos oferecidos no 
formato presencial são Alon-
gamento de cílios, Aromate-
rapia, Reiki - Nível 1 e 2 e 
Fotografia para E-Commerce. 
No formato remoto, os in-
teressados podem escolher 
entre Técnicas para a criação 
de uma loja virtual e Aprender 
a vender melhor no varejo. 
As aulas serão ministradas 
por profissionais do Senac 
e fazem parte do progra-
ma Empreenda Rápido, do 
Sebrae-SP.

Para os cursos no formato 
remoto, é necessário fazer o 
cadastro na plataforma do 
Sebrae-SP pelos links: Téc-
nicas para a criação de uma 
loja virtual (https://tinyurl.

com/3jyrnw54) e Aprenda 
a vender melhor no varejo 
(https://tinyurl.com/2p87p7kn). 

O Empreenda Rápido é 
um programa do governo de 
São Paulo com o Sebrae-SP, 

que tem como objetivo ofe-
recer para o empreendedor o 
que ele precisa para abrir ou 
ampliar o seu negócio. Baseado 
em seis pilares, por meio da 
iniciativa governamental, o 

empreendedor poderá realizar 
a abertura de sua empresa 
com agilidade, acessar cré-
dito com melhores taxas 
de juros; aprender a gerir 
a seu negócio; se inscrever 

em cursos de qualificação 
profissional; além de criar e 
gerir soluções inovadoras e 
acessar o mercado por meio 
de parcerias com plataformas 
digitais.

Presencial 
As vagas nos cursos que 

exigem inscrição presencial na 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação são destinadas 
para mogianos a partir dos 
18 anos. Para se inscrever é 
necessário apresentar o CPF, 
documento de identidade (RG) 
e comprovante de endereço. 
As vagas são limitadas e serão 
preenchidas por ordem de 
chegada.

A Escola de Empreen-
dedorismo e Inovação está 
localizada na rua Senador 
Dantas, 326, no centro. O 
atendimento para as inscri-
ções dos cursos presencias 
será feito nesta sexta-feira, 
das 9h às 16h30. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4798-5902.

Interessados nos cursos presenciais devem fazer a inscrição na Escola de Empreendedorismo e Inovação

Divulgação/PMMC 
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Prefeitura disponibiliza 
novo aplicativo de celular
Mogi- A Prefeitura disponi-
bilizou um novo aplicativo 
gratuito para que os cidadãos 
façam pedidos de manutenção 
de luminárias pelo celular. O 
aplicativo se chama Mogi Ilumi-
nada e auxiliará os mogianos a 
registrarem seus pedidos, que 
também podem ser feitos pela 
Ouvidoria (telefone 156, opção 
5). As solicitações abertas são 
direcionadas para a empresa 
responsável pela manutenção 
da rede de iluminação.

A secretária-adjunta de 
Infraestrutura Urbana, Lei-
la Alcântara Galvão, lembra 
que é muito importante que 
as pessoas façam o registro 
das demandas: “A cidade é 
grande e a participação das 
pessoas agiliza o andamento 
dos serviços. Sempre que o 
cidadão observar uma lâmpada 
queimada, é importante fazer 
o pedido de reparo, seja pelo 
aplicativo ou pela Ouvidoria”, 
comentou. 

Ela lembra que, pela le-
gislação atual, o município é 
responsável pela manutenção 

Reparos de luminárias

de luminárias e dos braços 
de sustentação. Já o forneci-
mento de energia é feito pela 
concessionária do setor, no 
caso a EDP. “Quando algum 
componente é danificado, 
como um transformador, por 
exemplo, a EDP é acionada para 
providenciar a manutenção”, 
explicou.

No ano passado, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes realizou 
uma licitação pública para a 
contratação da nova empresa 
responsável pela manutenção 
do sistema de iluminação 

pública da cidade. O processo 
foi concluído e o contrato com a 
empresa vencedora foi assinado 
no dia 16 de novembro de 
2021. A ganhadora do certame 
foi a RM Empreendimentos 
Eireli, cujo valor global anual 
é de R$ 6.030.554,98.

O contrato prevê, além das 
trocas de lâmpadas, ações 
como expansão da rede de 
iluminação, reposição de cabos 
e outros componentes em 
casos de furtos – ocorrências 
que, infelizmente, são muito 
comuns.

Dispositivo auxiliará os mogianos a registrarem pedidos

Pedro Chavedar/PMMC

UBS mantém atendimento 
para síndrome gripal
Mogi- A Unidade Básica de 
Saúde da Vila Suíssa mantém 
o atendimento de segunda 
a sábado para casos leves 
de síndrome gripal, sem 
necessidade de agendamento, 
das 7h30 às 18 horas. A 
partir desta semana, diante 
da tendência de queda na 
procura, o funcionamento 
aos domingos ficará suspenso.

Já o Posto de Saúde do Alto 
Ipiranga continua funcionando 
de segunda a domingo, das 
7h30 às 21 horas.

No mês passado, as duas 
unidades foram temporaria-
mente adaptadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde como 
Centros de Combate à Gripe 
para pacientes mogianos. 
Inicialmente previsto para 
terminar em 31 de janeiro, o 
atendimento foi prorrogado 
até o final de fevereiro.

A ampliação das opções 
de assistência para pacientes 
com síndrome gripal foi 
adotada diante do cresci-
mento de casos verificado 
no município desde o final 

Vila Suíssa

do ano passado. Além dos 
dois Centros com horários 
ampliados, o município 
mantém as unidades Ponte 
Grande e Jardim Camila 
como apoio para casos leves 
durante o horário normal de 
expediente. 

O Hospital Municipal 
em Braz Cubas segue como 
referência para atendimento 
de casos mais graves e fun-
ciona 24 horas por dia, todos 
os dias da semana. Além 
disso, a cidade tem outras 
unidades que funcionam 
ininterruptamente para casos 
de urgências e emergências, 
como as Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs) do 
Rodeio, Oropó e Jundiapeba, 
o Pronto Atendimento do 
Jardim Universo, além do 
Pró-Criança.

A alta demanda é reflexo 
do surto de gripe registrado 
em vários pontos do país e 
do novo aumento nos casos 
de Covid-19. Durante todo 
o mês de janeiro, somente 
os equipamentos municipais 

de Saúde prestaram cerca 
de 48 mil atendimentos de 
síndrome gripal e suspeita 
do coronavírus. Deste total, 
7.924 foram realizados nos 
Centros de Referência e uni-
dades de apoio e 40 mil nas 
UPAs, Hospital Municipal e 
PAs 24 horas.

Para conter o contágio e 
a proliferação das doenças 
respiratórias, as orientações 
da Secretaria Municipal de 
Saúde são evitar aglomera-
ções, intensificar a lavagem 
e higienização das mãos e 
manter o uso de máscara. 
Outros cuidados importantes 
são manter os ambientes 
sempre muito bem arejados, 
aumentar o consumo regular 
de água, frutas e verduras. 

É fundamental, ainda, 
reforçar a proteção por meio 
da vacinação, que continua 
com doses disponíveis contra 
a Covid-19 em várias uni-
dades, bastando efetuar o 
agendamento por meio do 
site http://www.cliquevacina.
com.br .

Volta às aulas presenciais na rede 
municipal de ensino ocorre hoje
Estudantes deverão continuar utilizando máscara e álcool em gel, seguindo todos os cuidados necessários

100% PRESENCIAL

Mogi- O início do ano letivo 
na rede municipal de ensi-
no será hoje. Na terça-feira 
passada, foram realizadas 
as primeiras reuniões das 
equipes gestoras deste ano 
no Auditório do Cemfor-
pe. As unidades escolares 
se ́ prepararam para receber 
os estudantes, que deverão 
continuar utilizando máscara 
e álcool em gel, seguindo 
todos os cuidados necessários 
e mantendo o distanciamento 
seguro. O retorno será 100% 
presencial.

 “A primavera está voltando 
às escolas da rede municipal. 
Estamos construindo um 
novo modelo educacional 
em Mogi das Cruzes a muitas 
mãos e temos o compromis-
so de assegurar o direito 
de aprender e o direito à 
educação das crianças, que 
sofreram um grande prejuízo 
de aprendizagem devido à 
pandemia”, disse o secretário 
de Educação, André Stábile. 
Devem ser atendidos neste 
ano mais de 47 mil alunos.

A vice-prefeita Priscila Ya-
magami Kähler falou sobre 
novos projetos. “Apresentamos 
nossas propostas para melho-
rias aos servidores públicos 
da Educação, bem como 
propor um plano de carreira 
do magistério. Teremos três 
escolas de aplicação, que serão 
o símbolo e a marca do novo 
modelo educacional que fará 
com que a Educação de Mogi 
brilhe muito mais!”, disse a 
vice-prefeita.

Os encontros contaram com 
apresentações dos alunos que 
participaram do programa 

“Aprender mais e ninguém 
para trás” durante as férias 
de janeiro. No período da 
manhã foi apresentado um 
vídeo dos alunos da EM Prof. 
Sérgio Hugo Pinheiro, no 
Jardim Nove de Julho, que 
também estiveram presentes 
no Cemforpe e a tarde, os 
estudantes do Cempre Prof. 
José Limongi Sobrinho se 
apresentaram para os gestores.  

Entre os dias 2 e 3, os 
profissionais da Educação se 

prepararam para o retorno às 
aulas. Motoristas, profissio-
nais que atuam nas cozinhas, 
equipes gestoras, professores e 
auxiliares de desenvolvimento 
infantil estão participando de 
formações. Veja como foi a 

programação no link https://
www.mogidascruzes.sp.gov.br/
pagina/secretaria-de-educacao/
noticia/mais-de-2-mil-profis-
sionais-da-educacao-partici-
param-de-formacoes-antes-

-do-inicio-das-aulas

Retorno seguro
Mogi das Cruzes foi o 

primeiro município brasileiro 
a instituir um Gabinete de 
Articulação para o Enfren-
tamento da Pandemia na 
Educação (Gaepe) em nível 

municipal, que une diferentes 
setores da sociedade para um 
diálogo aberto e transparente 
sobre os principais desafios 
relacionados ao impacto da 
pandemia na Educação. Em 
2021, o Gaepe Mogi teve 
um trabalho importante 
para a retomada segura 
e de qualidade das aulas 
presencias, em mais de 
98% das escolas e creches 
municipais, sendo 50% 
delas ainda no primeiro 
semestre. O trabalho terá 
continuidade em 2022.

A Secretaria de Educa-
ção destacou ainda que os 
protocolos sanitários foram 
atualizados e conta com a 
colaboração dos pais na 
vacinação dos alunos e no 
cumprimento dos protocolos 
fora do ambiente escolar, ga-
rantindo a segurança de todos. 
A aplicação do imunizante 
é feita em Postos de Saúde 
e unidades do Programa 
Saúde da Família mediante 
agendamento prévio pelo 
www.cliquevacina.com.br

Foram realizadas as primeiras reuniões das equipes gestoras deste ano no Cemforpe

Pedro Chavedar/PMMC
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Merendeiras municipais recebem capacitação para volta às aulas

Ferraz- Com o objetivo de oferecer uma alimentação mais nutritiva e equilibrada nas 

escolas municipais, a Secretaria de Educação realizou ontem uma formação com 

merendeiras da rede para a volta às aulas. A capacitação ocorreu de forma online e 

foi conduzida pelos nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar, o Cedae. 

Entre homens e mulheres, a rede municipal conta com 75 profissionais da área

Trecho Leste do Rodoanel cresce 

como alternativa à Marginal Tietê
Região- Com o bloqueio 

na Marginal Tietê, na zona 
oeste de São Paulo,  após 
um acidente no canteiro de 
obras da Linha 6-Laranja 
do metrô, as rodovias da 
Grande São Paulo têm se 
tornado uma opção para 
os motoristas que precisam 
atravessar a capital paulista.
Entre essas rodovias está 
o Trecho Leste do Rodoa-
nel Mario Covas (SP-21), 
que liga o Alto Tietê às 
demais cidades da região 
metropolitana.

Alternativa para aces-
sar São Paulo, sem passar 
pelo centro expandido, 
o Rodoanel Mario Covas 
registrou aumento de fluxo 
nos últimos dois dias devido 
à interdição da pista local 
da Marginal Tietê.

O aumento médio de 18% 
foi sentido, principalmente, 
na pista externa do trecho 
Leste, que surge como al-
ternativa de acesso para 
as Rodovias Ayrton Senna 
e Presidente Dutra. Nesse 

Trânsito

período, não houve registro 
de congestionamento devido 
ao aumento de fluxo.

Houve suspensão imediata 
de todas intervenções pre-
vistas com fechamento de 
faixa na pista externa para 
melhor fluxo do tráfego. 
Além de reforço da equipe de 
operação dentro do Centro 
de Controle Operacional 
(CCO), com foco a agilizar 
as  orientação aos usuários 
na rodovia, gerando maior 
segurança ao tráfego. 

Ótima opção para acesso 
a Ayrton Senna e Dutra – O 
Rodoanel é um percurso 
mais rápido e seguro para 
os motoristas que saem de 
diversos bairros e cidades 
da Região Metropolitana 
de São Paulo e pretendem 
acessar as rodovias Ayrton 
Senna e Dutra:

Quem sai de Osasco, 
Carapicuíba, Granja Vianna/
Cotia, Alphaville/Barueri, 
Zona Oeste de São Paulo 
(Butantã, Pinheiros, Jagua-
ré, Vila Leopoldina, Perus, 

Pirituba, Rio Pequeno, entre 
outros) e pretende chegar 
às rodovias Ayrton Senna 
e Dutra pode utilizar os 
Trechos Oeste e Sul do 
Rodoanel com acesso pe-
las rodovias Anhanguera, 
dos Bandeirantes, Castelo 
Branco ou Raposo Tavares.

Partindo de Embu, Taboão 
da Serra, Itapecerica da 
Serra, Zona Sul de São Paulo 
(Vila Sônia, Vila Andrade, 
Morumbi, Campo Limpo, 
Capão Redondo, Jardim 
São Luiz, entre outros) a 
opção é pegar o Trecho Sul 
do Rodoanel no acesso pela 
Rodovia Régis Bittencourt 
e seguir até o Trecho Leste.

Nas cidades do ABC e 
Zona Leste de São Paulo 
(Itaim Paulista, Itaquera, 
São Matheus, Parque do 
Carmo, São Miguel, Sa-
popemba, entre outros) 
o acesso ao Trecho Sul 
do Rodoanel se dá pelo 
Complexo Jacu Pêssego/ 
Avenida Papa João XXII 
em Mauá.

Agendamento prossegue 
para aplicação de doses

Mogi das Cruzes mantém 
agendamento online para 
vacinação de crianças de 
5 a 11 anos por meio do 
www.cliquevacina.com.br. 
Há, ainda, algumas vagas para 
primeira, segunda e terceira 
doses contra a Covid-19 para 
adultos e adolescentes. 

Amanhã, o governo do 
Estado de São Paulo realizará 
o Dia D da imunização contra 
a Covid-19 para crianças e, 
em Mogi das Cruzes, a dose 
será aplicada em 14 postos 
de saúde, das 8h30 às 16 
horas. Lembrando apenas 
que o município trabalha 
exclusivamente com agen-
damento prévio, evitando 
aglomerações e longas esperas.

Até o momento, 9.032 
crianças receberam a primeira 
dose em Mogi das Cruzes. No 
total, o município já aplicou 
861.130 doses, sendo 361.129 
primeiras doses, 334.012 
segundas doses, 155.690 
terceiras doses e 10.299 doses 
únicas.

Para receber a vacina, todas 

Online

as crianças precisam estar 
acompanhadas do pai ou da 
mãe e apresentar documento 
de identificação (preferencial-
mente CPF), comprovante de 
residência e carteirinha de 
vacinação. Caso seja levada 
por um responsável maior 
de 18 anos, é preciso apre-
sentar autorização assinada 
pelos pais.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) acumula 160.327 
casos confirmados de Covid-19 
desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas fo-
ram registrados 1.610 novos 
casos. O total de pessoas que 
se recuperaram da doença é 
de 135.815.

Já os óbitos somam 5.749, 
sendo que ontem foram re-
gistrados um novo óbito no 
município de Santa Isabel.

Nas últimas 24hs foram registrados 1.610 novos casos

                                     

Carnês de IPTU começam a ser 
disponibilizados no Alto Tietê
Descontos para este ano vão de 5 até 13% para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano

FINANÇAS

Região - As prefeituras do 
Alto Tietê já se movimentam 
para começar a cobrança do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

Mais de 470 mil carnês estão 
sendo preparados para seis 
cidades, com a possibilidade 
de parcelamento ou pagamento 
à vista. Caso o contribuinte 
resolva pelo pagamento único, 
pode obter descontos que vão 
de 5% a 13%.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes reiterou que a distri-
buição dos carnês de cobrança 
do IPTU 2022 começará em 
fevereiro, e que serão 144 mil 
boletos de cobrança. Segun-
do a administração, a data 
de vencimento da primeira 

Somente em Mogi serão 144 mil boletos do imposto

parcela varia de acordo com 
a região, visando evitar longas 
filas. “Para 2022 foi instituído 
um pacote de melhorias nas 
condições de pagamento do 
tributo, que criou benefícios 
como o aumento do desconto 
à vista para 8%, e está manti-
do o abatimento de 5% para 
quem estava em dia até 1º de 
novembro do ano passado. 
Com isso, o desconto para 
quem paga à vista pode chegar 
a 13%”, explicou.

Suzano explicou que mais 
de 123 mil carnês começarão 
a ser enviados na segunda 
quinzena de fevereiro, mas que 
o contribuinte tem a opção de 
baixar no site da www.suzano.
sp.gov.br a segunda via online 
do imposto, na aba “IPTU, 
Taxa de Licença, ISS Fixo e 

Certidão de Débito”. A data 
de vencimento da primeira 
parcela ou da cota única, com 
5% de desconto, segundo 
a Pasta de Planejamento e 
Finanças, é 15 de março.

Em Itaquaquecetuba, a 

Prefeitura informou que co-
meçou nesta semana a enviar 
os carnês do imposto predial, 
mas que os mais de 100 mil 
contribuintes também podem 
acessar por meio do site www.
itaquaquecetuba.sp.gov.br. A 

primeira parcela vence dia 15 
de fevereiro, e o desconto para 
o pagamento à vista é de 10%.

Ferraz de Vasconcelos in-
formou que a distribuição 
dos boletos do IPTU começa 
na segunda quinzena deste 
mês para 46 mil donos de 
imóveis residenciais ou co-
merciais. A primeira parcela 
terá vencimento no dia 20 de 
março, com desconto de 10% 
no valor para quem efetuar o 
pagamento total à vista.

Segundo a Prefeitura de 
Poá, a administração já está 
realizando o processo para 
a entrega dos carnês até o 
20 de fevereiro, para que os 
mais de 35 mil proprietários 
de imóveis possam ter até o 
dia 20 de março para pagar 
a primeira parcela ou a cota 

única. “O Contribuinte poderá 
efetuar o pagamento em parcela 
única com desconto de 5% 
com a data do vencimento 
de 20 de março”, esclareceu 
a municipalidade.

Já em Arujá, a distribui-
ção está em andamento nos 
correios. O morador que 
não receber o boleto até dia 
22 deverá solicitar junto ao 
chat no site da Prefeitura. A 
expectativa é de que mais de 
30 mil boletos sejam encami-
nhados. “O vencimento da 
primeira parcela ou da cota 
única ocorre entre 10 e 21 
de fevereiro, conforme faixa 
de inscrição, e os descontos 
serão concedidos àqueles 
que optarem pelo pagamento 
em parcela única com 5%”, 
concluiu.

André Diniz
Divulgação/PMMC
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2021 - PROCESSO Nº 201.312/2021

OBJETO: Aquisição de lâmpadas, luminárias e refletores.
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 pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 17 de fevereiro de 2022, exclusiva-
mente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 

Mogi das Cruzes, 03 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA
Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021- PROCESSO Nº 201.195/2021

OBJETO: Aquisição de Regulador de Nível.
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 pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 22 de fevereiro de 2022, exclusiva-
mente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 03 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA. Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 - PROCESSO Nº 201.326/2021

OBJETO: Aquisição de materiais de serralheria.
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 pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 24 de fevereiro de 2022, exclusiva-
mente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/.  
Mogi das Cruzes, 03 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA. Diretor Geral.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº 2, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2022
Distribuição e Vencimentos dos Carnês de IPTU

EXERCÍCIO DE 2022

                  A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria 
de Finanças, nos termos do artigo 25 da Lei Complementar nº 4 de 17 de dezembro 
de 2001, com nova redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 63, de 27 de 
novembro de 2.009 comunica que os proprietários, compromissários e/ou possuidores 
de imóveis localizados nesse Município, serão notificados dos lançamentos do IPTU 
relativos ao exercício de 2022 por meio da entrega das NOTIFICAÇÕES, pelo 
Correio de forma simples, observando o Código de Endereçamento Postal - CEP, do 
domicílio fiscal, nas datas constantes na relação abaixo:

                    
Não recebendo a NOTIFICAÇÃO até 10 (dez) dias da data da postagem (ver 
coluna I), o contribuinte deverá retirar a 2ª via, sem ônus, até a data prevista para 
vencimento da parcela única ou da 1ª parcela (ver coluna II), por meio eletrônico 
(www.mogidascruzes.sp.gov.br) ou nos Postos de Atendimento ao Cidadão – PAC.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2021 - PROCESSO Nº 29.245/2021 e ap.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, 
PARA ATENDIMENTOS DE ORDENS JUDICIAIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Saúde, comunica que, fica REDESIGNADA a data da sessão e da abertura das 
propostas do referido certame para o dia 16 de fevereiro de 2022, às 08:00 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 03 de fevereiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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