EDIÇÃO 8667 | R$ 1,50

TERÇA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2022

Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Alto Tietê estuda expandir
as cliclovias e ciclofaixas
Municípios como Mogi e Suzano já possuem esse modal, entretanto a intenção é aumentar as vias exclusivas de bicicleta
Wanderley Costa/Secop Suzano

A elaboração das políticas públicas
de mobilidade urbana vem sendo
explorada com o intuito de reduzir
o impacto do trânsito. Suzano está

elaborando um plano cicloviário
por uma parceria entre as secretarias Municipais de Planejamento
Urbano e Habitação e de Trans-

portes e Mobilidade Urbana, para
definir novas ciclofaixas, ciclovias
e locais de parada para bicicletas.
Cidades, página 8

Já estamos no ritmo da

VOLTA ÀS AULAS
e aﬁnados com os cuidados
necessários para garantir a
segurança de todos.
Avenida João Batista Fitipaldi possui uma via para as bicicletas

Suzano

Irineu Junior/Secop Suzano

Deputado Orlando Silva anuncia
repasse de R$ 200 mil à Cultura

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 ﬁlhos 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 proﬁssionais 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 beneﬁciados 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

Parlamentar também prometeu destinar repasse
federal para o segmento da Saúde. Cidades, página 3
MOGI

Cultura nas Férias
termina nesta
semana. p5

Mais segurança - A vacinação de crianças de 5 a 11 anos já foi iniciada.
Acesse cliquevacina.com.br e saiba mais.
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EDITORIAL

É

possa ser integrada de vez ao nosso sistema viário, como um todo? Uma das
coisas faltantes é, sem dúvida, o incentivo à população para usar esses veículos
como transportes dentro das cidades. Ajudaria na saúde dos moradores e o meio
ambiente agradeceria, já que a bicicleta
não emite resíduos combustíveis. Mas há
ainda uma coisa a fazer antes deste incentivo, trabalhar melhor a segurança no
trânsito. O ciclista, de uma forma geral,
não é visto como usuário das ruas, mas
sim como alguém que deveria estar em
um parque ou praia, ou qualquer outro
lugar que não seja disputando um espaço de vias.
Todavia existe ainda a parte dos ônibus, que ainda não estão interligados,
já que não estão aptos a receber as bicicletas, por falta de espaço. Diferente dos
trens, que têm um lugar dentro do vagão
para acomodar as “magrelas”, os ônibus
são menores, e cada espaço do coletivo
é disputado por usuários. Está ai um dos
maiores desafios para integrar as bicicletas ao sistema de transporte público.

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

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

MUTIRÃO NO ESTADO

DIREITOS DA MULHER I

São Paulo aplicou no sábado passado mais de 420 mil doses de vacina
contra Covid-19, ultrapassando 95
milhões de doses aplicadas no total.
Durante todo o dia aconteceu o Dia C
de Vacinação em todo o Estado para
incentivar a imunização das crianças
de 5 a 11 anos de idade. O governador
João Doria participou da abertura do
evento no início da manhã, na capital.

O Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher (CMDM) realizou uma
reunião na manhã desta sexta-feira para apresentar um balanço das
ações e propostas feitas pela atual
gestão no ano de 2021. O debate realizado em ambiente on-line foi comandado pela presidente e diretora
no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a advogada
Sandra Lopes Nogueira, e pela vice
Maria Margarida Mesquita, que encerram a gestão iniciada em 2019.

NOVA AMBULÂNCIA
A Secretaria de Saúde de Poá, desde
esta sexta-feira, conta com uma nova
ambulância de simples remoção para
atender a demanda de transporte hospitalar do município, além de R$ 500
mil para custeio da saúde e R$ 250
mil para construção e uma Areninha
Esportiva. A prefeita Marcia Bin recebeu as chaves do veículo das mãos
do deputado estadual Daniel Soares,
autor da emenda que garantiu o benefício para a cidade.

VÔLEI SUZANO
O Suzano Vôlei recebeu o Minas Náutico na Arena Suzano no sábado em
partida da terceira rodada da Superliga B. O embate complicado terminou com virada dos visitantes.

ARTIGO
Afonso Pola
afonsopola@uol.com.br

A economia em 2022
Já está mais do que consagrado que o processo de
globalização criou uma forte
relação de interdependência
entre as nações, principalmente no que se refere aos
aspectos econômicos.
Quando as grandes potências econômicas vivenciam
crescimento, isso cria um
movimento virtuoso. Todas
as economias, em maior ou
menor intensidade também
crescem. O efeito contrário
também é verdadeiro.
Com o Brasil não é diferente. Quando a atividade
econômica no exterior cresce, isso motiva o crescimento
da nossa economia. É muito
raro que uma economia consiga se descolar.
Sendo assim, as projeções
de uma expansão da economia mundial em 2022, menor

Circulação

CONTRACAPA

Interligação

inegável que a bicicleta há muito
deixou de ser um instrumento de
lazer e esporte e se tornou um
veículo de locomoção, e, como
tal, precisa ser definitivamente integrado aos demais sistemas de transportes.
No Alto Tietê temos algumas vantagens que podem colaborar com essa integração. A primeira delas é o fato de
boa parte da região, a mais economicamente ativa, independentemente das
cidades, está em um local plano, o que,
convenhamos, ajuda muito a quem precisa pedalar.
O segundo é que temos ciclovias em
municípios como Mogi das Cruzes, Suzano e Poá, e por último, mas tão importante quanto as outras, é que o Alto
Tietê é cortado por duas linhas férreas:
as linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM) e o bom é que algumas estações
já possuem bicicletário, e as estações que
serão reformadas em Itaquaquecetuba
também vão receber esse sistema.
O que falta então para que a bicicleta

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

do que estava sendo prevista
em fins do ano passado, não
é boa notícia para o Brasil.
Diversos analistas e consultores já vinham apontando
dificuldades para um avanço mais robusto da atividade
neste ano.
A economia americana está
sofrendo com uma política de
juros mais dura para conter
uma inflação que não está
cedendo. Na China, segunda
economia mundial, os rearranjos que buscam ampliar o
consumo interno e melhorar
a distribuição de renda, estão na base das estimativas
para baixo.
O primeiro relatório do
FMI (Fundo Monetário Internacional) em 2022 apresenta queda acentuada nas
previsões para o crescimento
econômico mundial. Segundo

o relatório, a economia mundial crescerá no máximo 4,4%.
A economia americana não
crescerá mais de 4% (a previsão em outubro era 5,2%).
Já para a economia chinesa,
aquela que crescia em média mais de 7% ao ano nos
últimos 20 anos, tinha uma
previsão de crescimento de
5,2% em outubro, crescerá
no máximo 4%.
Esses dados desenham um
difícil cenário para a nossa
economia em 2022. A taxa
de desemprego do Brasil é
o dobro da média mundial.
A inflação superou a de
outras economias relevantes,
como Uruguai (8%), México
(7,4%), Chile (7,2%) e Estados Unidos (7%). Nossa inflação fechou 2021 em 10,06%.
Tudo isso em um país que
é campeão em desigualdade social.

DIREITOS DA MULHER II
Ao longo da reunião, foram apresentados os projetos propostos à
administração municipal durante o
período, com novas formas de comunicação direta com as mulheres
suzanenses para denúncias, acolhimento e apoio através de espaços exclusivos no site da prefeitura
(suzano.sp.gov.br) e em grupos em
aplicativos de mensagem. Também
foi destacada a aprovação unânime
de uma moção de aplausos pela Câmara Municipal para as integrantes do projeto “Mulheres fazendo
história na cidade de Suzano”, feito pelo Saspe.

CHARGE

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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Retorno às aulas começa com
acolhimento para estudantes
Aulas foram retomadas ontem de forma presencial, com uso obrigatório de máscara e todos demais cuidados
Suzano - As escolas e creches da rede municipal de
ensino deram início ontem
ao acolhimento de todos os
alunos do ensino infantil e
dos anos iniciais do ensino
fundamental em Suzano. A
ocasião marca o início do ano
letivo de 2022, que acontece de forma integralmente
presencial. Para garantir
a volta segura de todos à
rotina escolar, as crianças
e os servidores municipais
devem manter uso obrigatório de máscara para evitar
a disseminação do novo
coronavírus (Covid-19).
As crianças estão retornando gradualmente às salas
de aula, sendo recebidas
pelos docentes com todos
os cuidados necessários,
como distanciamento social,
álcool gel disponível para
uso, aferição de temperatura
e profissionais atentos para
orientar os alunos sobre as
medidas de proteção.
Algumas instituições também promoveram reuniões

Wanderley Costa/Secop Suzano

com os pais e responsáveis
para apresentar o plano pedagógico, a estrutura escolar
e as orientações sobre o
retorno. Ao todo, existem
26 mil alunos matriculados
nas instituições municipais.
O titular da pasta, Leandro
Bassini, lembrou que a entrega
de kits escolares e uniformes
está prevista para ter início
na próxima segunda-feira.
Ele ainda destacou que este
novo ciclo de aulas contará com grandes novidades
para reforçar o ensino dos
alunos e dinamizar o dia a
dia de aulas.

Tecnologia
“Com as novas aquisições
tecnológicas da cidade, os
professores agora podem
gerenciar listas de chamada
e aplicar provas pelos novos chromebooks da rede
municipal, que também
possibilita a aplicação de
novas atividades lúdicas
com as crianças, sempre
visando o fortalecimento

Entrega de kits escolares e uniformes está prevista para a próxima segunda-feira

do aprendizado”, explicou.
Ao longo do ano passado,
a administração municipal
adquiriu 3,5 mil chromebooks
para o uso dos professores
municipais, além de modelos
semelhantes distribuídos para

o uso das escolas. Os novos
equipamentos foram obtidos
aliados a outras inovações
acadêmicas, como a plataforma de jogos matemáticos
(Matific), que trabalha com
o conceito de Algoritmo de

Aprendizagem Adaptativa,
o Google For Education,
para acompanhamento da
evolução dos alunos, e o
material de apoio da editora
Sesi para os estudantes do
ensino fundamental.

Vacinação
Bassini ainda destacou
que a campanha de imunização contra a Covid-19
segue disponível para as
crianças com 5 anos ou
mais. Ele orientou os pais
ou responsáveis, cujos filhos
ainda não foram imunizados
a procurarem o atendimento o mais breve possível,
para garantir a segurança
das crianças e também de
todos que fazem parte de
seu convívio social.
O atendimento acontece mediante agendamento
prévio no site bit.ly/Agendamento_Suzano. Nesta
semana, as aplicações para
este público acontecerão entre
hoje e quinta-feira, das 9 às
16 horas, nos 24 postos de
saúde do município.
Ainda existem vagas disponíveis para o agendamento
de crianças. Atualmente,
Suzano já conta com 46%
deste público imunizado
com a primeira dose da
vacina contra a Covid-19.

Para Cultura

Habitação

Educação

Orlando Silva anuncia
repasse de R$ 200 mil

Regularização fundiária
beneficiará 153 famílias

Creches e
escolas vão
retomar aulas
amanhã

Suzano - O prefeito Rodrigo será destinada em breve para Ele ainda lembrou que Silva
Ashiuchi (PL), recebeu na auxiliar na área da Saúde, já conta com um histórico
manhã da última sexta-feira com detalhes ainda a serem positivo de contribuições a
o deputado federal Orlando definidos. O diálogo contou Suzano.
Silva (PC do B) no Gabinete com a participação do viceAshiuchi agradeceu o recoPrincipal do Paço Municipal -prefeito e secretário de Cultura, nhecimento do parlamentar
Prefeito Firmino José da Costa. Walmir Pinto, e do secretário e o investimento empregado
Na ocasião, o parlamentar de Governo, Alex Santos.
na área da cultura. “Gratidão
anunciou uma emenda no
O titular da pasta de Cultura pelo apoio, esta verba será
valor de R$ 200 mil para pontuou que a administração encaminhada para viabilizar
fortalecer o setor cultural.
municipal mantém diálogo novas iniciativas, que benefiA expectativa é que o re- constante com diversas esferas ciarão tanto os profissionais do
curso seja implementado do poder público e recebe com segmento como a população”,
em breve para a promoção frequência os parlamentares. concluiu.
de novos projetos voltados
Irineu Junior/Secop Suzano
para atender a população, em
especial o público jovem. As
iniciativas estão em discussão
pela administração municipal
e serão definidas em breve. Na
oportunidade, os presentes
também debateram sobre o
atual cenário da Cultura no
País e em Suzano, tendo em
vista que esta foi uma das
áreas mais impactadas pela
pandemia do coronavírus
(Covid-19).
Ao fim do encontro, Silva
também afirmou que uma
nova emenda parlamentar Deputado prometeu, também, enviar verba à Saúde

Ferraz - A equipe técnica da
Secretaria Municipal de Obras
e Habitação e do Programa
Estadual de Regularização
Fundiária Cidade Legal esteve
reunida, no último sábado,
com os moradores do bairro
Jardim Deise para prestar
contas do andamento do
processo de regularização
do bairro. Serão beneficiadas
153 famílias que receberão
as escrituras sem nenhum
custo.

Cadastro Técnico
Social ocorrerá nos
próximos dias para
coleta de dados dos
moradores do bairro

No encontro, os moradores
do bairro puderam obter
informações mais detalhadas

sobre as etapas que integram
o processo de regularização.
A administração municipal
também destaca o Cadastro
Técnico Social que ocorrerá
nos próximos dias. Entre os
dias 12 e 14 de fevereiro,
técnicos do Cidade Legal,
irão colher informações dos
moradores para compor os
dados.
O secretário de Obras e
Habitação, Antonio Carlos
Ferreira, explicou que este
é um processo burocrático e
moroso, mas extremamente
necessário para oferecer,
além da regularização, mais
segurança, dignidade e tranquilidade aos moradores.
“Temos o compromisso em
levar a regularização para
Ferraz e, com isso, poder
oferecer as escrituras e a
infraestrutura necessária”,
destacou o titular da pasta.
A regularização fundiária
proposta pelo programa
do governo estadual é um
processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais.

Guararema - A volta às aulas
presenciais na rede municipal
de ensino de Guararema
ocorre amanhã. O retorno de
creches e escolas foi discutido e aprovado pelo Comitê
Administrativo Extraordinário
Municipal Covid-19 e pelo
Conselho Municipal de Educação nas últimas semanas,
que consideraram, entre
outros fatores, o avanço da
vacinação infantil.
A novidade deste ano é a
retomada das aulas presenciais nas creches. Por conta
da Covid-19, as creches
permaneceram fechadas,
apenas com aulas remotas.
Para assegurar a segurança da comunidade escolar,
a Secretaria Municipal de
Educação vem se preparando
para o cumprimento dos
protocolos sanitários.
Outro destaque é o Aplicativo Set Brasil, que deve
ser um importante meio de
comunicação entre a escola
e a família.
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BOLSA DO POVO

Lista com os beneficiados foi divulgada pelo governo do Estado; O link está disponível no site da Prefeitura

Beneficiados de programa podem
agendar retirada do cartão
Mogi- Os beneficiados pelo
programa Bolsa do Povo, do
governo do Estado, que não
receberam o cartão para o saque
dos valores disponibilizados
pela iniciativa podem fazer o
agendamento para a retirada
do documento no sistema
do Pronto Atendimento ao
Cidadão (PAC). A retirada
do documento será feita na
unidade do Poupatempo, no
Socorro.
Os interessados deverão
acessar o site agendamentopac.
pmmc.com.br e fazer o seu
agendamento, escolhendo a
opção Poupatempo. A lista
com os beneficiados foi divulgada na semana passada
pelo Governo do Estado. O
link está disponível no site da
Prefeitura.
A unidade do Poupatempo
de Mogi das Cruzes, onde os
cartões serão entregues para
os usuários, fica na avenida
Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.000, no Socorro.
A retirada deverá ser feita
pelo próprio beneficiário, que

Pedro Chavedar/PMMC

deverá apresentar documento
Paulo por no mínimo dois
de identificação com foto, que
anos. Será aceito apenas um
pode ser a carteira de identidade
beneficiário por núcleo familiar.
ou a carteira de motorista. A
De acordo com o governo do
posse do cartão é importante
Estado, serão adotados critérios
para que o beneficiado tenha
de prioridade para mulheres
acesso aos recursos do programa
arrimo de família, pessoas com
Bolsa do Povo.
maiores encargos familiares,
Após a retirada, o usuário
maior tempo de desemprego
deverá realizar o desbloqueio
e maior idade.
do seu cartão Bolsa do Povo.
Os interessados devem fazer
O procedimento pode ser
a inscrição por meio do site
feito por meio do site www.
www.bolsadopovo.sp.gov.br.
bolsadopovo.sp.gov.br ou
Na plataforma, é necessário
pelo telefone 0800 7979 800
fazer um cadastro no botão
(ligação gratuita).
“Entrar”, que fica no canto
Criada em 2021 como uma
superior direito da tela. As
ferramenta de enfrentamento
inscrições são gratuitas, sendo
à vulnerabilidade social, a
necessário RG, CPF, Carteira
de Trabalho e Comprovante
iniciativa reúne uma série de
programas estaduais e atende Interessados deverão acessar o site e fazer o agendamento, na opção Poupatempo de Endereço. Para aqueles que
cerca de 500 mil pessoas em
têm dificuldade ou não têm
todo o estado de São Paulo.
em situação de vulnerabilidade trabalhadores desempregados acesso à internet, também é
Suzano
Para dúvidas ou mais inA Prefeitura recebeu na social, conforme requisitos maiores de 18 anos, que não possível realizar o procedimento
formações sobre o programa semana passada a confirmação do projeto. Os contemplados são beneficiários de Seguro com o apoio da Secretaria
Bolsa do Povo, os beneficiados de repactuação no programa vão cumprir atividades de Desemprego ou qualquer outro Municipal de Educação, com
podem entrar em contato “Bolsa Trabalho”, do governo trabalho em órgãos públicos programa assistencial equiva- sede no Centro Unificado de
com o governo do Estado do Estado. Com isso, foram por cinco meses, com direito lente, com renda per capita de Serviços (Centrus), localizado
por meio dos telefones 0800 abertas 300 vagas aos mora- a qualificação profissional e até meio salário mínimo. Além na avenida Paulo Portela, 210.
7979 800 ou pelo WhatsApp dores da cidade que estejam bolsa-auxílio de R$ 540.
disso, o participante deve ser Outras informações podem ser
O programa é voltado aos residente do Estado de São obtidas pelo telefone 4748-8041.
98714-2645.
desempregados ou se encontrem

Etec

Fortes chuvas

Prêmio Jovem da Água
tem inscrições abertas

Defesa Civil intensifica
atendimento às vitimas

Região- Estão abertas as
inscrições para o Prêmio
Jovem da Água de Estocolmo.
Estudantes do Centro Paula
Souza (CPS) de Suzano,
Mogi das Cruzes e Ferraz
de Vasconcelos que queiram
participar devem ter entre
15 e 20 anos e podem fazer
sua inscrição gratuita no site
da competição. O desafio é
apresentar projetos inovadores
relacionados a água, meio
ambiente, sustentabilidade
ou saneamento.
Organizada pelo Stockolm International Water
Institute (SIWI) desde 1997,
a competição é realizada
anualmente e tem duas
etapas: uma nacional, feita
em cada um dos países
participantes (no Brasil,
ocorre desde 2017), e uma
internacional, durante a
qual acontece a grande final.
Na edição de 2020, entre
os cinco projetos finalistas
da etapa nacional, dois foram
desenvolvidos por alunos
da Escola Técnica Estadual

Santa Isabel- O início do
ano é sempre marcado pelo
aumento do número de acidentes, em decorrência das
fortes chuvas de verão. No
município, a Defesa Civil
intensificou os atendimentos
à população, para diminuir
as consequências da situação
de emergência gerada pelos
temporais.
Segundo a Prefeitura, só
no começo de 2020, já foram atendidas ocorrências
de alagamentos na região
central e nos bairros Morro
Grande, Cachoeira e Parque
São Benedito. Também houve
deslizamento de terra na rua
Maranhão, no Parque São
Benedito, e desabamento de
parte do muro do prédio do
Centro de Apoio Pedagógico
(CAP). As pontes dos bairros
Morro Grande e Cachoeira
foram interditadas, com risco
de desabamento, e aconteceram
quedas de árvores em diversos
pontos da cidade.
A Defesa Civil da cidade,
com apoio das secretarias

Estudantes de
Suzano, Mogi e
Ferraz que queiram
participar devem ter
entre 15 e 20 anos

(Etec) Irmã Agostina, da

Capital, e um por estudantes
da Etec Prof. Carmelino
Corrêa Junior, de Franca. Já na edição de 2019,
dois estudantes da Etec
Irmã Agostina, venceram a
etapa nacional. O projeto
apresentado tratava de um
composto sólido utilizado
para descontaminação de
águas atingidas por metais
pesados e corantes.
Divulgação

Representantes do Brasil na etapa internacional, em 2019

municipais de Segurança e
Trânsito, Serviços Municipais
e Desenvolvimento Social,
além do Fundo Social de
Solidariedade e a Defesa Civil
do Estado de São Paulo, está
realizando diversas ações de
apoio aos moradores afetados,
com entrega de kits de alimento
e limpeza, além de colchão e
cobertores.
De acordo com os dados
divulgados pelo órgão municipal, a projeção de chuva
para os dias 28, 29 e 30 de
janeiro era de 135 mm e foi
registrado 197 mm. Somente
entre os dias 28 de janeiro e 2
de fevereiro, choveu 300 mm.
Em 30 de agosto de 2021,
o prefeito de Santa Isabel,
Dr. Carlos Chinchilla (PSL),
anunciou o início das obras
de canalização do Ribeirão
Araraquara. A ação tem o objetivo de diminuir as enchentes,
pois a canalização acelerará o
escoamento do córrego, ou seja,
irá desafogar o fluxo de água
recebido na região perto do
prédio da prefeitura, na rua

Santa Cruz.

Defesa Civil
Durante os finais de semana,
a população deve acionar a
Ouvidoria de Santa Isabel,
em casos de acidentes, pelo
telefone 95569-7622 ou
4656-1000 ou pelo E-Ouve.
Também podem discar 199,
para Emergências da Defesa
Civil. Já ao longo da semana,
o órgão pode ser acionado
pelo número 4657-3511 ou
pela Ouvidoria, também no
telefone 4656-1000 ramal 9910.
Os moradores podem se
cadastrar para receber mensagens de alerta da Defesa Civil,
no celular, mandando o CEP
da cidade (07500000) para o
número 40199. “Infelizmente,
a população já sofre há muitos
anos com as enchentes, e estou
em busca de soluções definitivas,
como a canalização do Ribeirão
Araraquara. Mas, por enquanto,
nosso foco é prestar auxílio às
pessoas atingidas e suprir as
necessidades emergenciais”,
explicou o prefeito
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CULTURA NAS FÉRIAS

Teatro, cinema e oficinas são
as últimas atrações do projeto
Haverá apresentações e atividades gratuitas, amanhã e quinta-feira, no Teatro Vasques e Sesc Mogi das Cruzes
Mogi- Nesta semana, o
público da cidade poderá
conferir as últimas atrações
do Cultura nas Férias 2022.
Amanhã e na próxima quinta-feira, serão realizadas duas
apresentações gratuitas do
espetáculo “Quem Prospera
Sempre Alcança” e também
duas sessões da oficina “A
Figura do Palhaço”.
Já na sexta-feira acontece
a última sessão do Cinema
nas Férias e no sábado será
realizada a atividade “Vivências
para a Primeira Infância”, no
Sesc Mogi das Cruzes.
“Quem Prospera Sempre
Alcança” é um espetáculo de
teatro musical que aborda a
determinação dos brasileiros
em encontrar novas opções
de trabalho. A produção
ressalta a importância do
planejamento e da organização para a concretização dos
sonhos, principalmente por
parte dos novos empreendedores brasileiros.
O projeto teatral está em
sua terceira edição e tem

apoio da Lei Nacional de
Incentivo à Cultura. Quem
assina a dramaturgia e direção é Leonardo Cortez e os
atores André Santos e Djair
Guilherme se revezam em
onze diferentes personagens.
As duas apresentações
do espetáculo acontecem
no Teatro Vasques, nos dias
amanhã e na quinta-feira,
às 20 horas. Já a oficina “A
Figura do Palhaço” com
Rogerio Barsan, faz parte do
mesmo projeto e trabalha o
teatro dentro da perspectiva
do humor, por meio da figura
do palhaço (clown), num
encontro entre dinâmicas,
jogos de integração de grupo,
entrosamento, desinibição e
improvisações cênicas.
Assim como o espetáculo,
a oficina também acontecerá
nos dias amanhã e quinta, na
Casa do Hip Hop, a partir
das 14 horas. Ambos contam
com interpretação em libras
e programa em braille.
Na sexta-feira, acontecerá
a última sessão do Cinema

Divulgação/PMMC

Espaços culturais da cidade estão operando com até 70% de ocupação máxima

nas Férias, no Teatro Vasques. A partir das 20 horas,
será exibido o filme “Recife/
Sevilha”, que mostra um
pouco da vida do poeta
João Cabral de Melo Neto.
O documentário é assinado

Modernização

por Bebeto Abrantes, tem
51 minutos de duração e
classificação livre.

Sesc Mogi

No sábado, o Sesc Mogi das
Cruzes, em parceria com a

Secretaria de Cultura, oferece
uma atividade voltada para
crianças com idades entre 1
e 4 anos. Nela, os pequenos
poderão explorar as sensações
provocadas pelo uso de tintas
e plástico bolha ao caminhar

ou engatinhar por faixas de
papel kraft. A iniciativa tem
como objetivo proporcionar
o desenvolvimento sensório-motor de bebês e crianças
pequenas, além de promover
a interação entre as famílias
participantes.
A atividade será conduzida
por educadores do Sesc e
acontecerá no Espaço de
Brincar do Sesc Mogi das
Cruzes, em quatro horários
– 11 horas, ao meio dia, 14
e 15 horas. Os interessados
devem estar no local com
20 minutos de antecedência
e serão permitidas até 15
pessoas simultaneamente
no local. Haverá distribuição
de senhas.
Em todas as atividades
da programação do Cultura
nas Férias 2022, a Secretaria
Municipal de Cultura está
cumprindo todos os protocolos sanitários estabelecidos
e os espaços culturais do
município estão operando
com até 70% de sua ocupação
máxima.

Mobilidade

Obras no abastecimento CPTM e Uber firmam parceria
na região leste continuam para integração dos serviços
Mogi - As obras para modernizar o abastecimento
na região leste da cidade
continuam nesta semana.
Até sexta-feira serão atendidos os bairros Jardim Aracy,
Jardim Náutico e Vila Oroxó,
onde o Serviço Municipal
de Águas e Esgotos (Semae)
fará o assentamento e interligações de redes, entre
outros serviços. Pequenas
pausas na distribuição de
água no Jardim Aracy para
interligação de redes na rua
Manoel Martins Sanches serão
realizadas até quarta-feira.
As interrupções serão pontuais e por curto período
(das 10h30 às 13h). Quem
tem caixa d’água em casa
não terá a rotina alterada.
Para os demais trabalhos,
não há previsão de paradas
no abastecimento.
Os serviços integram o
projeto de setorização, que é
a divisão de uma grande área
de distribuição em sistemas
menores para aperfeiçoar o
fornecimento de água e o

gerenciamento de pressão,
agilizar manutenções e diminuir perdas. O investimento
previsto na setorização da
região leste é de R$ 10 milhões.
O projeto contempla intervenções no sistema de
distribuição de água, como
instalação de válvulas de
manobras, ventosas, válvulas
de descarga, interligações de
rede, pontos de monitoramento de pressão, instalação
de redes de distribuição de

água, válvulas redutoras de
pressão, macromedidores
(hidrômetros de grande porte,
instalados na rede), detecção
de vazamentos não visíveis e
telemetria de controle (medição à distância).
Os bairros beneficiados
vão de Sabaúna à Vila Oroxó,
passando por Botujuru, o
distrito de César de Souza,
Jardim Maricá, Ponte Grande,
Jardim Aracy e Itapety, na
margem direita do rio Tietê.
Arquivo/PMMC

Investimento na setorização é de R$ 10 milhões

Região - A estação Suzano
da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM)
é uma das beneficiadas pela
parceria firmada com a Uber
em janeiro, com a criação de
pontos de embarque e desembarque virtuais. A iniciativa
tem como objetivo favorecer
a integração entre os modais
trens e viagens por aplicativo,
com uso das baias e recuos
das vias do lado externo das
estações servindo como ponto
de encontro entre passageiros e motoristas, de forma a
aumentar a acessibilidade e
a mobilidade nas chegadas
e partidas dos passageiros.
Na primeira fase do projeto,
a criação dos pontos virtuais,
semelhante aos existentes
em locais como shoppings e
aeroportos. No total, são 10
estações de cinco linhas da
CPTM: Luz e Palmeiras-Barra
Funda, da Linha 7-Rubi; Brás
e Tamanduateí, da Linha
10-Turquesa; Guaianases e
Suzano, da Linha 11-Coral; Itaim Paulista e Jardim

Arquivo/Mogi News

Suzano é uma das dez estações beneficiadas

Romano, da Linha 12-Safira; e Engenheiro Goulart
e Aeroporto-Guarulhos, da
Linha 13-Jade.
A parceria também contempla as estações Osasco
e Jardim Silveira, da Linha
8-Diamante; e Santo Amaro e
Primavera-Interlagos, da Linha
9-Esmeralda. A proposta é
ampliar os pontos virtuais
para as demais estações da
CPTM.
O sistema funciona de forma que, ao abrir o aplicativo
da Uber em uma estação, o

passageiro é direcionado
pela própria plataforma para
locais específicos, facilitando
o encontro com o motorista
parceiro para o início da viagem.
Esses pontos virtuais foram
instalados em locais onde já
existiam baias para veículos,
em locais próximos aos acessos
das estações, sem prejuízo à
circulação de outros veículos
e transporte coletivo de ônibus. O formato permite que
outros serviços de aplicativos
também possam fazer parte
da ação no futuro.
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“ Algumas vezes, coisas ruins
acontecem em nossas vidas para
nos colocar na direção das melhores
coisas que poderíamos viver.”
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Equipamento de e- Cidade de SC homômergência em aviões nima de hidrelétrica
Membro da tribo
Material usado
em olarias
inimiga de Peri (Lit.)

Centro
de experiências
científicas

Constitu- Castro
Alves
intes da
matéria, segundo os
filósofos da natureza

Aos aniversariantes de hoje feliz Aniversário! Que sua vida
seja recheada de bons e felizes momentos. Parabéns!

cultura@jornaldat.com.br

ACREDITE NA VIDA
Acreditar que a nossa
vida não é melhor
ou pior do que a de
ninguém. Nunca sentirse maior ou menor,
mas igual. Fazer o bem
sem olhar à quem e
não esperar nada em
troca, é uma maneira de
encontrar a felicidade.
Procurar sorrir
sempre, mesmo diante
das dificuldades e não
se envergonhar das
lágrimas, diante da
necessidade, é outra
maneira de irmos ao

encontro dela. Ser
humilde, prestar favores
sem recompensas, abrir
as mãos e oferecer
ajuda, é uma maneira de
buscar a felicidade.
Saber ganhar e saber
perder, é uma rara
conquista, mas você
consegue. Tenha fé,
acredite em Deus!!!

Povos
africanos
de baixa
estatura

(?)
Bernabéu,
estádio
do Real
Madrid
(fut.)

Médio
(abrev.)
Arco, em
francês

Doença
como o
sopro no
coração
Lula à (?),
petisco
de restaurantes
(?) na Normandia, o
Dia D da
2a Guerra

Ritual
religioso
Ajuda;
auxílio

Postas para
fora de si
(as pedras
dos rins)

Democratiza o acesso à universidade

Atividade
proibida
durante a
piracema

Ponto, no
telegrama

Gregório
Duvivier,
ator e
humorista

É avaliado
pela seguradora
Acreditar

Monograma
de "Irene"
"Quartel",
em QG

Ficar por
fora de um
assunto
(pop.)

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

Obrigado,
em francês
Dá-(?)!:
Vamos!

Rua
(abrev.)

Silvio
Santos, o
"patrão"
do SBT
Amigo do
Mickey
(TV)

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Verônica conversa com Cecília e diz que além da perda do pai, outros
acontecimentos ajudaram a aumentar o vazio que ela sente.

GLOBO, 17H55

Vale a Pena Ver de Novo - O Clone
Leônidas garante à Amália que gosta de mulheres inteligentes, chiques e
requintadas. Leo beija Soninha, compra um lenço, vai embora, deixando só
o nome: Ed. Said pede que Jade convide Jamille para o jantar para Leônidas.

GLOBO, 18H15

Andar;
caminhar
Função
feminina
equivalente à de
mordomo
País onde
se localiza
o Vale do
Silício
(sigla)

Estereótipo
do jovem
intelectual
(ing.)

Poeta;
bardo
(poét.)

Élio Gaspari,
jornalista carioca
Estado do Pico da
Bandeira (sigla)

Cada
conjunto de
cromossomos (Gen.)

Elétronvolt
(símbolo)

Além da Ilusão
Davi se apresenta para os convidados e Elisa se encanta por ele. Matias fica

da festa da filha. Elisa e Davi pensam um no outro. Elisa pede que Augusta
entregue uma carta para Davi e Isadora vê tudo.

GLOBO, 19H15

Turno (?),
padrão de
trabalho
da indústria

BANCO

Colo; peito
Entradas
da agenda

3/arc. 4/dorê — vate. 5/boiar — merci. 6/aimoré — prouni. 11/desembarque.

contrariado com o show. Elisa e Davi dançam juntos. Matias expulsa Davi

67

Quanto Mais Vida, Melhor!

Ramsés dá uma nova ordem para prejudicar os escravos hebreus. Alguns
escravos se voltam contra Moisés. Diante do faraó, Moisés e Arão transformam
as águas do rio Nilo.

L

A Bíblia

C

RECORD, 21H

D

Christian/Renato tenta convencer Bárbara a fazer o tratamento psiquiátrico.
Felipe fica sabendo do paradeiro de Júlia. Rebeca não aceita as desculpas
de Breno. Felipe sugere a Júlia que se interne. Christian/Renato pede um
tempo a Ravi para resolver sua situação com Bárbara. Roney invade a casa
de Santiago e exige que Stephany volte para ele.

E

Um Lugar ao Sol
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GLOBO, 21H00
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Guilherme. Carmem se enfurece ao saber que Gabriel voltou com Flávia.

M
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voltar para Nedda. Joana sai para jantar com Marcelo. Flávia se declara para

Solução
N

que Tina consuma bebida alcoólica. Tetê avisa a Osvaldo que Edson quer

I

A Morte conversa com Neném, Paula, Flávia e Guilherme. Roni insiste para
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº. 003, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.
Comunica os contribuintes mobiliários do Município de Mogi das Cruzes do lançamento da
Taxa de Fiscalização e Instalação (TFI), da Taxa de Publicidade (TP) e do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – valores fixos anuais, do exercício de 2022.
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Finanças, nos
termos do artigo 2º da Lei Complementar nº. 63, de 27 de novembro de 2009, comunica
que os contribuintes mobiliários serão notificados dos lançamentos da Taxa de Fiscalização
e Instalação (TFI), da Taxa de Publicidade (TP) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN sob o regime fixo anual, relativos ao exercício de 2022, por meio da
entrega das respectivas notificações, enviadas através da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos para os endereços constantes do Cadastro de Contribuinte Mobiliário – CCM, cujos
vencimentos estão distribuídos conforme o quadro a seguir:
Tipo de Tributo

Taxa de Fiscalização e
Instalação (TFI)

Data da Postagem
(Coluna I)

Vencimento da Parcela
Única e da 1º Parcela
(Coluna II)

09/02/2022

10/03/2022

Taxa de Publicidade (TP)

09/02/2022

10/03/2022

ISSQN - Fixo

09/02/2022

10/03/2022

Em caso de não recebimento ou extravio da NOTIFICAÇÃO em até 10 (dez) dias das
datas de postagens constantes do quadro acima (ver coluna I), o contribuinte poderá obter
as informações de débitos e as guias de pagamento, sem ônus, até a data prevista para
vencimento da parcela única ou da 1º parcela (ver coluna II), nos Postos de Atendimento ao
Cidadão – PAC ou via internet, acessando o site www.mogidascruzes.sp.gov.br.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
LXXIII AUDIÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A Administração Municipal torna público que, atendendo à determinação contida no
artigo 36, inciso 5º da Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012,
o Secretário de Saúde, Gestor do Sistema Único de Saúde do Município de Mogi
das Cruzes, apresentará em Audiência Pública, o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária da Prestação de Contas inerentes às ações de saúde pública,
realizadas no 3º quadrimestre de 2021, contendo dentre outros dados, o montante e
a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem
como sobre a oferta e produção de serviços da rede assistencial própria, contratada
ou conveniada.
A Audiência Pública será realizada no dia 22 de fevereiro de 2022,
às 10h, no Auditório da Câmara Municipal “Vereador Tufi Elias Andery”, disponível
também aos munícipes através da TV Câmara, sem prejuízo de eventual outro meio
de comunicação, usado em virtude da pandemia causada pelo Coronavírus. Os
questionamentos deverão ser encaminhados para o e-mail saude@pmmc.com.br
até o próximo dia útil após a audiência pública.
Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes, 04 de fevereiro de 2022.
Dr. Zeno Morrone Junior
Secretário Municipal de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS
ESTEVES E FUKUSATO – CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 16.538.542/0001-52 - NIRE: 35226747815
Ficam convocados os interessados em participar, de
uma Sociedade em Contas de Participação – SCP, com
empresa: ESTEVES E FUKUSATO - CLINICA MEDICA
LTDA, para a REUNIÃO COM OS SÓCIOS, que se realizará no dia 21 de Fevereiro de 2022 (21/02/2022), as
07:00Hs, em primeira convocação, e as 08:00Hs, em
segunda convocação, na sede da empresa: Rua Doutor
Correa, Nº 318, Centro, Mogi das Cruzes — SP, Cep:
08710-040, a fim de deliberarem sobre a Constituição
de uma SCP, interessados.

Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022
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Agendamento para vacinação de crianças de 5 a 11 anos segue disponível
Suzano- A Secretaria de Saúde reforçou ontem que ainda existem vagas disponíveis de
vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos nesta semana. A campanha
atende pessoas com ou sem deficiência. Para participar, é necessário realizar
agendamento virtual prévio. As aplicações acontecerão até a próxima sexta-feira, das 9
às 16 horas, em todos os 24 postos de saúde espalhados pelo município.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br
Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015

MOBILIDADE

Cidades estudam expandir as
vias exclusivas para bicicletas
Mogi, Suzano, Poá e Itaquaquecetuba seguem em estágios diferentes na aplicação do novo modal de transporte
André Diniz

Região - No final de janeiro,
o governo do Estado anunciou
o início da construção de
mais de 75 km de ciclovias
na região de Jundiaí, na
chamada “Rota das Frutas”,
integrando as cidades de
Jundiaí, Vinhedo, Loureiro
e Itatiba, com o intuito de
promover o turismo e a
integração de novos modais.
No entanto, a mobilidade
urbana com foco na bicicleta
também é uma prioridade
no Alto Tietê.
A mudança de prioridade
na elaboração das políticas
públicas de mobilidade urbana vem sendo explorada
por algumas cidades com o
intuito de reduzir o impacto
do trânsito na qualidade de
vida da população, além de
tratar algumas das limitações
geográficas dos municípios.
A Prefeitura de Suzano
está elaborando um plano
cicloviário por uma parceria
entre as secretarias Municipais
de Planejamento Urbano e
Habitação e de Transportes
e Mobilidade Urbana, para
definir novas ciclofaixas,
ciclovias e locais de parada
para bicicletas - no entanto,

ainda não há mais detalhes.
A cidade conta com duas
ciclovias: uma na avenida
Vereador João Batista Fitipaldi,
com 1,6 km de extensão, e
outra na avenida Mogi das
Cruzes entre o Jardim Imperador e o Jardim Monte
Cristo, com 720 metros
de comprimento; também
foram disponibilizadas duas
ciclofaixas: uma no bairro
Cidade Miguel Badra com 3
km de comprimento, e outra
na avenida Brasil entre o
Jardim Imperador e o Jardim
Monte Cristo, com 1,8 km.
A Secretaria de Mobilidade
Urbana de Mogi das Cruzes
informou que a cidade conta
com 32,3 km de vias cicláveis,
entre ciclovias, ciclofaixas e
ciclorrotas, nos distritos de
Jundiapeba, Braz Cubas e Cezar
de Souza, em bairros como
Vila Nova Mogilar, Rodeio,
Jardim Armênia, Socorro,
Conjunto Cocuer,a Jardim
Santavista, Vila Industrial,
entre outros. A prefeitura
alega que o índice, além de
ser o maior na região, pode
ser ampliado com uma nova
ciclovia entre o Socorro e
Cezar de Souza, que está
em fase final de sinalização
e separação entre o espaço

Arquivo/Mogi News

Ciclovias ajudam na melhoraria da qualidade de vida

dos ciclistas e dos veículos.
“Além disso, estão sendo
realizados estudos para a implantação de mais 30 km de
ciclovias dentro dos projetos
de mobilidade urbana para
o desenvolvimento da região
leste, pelo projeto Viva Mogi.
Estas estruturas deverão ser
implantadas durante as obras
e os projetos de intervenções
passarão por novos estudos,
que serão realizados por
empresa especializada com
o objetivo de maximizar a
eficiência das estruturas,
com base nas necessidades

do município”, explicou,
reiterando que a cidade busca recursos para a revisão
do Plano de Mobilidade
Urbana e a elaboração do
Plano Cicloviário de Mogi
das Cruzes.
A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que conta
com projetos para ciclovias e
ciclorrotas, e que atualmente
o município não conta com
ciclovias, e que abriu um
processo de contratação
para empresa especializada
para a criação de um Plano
de Mobilidade Urbana: “O

Ciclovia contribui
na integração viária
Renato Barros trabalha
como bike-courier em Suzano
e, nas horas vagas, compete
em campeonatos em duas
rodas. Com experiência no
assunto, ele é um defensor
da expansão e integração
das ciclovias e ciclorrotas.
Barros fica, em média, seis
horas por dia em cima de
uma bicicleta, entre trabalho
e treinos, e pedala cerca de
50 km diariamente.
Para ele, a bicicleta é
mais que uma ferramenta
de trabalho e um meio de
transporte, é um item indispensável para qualidade
de vida. “Quem usa pode
economizar no tempo de
deslocamento ao trabalho,
ajuda a manter a saúde, dá
projeto de duplicação da
rodovia Alberto Hinoto do
governo estadual possui um
eixo de ciclovia em toda a sua
extensão”, explicou a Pasta.
Em Poá, a Prefeitura informou que está estudando
implantar novas ciclovias

mais liberdade ao trânsito,
e merece ter uma atenção
maior”, ressaltou.
Ele destacou que a disponibilidade de ciclovias
segue grande parte o traçado da Linha 11-Coral
da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos
(CPTM), o que pode ajudar
na integração. “Ajuda muito,
pois é possível realizar a
união das ciclovias destas
e oferecer uma alternativa
para o transporte rodoviário.
Também sou a favor do
aumento das ciclorrotas
e ciclofaixas, sempre com
o apoio do poder público
para educar os motoristas
e conscientizar quem usa a
bicicleta”, finalizou. (A.D.)
com base no Plano Municipal
de Mobilidade Urbana, mas
esbarra nas questões orçamentárias, e informou que o
município tem hoje 6,5 km
de faixas compartilhadas ou
exclusivas para trânsito de
bicicletas.

Vacinação

Pais ou responsáveis podem antecipar o cadastro da criança
Mogi- Para reduzir o tempo
de espera e evitar aglomerações nas unidades de saúde,
pais ou responsáveis devem
realizar o pré-cadastro das
crianças no site Vacina Já do
governo do Estado. O registro
antecipado dos dados no
vacinaja.sp.gov.br contribui
para agilizar o atendimento
nos locais de vacinação.
O preenchimento de dados
como nome completo, CPF,
endereço completo, telefone
e data de nascimento da
pessoa que receberá a vacina economiza tempo de
atendimento nos locais de
imunização. Embora não seja
obrigatório, o preenchimento
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contribui para melhorar a
dinâmica dos serviços e a
rotina do próprio cidadão.
A vacina contra a Covid-19 para crianças está
sendo aplicada em Mogi
das Cruzes desde o dia 16
de janeiro e, até o momento,
15.507 crianças já receberam
a primeira dose.
A Secretaria Municipal de
Saúde mantém vagas para
imunização de crianças de 5 a
11 anos no www.cliquevacina. Até o momento, 15.507 crianças já receberam a 1ª dose
com.br . O imunizante Pfizer
é destinado para crianças 6 a 11 anos, com ou sem mil crianças. Para a vacinação
com comorbidades ou de- comorbidades.
de crianças, é necessário que
ficiências e para crianças de
O público-alvo para esta fase ela esteja acompanhada dos
5 anos. Já a CoronaVac está da vacinação - de 5 a 11 anos pais ou que o adulto que a
liberada para o público de - é de aproximadamente 44 acompanhe tenha em mãos o

Registro antecipado
no vacinaja.
sp.gov.br contribui
para agilizar o
atendimento

termo de autorização. Também
é obrigatório apresentar RG
ou certidão de nascimento
da criança, documento com
foto do adulto responsável
que acompanha a criança,
CPF ou Cartão SUS, além
do comprovante de endereço
em Mogi das Cruzes.
O site oficial mantém vagas
de agendamento disponíveis

para adultos e adolescentes
que precisam tomar primeira,
segunda ou terceira dose.

Mortes
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) teve 138.119
casos suspeitos de coronavírus descartados desde o
início da pandemia. Ontem,
o número de infectados
chegou a 161.769.
Nas últimas 72 horas a
região registrou 6 óbitos em
decorrência da doença nos
municípios de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá,
Santa Isabel e Suzano.

