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Psicologia na Piaget começa 
com nota máxima pelo MEC
Vestibular para a primeira turma na faculdade de Suzano já foi aberta, aulas devem começar ainda neste mês

REGIÃO

  Descarte irregular é dor de cabeça para 
as prefeituras. Cidades, página 8

O Ministério da Educação auto-
rizou com nota máxima o curso de 
graduação em Psicologia da Facul-
dade Piaget de Suzano. Com isso, 
a instituição abriu as inscrições do 
vestibular para a primeira turma, 
com previsão para início das aulas 
em fevereiro de 2022. O curso de 
Psicologia está entre os mais pro-
curados no país, e Piaget pleiteou a 
implantação deste curso após per-
ceber a necessidade da formação 
de psicólogos na cidade de Suza-
no, principalmente após os desdo-
bramentos do Caso da Escola Raul 
Brasil e da pandemia da Covid-19.  
Cidades, página 3

Ambos os municípios estão di-
vulgando oportunidades para os 
moradores encontrarem uma nova 
colocação no mercado de trabalho. 
Cidades, página 3

Emprego

SUZANO E 
ITAQUÁ  
DIVULGAM 
VAGAS DE 
TRABALHO

Crise hídrica

Braz Cubas 
e Jundiapeba 
podem receber 
bicicletários
Cidades, página 4

MOGI

Semana da 
Arte Moderna 
vai receber 
homenagem. p8

De acordo com a Piaget, o curso de Psicologia está entre os mais procurados do Brasil
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Síndrome gripal

UBSs da Vila Suíssa e Alto do 
Ipiranga atenderão pacientes

Atendimento dos casos leves poderão ser feitos na 
semana, sem agendamento. Cidades, página 4
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João Jorge da Costa, esteve na 
Câmara, na tarde de ontem, para 
atender às demandas dos parlamen-
tares. Cidades, página 5

Mogi

DIRETOR DO 
SEMAE EXPÕE
SITUAÇÃO DO 
SEMAE AOS 
VEREADORES
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SABESP EM ARUJÁ I
O prefeito de Arujá, Luis  Camargo 
(PSD), assinou ontem com a Sabesp 
o 1° Termo de Aditamento ao Contra-
to de Prestação de Serviços Públicos 
de Abastecimento de Água e Esgota-
mento Sanitário, que garantirá a am-
pliação no índice de cobertura de água 
e de coleta de esgoto, dentro do pre-
visto no Plano Municipal de Sanea-
mento Básico (PMSB), apresentado 
em audiência pública pela Prefeitura 
em 30 de julho de 2021 e aprovado na 
Câmara em outubro do ano passado. 

SABESP EM ARUJÁ II
A meta do termo de adesão é até 2033, 
porém, até 2025, ou seja, daqui a três 
anos, o documento prevê que já haja 
melhoria significativa na cobertura de 
água para a população das regiões ci-
tadas no plano e na parte de esgota-
mento sanitário, com 100% no trata-
mento de esgoto coletado.

CURSO EM SANTA ISABEL
As pessoas que querem apreender 
mais sobre empreendedorismo, mar-
keting, finanças e formalização de 
negócios, podem participar do curso 
gratuito, Descomplique. As aulas ocor-
rerão presencialmente, entre os dias 

7 e 11 de março, das 13 às 17 horas, 
na Associação Comercial e Industrial 
de Santa Isabel (ACISI), localizada na 
rua Imperatriz Cristina, 62, Centro. 
As inscrições podem ser realizadas 
pelo site www.santaisabel.sp.gov.br/
portal/links.

RETORNO DAS AULAS
As aulas na Rede Municipal de Ensi-
no de Guararema retornaram ontem 
de forma presencial. Assim como as 
aulas do Ensino Fundamental e En-
sino Infantil, as creches do município 
também retomaram suas atividades 
presenciais. Por conta da Covid-19, 
as creches permaneceram fechadas 
desde março de 2020 e agora reto-
mam suas atividades

PARAR DE FUMAR
O Centro de Atenção Psicossocial de 
Álcool e Drogas (Caps-AD) de Ferraz 
de Vasconcelos oferece toda assistên-
cia médica e psicológica para quem 
deseja parar de fumar. Também é ofe-
recido medicamentos e o adesivo de 
nicotina que auxilia no combate ao 
cigarro. Para entrar participar, basta 
procurar a unidade localizada na rua 
Lutécia, 80, ou a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) mais próxima de casa.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Em busca da civilização

U
m dos elementos que ajuda-
ram a formar a civilização foi o 
sal. Com ele, as populações da 
época, que já tinham algum co-

nhecimento na preservação de alimentos, 
principalmente carne, puderam manter por 
mais tempo a comida, muitas vezes caça-
da, antes que começasse a perder validade 
para consumo.

Evidentemente que muito tempo depois, 
veio a geladeira e ajudou a transformar a 
humanidade no que ela é hoje. E parte do 
que ela se tornou está, justamente, acaban-
do com ela: o descarte irregular de lixo.

Já é sabido que a produção de lixo é o 
calcanhar de Aquiles dos seres humanos, 
sendo nós a única espécie animal que pro-
duz lixo e de forma deliberada. Nenhum 
outro animal produz ou descarta lixo como 
o homem.

Chegamos a outro ponto aqui, porque 
apesar de entidades, governos e sociedades 
quebrarem a cabeça para encontrar uma so-
lução para este problema mau cheiroso, ain-
da há pessoas e empresas, em pleno século 
21, que descartam lixo de forma irregular, 

prejudicando o meio ambiente.
O lixo por si só já é uma baita dor de ca-

beça, o que é descartado de forma inade-
quada, então, é pior ainda, pois se há inú-
meras pessoas pensando em como otimizar 
o descarte regular e diminuir a produção 
de lixo, há outras que não se preocupam 
com isso e simplesmente jogam fora, em 
qualquer lugar.

Há muita coisa para ser resolvida no Alto 
Tietê, no Brasil e no mundo, entre elas es-
tão segurança, saúde, trabalho, alimentação, 
todas urgentes, mas tão prioritária quanto 
todas estas anteriores é o lixo. Cidades lim-
pas evitam pragas e doenças e, consequen-
temente, são mais saudáveis.

Somente quando isso for contornado, o 
manejo feito de forma mais prudente e ra-
cional, além da produção, é que a espécie 
humana atingirá outro nível de civilização. 
Por ora, enquanto esse patamar não é al-
cançado, seguimos com soluções paliativas 
para esse grande problema. É como se esti-
véssemos, ainda, tentando descobrir as van-
tagens de ter o sal, mas ainda longe, muito 
longe, de inventar a geladeira.

Esta semana, mais um you-
tuber foi cancelado. Monark, 
como é conhecido, apresenta-
va um programa de entrevis-
tas com milhões de inscritos 
e resolveu defender o direito 
de existência de um partido 
nazista. A entrevista foi ao ar 
no dia 7, mas logo foi retira-
da do ar. Monark anunciou 
sua saída da própria empre-
sa e publicou um pedido de 
desculpas, afirmando estar 
bêbado quando defendeu 
a criação do partido nazista. 

Não adiantou. Dezenas 
de famosos foram a público 
repudiar a fala e muitos, se-
não todos, os patrocinadores 
romperam contrato com o 
programa. E é no bolso que 
mais dói as consequências 
da língua. 

A língua, mesmo pequena, 
se gaba de grandes coisas. Ve-

Língua

ARTIGO
Cedric Darwin

jam como uma floresta pode 
ser incendiada por uma pe-
quena chama! A língua é um 
fogo. Essas palavras estão es-
critas no Livro de Tiago, no 
Novo Testamento. Qualquer 
apologia ao nazismo deve 
ser imediatamente repudia-
da e não pode haver nenhu-
ma tolerância às atrocidades 
que esta ideologia genocida 
provocou. 

As consequências da fala 
foram imediatas, repudio 
geral, cancelamento e fim 
de recursos financeiros. Um 
dos programas mais assistido 
e famoso, viu tudo ruir pela 
língua que agora se cala não 
por vontade própria, mas pelas 
desastrosas consequências de 
palavras que revolveram um 
passado sombrio e desumano. 
Sugerir a possibilidade de cria-
ção de um partido nazista no 
Brasil é um ataque frontal à 
comunidade judaica de forma 
especial e à toda humanida-

de de forma geral. Estima-se 
que mais de seis milhões de 
judeus foram exterminados 
de modo cruel e desumano 
apenas porque eram judeus. 
Homens, mulheres, crianças 
e idosos foram roubados, ex-
pulsos, presos e exterminados 
em campos de concentração, 
em câmaras de gás, por fuzi-
lamento e outros meios cruéis 
o que nunca pode ser esque-
cido ou tolerado. 

Que Monark, em sua in-
feliz manifestação, seja um 
exemplo de como a socieda-
de brasileira reage às falas que 
defendem a possibilidade de 
um partido cuja desumani-
dade é sinônimo. Nossa so-
lidariedade e respeito à toda 
comunidade judaica e a toda 
humanidade que preza pelo 
amor ao próximo e todo seu 
desdobramento.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.

 cdadv@uol.com.br
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Secretaria divulga vagas a 
formados no ensino médio
Suzano - O projeto Suzano 
Mais Emprego divulgou ontem 
uma nova relação de vagas 
disponíveis para todos os 
níveis de escolaridade, em 
especial aos que concluíram 
o ensino médio. São 37 opor-
tunidades de um total de 98 
vagas inéditas. As ocupações 
podem ser consultadas em 
bit.ly/suzano-emprego e os 
interessados devem enviar 
o currículo para o e-mail 
suzano.vagas@gmail.com, 
no formato “Word” ou “PDF”.

A iniciativa, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Geração de 
Emprego, divulga pedidos 
de vários contratantes para 
formados no ensino médio 
buscando o retorno ou o 
primeiro ingresso ao mercado 
de trabalho. Entre as vagas 
para este público, estão ven-
dedor de loja de material de 
construção (2), atendente de 
suporte técnico (2), soldador 
(4), encanador industrial (4), 
mecânico hidráulico (1) e 
eletricista de manutenção 

Oportunidade

(2). Outros requisitos como 
experiência, local de moradia 
e trabalho são definidos pelas 
próprias empresas.

A Pasta também fornece 
oportunidades aos muníci-
pes com diferentes níveis de 
escolaridade, desde formados 
no ensino fundamental até 
pessoas com curso superior 
finalizado. Outra parcela 
atendida de forma exclusiva 
pelo projeto são as pessoas 
com deficiência, que podem 
se candidatar a 12 vagas ex-
clusivas, entre elas, auxiliar de 
RH (2) e assistente de social 
media (1). Para estas, os in-
teressados devem anexar um 
laudo médico comprobatório 
aos currículos.

As vagas são semanalmente 
atualizadas no site oficial da 
Prefeitura de Suzano (www.
suzano.sp.gov.br), de acordo 
com as oportunidades dispo-
nibilizadas pelas empresas 
contratantes, geralmente com 
a descrição de cargos confor-
me a experiência desejada, 
o nível de escolaridade, o 

local de moradia e a dispo-
nibilidade para trabalhar em 
determinados municípios.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego, André Loducca, 
a oferta de emprego para os 
munícipes pode ser benéfi-
ca para os recém-formados. 

“Estamos no segundo mês 
de um ano que promete ser 
desafiador, por isso queremos 
dar as primeiras oportuni-
dades a vários munícipes. 
Encaminhamos currículos 
de pessoas de todas as idades, 
escolaridades e experiência 
profissional, sendo uma porta 
de entrada muito positiva 
para o mercado”, pontuou.

Os interessados podem 
consultar as vagas e enviar 
currículos em arquivo “PDF” 
ou “Word” para suzano.va-
gas@gmail.com, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Geração 
de Emprego, podendo tirar 
dúvidas por meio do telefone  
4742-9579.

Piaget abre curso de Psicologia 
com nota máxima pelo MEC
Instituição abriu inscrições do vestibular para a primeira turma, com previsão para início das aulas em 2022

EDUCAÇÃO 

Suzano - O Ministério da 
Educação autorizou com 
nota máxima o curso de 
graduação em Psicologia da 
Faculdade Piaget de Suzano. 
Com isso, a instituição abriu 
as inscrições do vestibular 
para a primeira turma, com 
previsão para início das aulas 
em fevereiro de 2022. O curso 
de Psicologia está entre os 
mais procurados no país, e 
Piaget pleiteou a implantação 
deste curso após perceber 
a necessidade da formação 
de psicólogos na cidade 
de Suzano, principalmente 
após os desdobramentos do 
Caso da Escola Raul Brasil 
e da pandemia da covid-19.

A portaria Portaria MEC/
SERES nº 443, de 4 de feve-
reiro de 2022, que autoriza 
a faculdade a ofertar o cur-
so, foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) 
na última segunda-feira. A 
Faculdade Piaget cumpriu 
todos os requisitos do MEC 
e passou por avaliação pre-
sencial. Na visita à faculdade 

os avaliadores analisaram 
projeto pedagógico, estrutura 
física, matriz curricular e 
corpo docente. Ao final, a 
instituição recebeu nota 5 
(em escala que varia de 1 a 
5), considerado como um 
curso de excelência, pas-
sando a ser o único curso 
de Psicologia do Alto Tietê 
autorizado com nota máxi-
ma pelo MEC. O curso terá 
duração de 5 anos e carga 
horária de 4 mil horas.

O curso de Psicologia já 
estava previsto no Plano de 
Desenvolvimento Institucio-
nal da Piaget desde o início 
da implantação em Suzano. 

“Esta graduação é oferecida 
em outros países onde o 
Instituto Piaget está presente, 
numa visão para além das 
fronteiras regionais a partir 
de sua Internacionalização. 
O projeto para o Brasil não 
poderia abrir mão da Psico-
logia na sua lista de cursos. 
Não podemos imaginar uma 
instituição com o nome do 
Piaget e com uma matriz 

humanista sem um curso 
de Psicologia”, afirmou o 
diretor-geral da faculdade, 
Marcus Rodrigues.

O diretor lembrou ainda 
que o momento atual é de 
consolidação da instituição 

em Suzano e região e a gra-
duação de Psicologia vem 
para somar: “Além de possuir 
cursos autorizados e reco-
nhecidos pelo MEC, o fato 
de estarmos na cidade há 
quase 1 década nos favorece 

no entendimento das neces-
sidades locais”, disse.

Outro diferencial é o valor 
de lançamento para a primeira 
turma, que terá um preço 
especial. “Entendemos que 
neste momento precisamos 

dar oportunidade aos alunos 
que pretendem ingressar na 
Piaget e por isso estamos 
lançando o curso com um 
preço promocional nunca 
visto em nossa região, porém 
para essa turma ofereceremos 
apenas 30 vagas no período 
noturno”, acrescentou.

Para quem quiser saber 
mais sobre o curso e preços 
poderá entrar em contato 
diretamente com a Equipe 
do Vestibular da Piaget, pelo 
fone (11) 4746-7090 ou 
Whatsapp (11) 97822-4989. 
Vale lembrar que na Piaget as 
aulas são 100% presenciais 
e a previsão de inicio das 
aulas é 14 de fevereiro.

Curso de Psicologia já estava previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional

Wanderley Costa

Itaquá - O programa Itaquá 
Mais Emprego está com 380 
oportunidades esta sema-
na e há vagas para auxiliar 
de produção, auxiliar de 
cobrança, auxiliar de PCP 
júnior e auxiliar de limpeza. 
Oportunidades para pessoas 
com deficiência também 
estão disponíveis nas áreas 
de auxiliar de recursos huma-
nos, auxiliar administrativo 
e auxiliar fiscal.

“Salários e benefícios serão 
informados aos candidatos 
selecionados para as fases 
de entrevistas. As vagas 
podem sair do sistema a 
qualquer momento, seja 

Programa divulga 380 
novas oportunidades 

Mais vagas

por preenchimento ou por 
ter sido excedido o limite de 
encaminhamentos permiti-
dos”, explicou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Luciano Dávila.

O site para consultar ou 
se candidatar é o www.ita-
quamaisemprego.seate.com.
br/vagas. Já os empregadores 
que desejam cadastrar e 
divulgar suas oportunidades 
precisam acessar o www.
itaquamaisemprego.seate.
com.br/cadastrovagas. Para 
mais informações, basta 
entrar em contato pelo e-

-mail itaquamaisemprego@
itaquaquecetuba.sp.gov.br.  

Suzano - Os interessados 
em participar do “Concurso 
Virtual de Marchinhas Car-
navalescas de Suzano 2022 

– Prêmio Nelson Sargento” 
podem se inscrever até hoje. 
O cadastro deve ser feito pelo 
site culturadesuzano.com.br/
editais, ou presencialmente, 
no Centro de Educação e 
Cultura Francisco Carlos 
Moriconi (rua Benjamin 
Constant, 682), das 9 horas às 
16h30. A iniciativa é voltada 
para compositores maiores 
de 18 anos das cidades do 
Alto Tietê e busca revelar 
novos talentos do gênero 
musical na região.

Para participar, os com-
positores escolherão entre 
as categorias “Marchinha” e 

“Marchinha Satírica”, podendo 
submeter até duas músicas 
em cada uma delas. As ins-
crições podem ser feitas pelo 
site culturadesuzano.com.br/
editais, ou pessoalmente, com 
a entrega dos documentos 
no centro cultural. 

Inscrição para 
concurso online 
de marchinhas 
termina hoje

Cultura

Há oportunidades para pessoas com deficiência

Divulgação

Primeira turma 
tem 30 vagas no 
período noturno; 
aulas serão 100% 
presenciais 
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Pagamento de Serviços 
Ambientais é apresentado
Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Agricultura reali-
zou anteontem a primeira 
reunião para apresentação 
do PSA - Pagamento por 
Serviços Ambientais para 
produtores rurais e mora-
dores do Distrito de Biritiba 
Ussu. As próximas etapas 
serão capacitações e vistorias 
técnicas nas propriedades.

O encontro foi realizado 
na Associação Cultural e 
Agrícola de Biritiba Ussu 
(ACABU), com o apoio da 
Atlas Florestal e Asdetur, 
com objetivo de ampliar as 
informações sobre o programa 
e a participação do público 
interessado, com atenção es-
pecial para a Lei de Proteção 
Ambiental (7.553/ 2020).

O PSA, ou Pagamento 
por Serviços Ambientais, é 
um mecanismo financeiro 
para remunerar produtores 
rurais, agricultores familiares 
e assentados, assim como 
comunidades tradicionais 
e povos indígenas, pelos 
serviços ambientais prestados 

Agricultura

em suas propriedades que 
geram benefícios para toda 
a sociedade.

O objetivo é estimular a 
manutenção, recuperação ou 
melhoria dos ecossistemas 
em todo o território nacional, 
trazendo benefícios como a 
preservação do patrimônio 
genético e do conhecimento 
tradicional associado, a regu-
lação do clima e a redução 
do desmatamento e degra-
dação florestal. Por meio 

do programa, proprietários 
de terra que recuperam ou 
protegem recursos naturais 
passam a ser remunerados.

Entre os principais exemplos 
estão serviços de provisão, 
ou seja, que fornecem bens 
ou produtos ambientais utili-
zados pelo ser humano para 
consumo ou comercialização, 
como água, alimentos, ma-
deira, fibras e extratos. Há, 
ainda, serviços de suporte 
e de regulação.

Alto Ipiranga e Vila Suíssa 
vão atender síndrome gripal
Atendimento de casos leves será de segunda a sexta nas unidades, sem a necessidade de agendamento

SAÚDE

Mogi - A partir desta semana, 
os postos de saúde da Vila 
Suíssa e Alto Ipiranga pas-
sam a atender casos leves 
de síndrome gripal, sem 
necessidade de agendamento, 
somente de segunda a sexta-

-feira. Nos finais de semana, 
as duas unidades voltam a 
trabalhar na aplicação da 
vacina contra a covid-19.

A mudança está sendo 
possível graças à queda na 
procura por atendimento 
aos sábados e domingos, 
registrada nos últimos finais 
de semana. A unidade de 
saúde da Vila Suíssa man-
tém atendimento das 7h30 
às 18 horas, e o posto do 
Alto Ipiranga continuará 
funcionando das 7h30 às 21 
horas, ambos de segunda a 
sexta-feira.

No mês passado, as duas 
unidades foram tempora-
riamente adaptadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
como Centros de Combate 
à Gripe para pacientes mo-
gianos, atendimento que 

deve ser mantido até o final 
de fevereiro.

A ampliação da assistência 
para pacientes com síndrome 
gripal foi necessária por conta 
do crescimento de casos 

verificado no município 
desde o final do ano passa-
do. 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.

Referência
Já 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.

Cuidados
A Secretaria Municipal de 

Saúde orienta pela manutenção 
dos cuidados preventivos 
à gripe e Covid-19: evitar 
aglomerações, intensificar 
a lavagem e higienização 
das mãos e manter o uso de 
máscara, além de manter os 
ambientes bem arejados, e 
aumentar o consumo regular 
de água, frutas e verduras. 

A vacinação contra a Co-
vid-19 continua e o agenda-
mento pode ser feito pelo 
www.cliquevacina.com.br. 
Até a última terça, com a 
imunização em ritmo ace-
lerado, Mogi das Cruzes 
havia aplicado um total de 
875.207 doses.

Durante os finais de semana, as duas unidades voltam a trabalhar na aplicação da vacina contra a covid-19

Divulgação/PMMC 

Encontro foi na Associação Cultural e Agrícola 

Divulgação/PMMC

Braz Cubas e Jundiapeba 
podem ter bicicletários
Mogi - No fim do ano pas-
sado, o deputado estadual 
Marcos Damasio (PL) so-
licitou ao presidente da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM), 
Pedro Moro, a instalação 
de bicicletários nas estações 
Braz Cubas e Jundiapeba, 
pleito defendido também 
pelo vereador Francimário 
Vieira, o Farofa (PL).

A equipe técnica da em-
presa estadual já iniciou 
os estudos para verificar a 
viabilidade de atender ao 
pedido do parlamentar. Os 
bicicletários nas estações de 
trem são providos de área de 
recepção, sanitário acessível, 
sistema de iluminação, CFTV 
(circuito fechado de TV), 
telefonia e dados, combate 
a incêndio e outros.

A estimativa de custo gira 
em torno de R$ 1,1 milhão, 
levando-se em conta a cons-
trução em si, instalação de 
redes elétricas, hidráulicas e 
de comunicação (telefonia e 
dados), dentre outros itens.

Mobilidade

 Facilidade
Em Braz Cubas, o bi-

cicletário ficaria no final 
da plataforma ao lado da 
avenida, facilitando o acesso 
dos usuários. No entanto, é 
necessário estudo de viabi-
lidade de implantação sobre 
a canaleta de drenagem.

Já na estação Jundiapeba, o 
equipamento seria instalado 
em uma parte do estaciona-
mento que fica na frente da 
estação, sendo necessário 

fazer a negociação com a 
Prefeitura.

Expectativa 
“Estamos na torcida para que 

a parte técnica seja superada, 
já estamos iniciando as demais 
articulações e vamos correr 
atrás dos recursos para que 
os bicicletários sejam uma 
realidade para os usuários 
que tanto precisam destes 
equipamentos”, concluiu o 
deputado estadual.

Damasio e Farofa apresentaram o pedido á CPTM 

Divulgação
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Inscrições para o curso Lidera 
podem ser feitas até hoje
Mogi- Os interessados em 
participar do “Lidera” – curso 
de formação voltado para 
lideranças comunitárias do 
município– podem fazer as 
inscrições gratuitamente até 
amanhã, por meio do site 
da Prefeitura, na página do 
Participa Mogi. Dividido em 
módulos, o Lidera oferecerá 
noções sobre o funcionamento 
da Prefeitura, as ferramentas 
de participação, além de te-
mas como educação política, 
comunicação e transparência.

As inscrições são limitadas 
e as turmas terão 50 alunos. 
As aulas ocorrerão na Esco-
la de governo e Gestão, em 
sete módulos, nos dias 15 
de fevereiro (Conhecendo a 
Prefeitura e ferramentas de 
participação), 1º de março 
(Liderança e criação de rede), 
15 de março (O projeto prático), 
29 de março (Educação política 
1), 12 de abril (Comunicação 
e Transparência), 26 de abril 
(Educação política 2) e 3 de 
maio (Encerramento). Novas 
turmas serão abertas.

Gratuito

O secretário municipal de 
Planejamento e Gestão Es-
tratégica, Lucas Porto, desta-
cou a importância do Lidera. 

“Trabalhamos para garantir à 
população uma participação 
direta e efetiva, promovendo 
o debate e o diálogo perma-
nentes para a construção do 
futuro da cidade. Durante 
os encontros que realizamos, 
tanto presenciais como virtuais, 
identificamos a importância 
de levar informações sobre 

o funcionamento do poder 
público às pessoas. Nesse 
sentido, o Lidera vai capaci-
tar os cidadãos e aprimorar 
o processo de participação 
popular”, comentou.

Segundo ele, a formação de 
cidadania proporcionada pelo 
curso Lidera tende a aumentar 
ainda mais a participação po-
pular, tornando os cidadãos 
cada vez mais conscientes de 
seu papel na construção do 
futuro de Mogi das Cruzes.

Inscrições são limitadas e as turmas terão 50 alunos

Divulgação/PMMC

Diretor do Semae vai à Câmara 
e expõe situação da emrpesa
João Jorge da Costa falou sobre Taxa de Custeio Ambiental, situação técnica e financeira da empresa municipal

EXPLICAÇÃO

Mogi - O diretor-geral do 
Serviço Municipal de Águas 
e Esgoto (Semae), João Jorge 
da Costa, esteve presente na 
Câmara de Vereadores na tarde 
de ontem para atender às 
demandas dos parlamentares 
sobre a atual situação técnica 
e econômica, bem como o tra-
balho de campo da autarquia 
no município, além de prestar 
esclarecimentos sobre o Marco 
Regulatório do Saneamento 
Básico e a Taxa de Custeio 
Ambiental (TCA), definida 
pela lei federal.

O diretor-geral compare-
ceu mediante requerimento 
feito anteontem pelo vereador 
Pedro Komura (PSDB), que 
reforçou a necessidade de 
Costa em explicar a situação 
da empresa. Em sua fala de 
abertura, Costa reforçou seu 
papel como suporte aos pode-
res Legislativo e Executivo na 
tomada de decisões referentes 
ao saneamento básico. Ele 
mostrou dados nacionais sobre 

a desigualdade nos percentuais 
de distribuição de água, coleta 
e tratamento de esgoto nas 
diversas regiões do país, que 
foi um dos motes do novo 
Marco Regulatório.

O diretor falou sobre os 
planos em elaborar um novo 
Plano Diretor do Saneamento 
Básico, que deve estar em 
conformidade com o Plano 
Diretor Urbanístico e com o 
Plano de Bacias Hidrográficas, 
além de seguir as classificações 
de despejo da água tratada 
pela Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb).

Costa ressaltou os compro-
missos assinados pelo município 
até 2033 de expandir a rede 
de água e de esgoto, além de 
aumentar os percentuais de 
tratamento de 60% atuais 
para 90%, uma tarefa que 
exigirá investimentos e em-
penho dos gestores públicos 
atuais e futuros, e explicou a 
necessidade da TCA para o 
financiamento de obras de 
saneamento, principalmente 
nos bairros e distritos mais 

afastados.
Sobre as metas, falou sobre 

o aumento na produção de 
água necessária para reduzir 
a dependência da Companhia 
Paulista de Saneamento Básico 
(Sabesp), que hoje vende 600 
litros por segundo para o 
Semae para complementar a 
oferta para a população. “Falta 
flexibilidade na nossa produção 
de água, e precisamos ampliar 
a Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Centro e Leste, 
podendo aumentar de 900 
para 1,7 mil litros por segundo. 
Mas temos também que obter 
junto ao DAEE a expansão da 
outorga para exploração, que 
hoje está em 1.100 litros por 
segundo.

Sobre as finanças do Semae, 
João Jorge reiterou que há a 
necessidade de tomar medidas 
para recuperar o equilíbrio 
financeiro, uma vez que a 
arrecadação atual não per-
mitiria nem os investimentos 
desejados para o futuro, ou a 
manutenção da rede atual e a 
redução das perdas de água 

André Diniz

Costa compareceu por meio de requerimento

Diego Barbieri/CMMC

A PANDEMIA 
AINDA NÃO 
ACABOU!

O combate contra a Covid 

precisa de foco, atenção e 

atitude. Não vamos colocar 

tudo a perder.  Continue se 

cuidando e vamos vencer!

NÃO BAIXE a Guarda

com vazamentos, na ordem de 
440 litros por dia. “Temos que 
fazer uma revisão do cadastro 
comercial, que tem que refletir 
a realidade, rever as rotas de 
leitura, trocas de hidrômetros, 
além de rever as planilhas de 
custos dos contratos firmados 
com a Sabesp que atuam na 
divisa e no distrito do Taboão”, 
afirmou.

Na visão do diretor, que foi 
questionado pelos vereadores 
sobre a ação do Semae em 
diversos pontos da cidade, será 
necessário obter investimentos 
de R$2 bilhões, por agências 
de fomento ou empréstimos, 
para que a cidade possa cum-
prir as metas de saneamento 
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Padre Gabriel conta para Cecília que na verdade Verônica é apenas amiga 

de Gustavo e que eles nunca tiveram nenhum envolvimento amoroso. 

GLOBO, 17H55

O Clone
Dalva insiste que Mel aceite o empréstimo. Albieri disfarça e volta para a 

clínica com Edna. Albieri procura Padre Mattioli, seu amido do seminário. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Matias vai atrás de Elisa no Palace Cassino. Davi se revolta quando Elisa 

vai embora com o pai. Matias proíbe Elisa de se encontrar com Davi e exige 

que Raimundo descubra tudo sobre a vida do mágico.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Jandira e Neném explicam a Nedda por que ela não pode contar que Roni 

é o pai de Tina. Cora explica para Flávia o que ela precisa fazer para sair 

da cadeia. Prado beija Jandira. Odete descobre que Juca pegou o dinheiro 

que estava escondido.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Lara se afasta de Christian/Renato. Christian/Renato chega em casa 

embriagado e discute com Bárbara. Ana Virgínia desarma a resistência de 

Bárbara em fazer terapia. Elenice diz a Teodoro que percebeu que o fi lho 

está apaixonado por Lara. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Ramsés se desentende com Moisés. O príncipe hebreu se reencontra 

com Nefertari. Rãs infestam o palácio. Os egípcios também sofrem com a 

infestação de piolhos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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como o
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Duvivier,
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Lula à (?),
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(?) na Nor-
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Ficar por
fora de um

assunto
(pop.)

Postas para
fora de si
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versidade

Rua
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bardo
(poét.)

Estereótipo
do jovem

intelectual
(ing.)

Cada 
conjunto de 
cromosso-
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o Vale do

Silício
(sigla)

a

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

Por vezes custa muito 

aceitarmos a realidade 

da vida. Lutamos para 

que tudo seja perfeito e 

acabamos percebendo 

que poucas coisas são 

como esperamos. A 

verdadeira sabedoria está 

em sabermos lidar com 

tudo o que o dia a dia 

nos reserva e tirarmos 

proveito daquilo que 

realmente vale a pena.

As pessoas que nos 

rodeiam, por mais que 

nos amem, acabam 

sempre por nos magoar. 

MOMENTO
especial

APRENDERMOS A ACEITAR A REALIDADE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

GUILHERME KENZO TAKEUCHI AUGUSTO

Que Deus, em sua infinita bondade, lhe dê tudo de bom 

que você merece. Que você tenha muita alegria, paz, saúde 

e felicidade. Parabéns!

“ É pra frente que se anda, é pra 
cima que se olha e é lutando que se 
conquista.”

 cultura@jornaldat.com.br

Até a melhor das 

amizades em algum 

momento nos decepciona. 

Aprendermos a perdoar o 

que os outros nos fazem 

é o primeiro passo para 

vivermos em paz com nós 

mesmos.

Por mais dolorosos 

que sejam certos 

acontecimentos, eles 

sempre nos ensinarão algo 

e nunca serão em vão.
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João do Nascimento Filho
Hosana Tavares de Oliveira
Misael Joaquim da Rocha

Paulo Donizete Sodré
Rosangela Damaceno Duarte

Benedito Carlos Nogueira
Maria Joaquina Alves Amphilo

Catharina de Oliveira

FALECIMENTOS

7 DE FEVEREIRO DE 2022

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 reali-
zará 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.

EDITAL Nº 04, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021.

Oficio Nº 14/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da 
Secretaria de Finanças, torna público, para conhecimento dos interessados, na 
forma do disposto nos artigos 31 e 104, II, IX e XVII, ambos da Lei Orgânica do 
Município, que se encontra publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura 
Municipal, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro Cívico, nesta 
cidade, relação dos contribuintes do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – 
ISSQN, cujas Notificações Preliminares e Documentos de Arrecadação, relativos  
ao ISSQN SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL dos exercícios de 2020 e 2021, não 
foram entregues em virtude dos mesmos não se encontrarem em local certo e 
sabido, os quais ficam NOTIFICADOS, para comparecerem à Secretaria Municipal 
de Finanças – Divisão de Fiscalização de ISS/ICMS, no endereço acima, 1º andar, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital, para recolher 
o crédito tributário a esta Prefeitura ou impugnar a exigência Fiscal, nos termos do 
disposto nos artigos 18, 19, 21 – parágrafo único, 27, 28, 81, 82 e 90 – Inciso III da 
Lei nº 1.961, de 7 de dezembro de 1970 e suas atualizações posteriores (Código 
Tributário do Município – CTM), combinado com o disposto nos artigos 88 e 89 do 
Decreto nº 4.809, de 28 de janeiro de 2004. O não atendimento desta Notificação no 
prazo suprafixado implicará nas sanções previstas na legislação em vigor.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2021 – PROCESSO Nº 21.784/2021 E APENSOS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica aos 
interessados que, face a um lapso na publicação da HOMOLOGAÇÃO, o valor total publicado 
da licitação foi R$ 5.074.206,20 (cinco milhões, setenta e quatro mil, duzentos e seis reais e 
vinte centavos), sendo correto o valor de R$ 5.081.086,20 (cinco milhões, oitenta e um mil 
e oitenta e seis reais e vinte centavos). Assim, fica retificada a homologação para constar o 
referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 02 de fevereiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 007-2/21 - PROCESSO Nº 24.488/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA 
VIÁRIO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE 
E DISTRITOS).
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura 
Urbana, comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas 
disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA Nº 007-2/21. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos 
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Mogi das Cruzes, em 08 de fevereiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº08/2022 - PROCESSO Nº 41.405/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS E FILME STRETCH
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 8:30 horas do dia 22 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) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 09 de fevereiro de 2022
André Duarte Stábile - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 019/20 - PROCESSO Nº 21.864/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO ÀS 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES/OFICINAS CULTURAIS, ESPORTIVAS E INTELECTUAIS 
DAS ESCOLAS INTEGRANTES DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL INSTITUÍDA 
PELO DECRETO Nº 9.325/2009.
LOTE 1 - OFICINAS CULTURAIS: 
EMPRESA VENCEDORA: FENÍCIA CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA
VALOR DA AVALIAÇÃO (VA): 916 (novecentos e dezesseis) pontos.
VALOR GLOBAL: R$ 4.003.222,50 (quatro milhões, três mil, duzentos e vinte e dois reais e 
cinquenta centavos).
LOTE 2 - OFICINAS ESPORTIVAS: 
EMPRESA VENCEDORA: INSTITUTO EDUCACIONAL JHONE’S MULTISERVICE
VALOR DA AVALIAÇÃO (VA): 916 (novecentos e dezesseis) pontos.
VALOR GLOBAL: R$ 1.690.065,00 (um milhão, seiscentos e noventa mil e sessenta e cinco reais).
LOTE 3 - OFICINAS INTELECTUAIS:
EMPRESA VENCEDORA: INSTITUTO EDUCACIONAL JHONE’S MULTISERVICE
VALOR DA AVALIAÇÃO (VA): 818 (oitocentos e dezoito) pontos.
VALOR GLOBAL: R$ 3.927.690,00 (três milhões, novecentos e vinte e sete mil e seiscentos 
e noventa reais).

Mogi das Cruzes, em 09 de fevereiro de 2022.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

www.portalnews.com.br
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Prefeitura de Itaquá anuncia a contratação de novos médicos

A Prefeitura de Itaquaquecetuba anunciou que está na fase final da contratação de novos 
médicos para compor e suprir a alta demanda por atendimento nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) do município. O reforço conta com novos pediatras, ginecologistas e clínicos 
gerais. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o processo de contratação de 
pelo menos 26 médicos está em fase de finalização e deve ser concluído até amanhã.

Cidades recolhem mais de 4,5 
mil toneladas de lixo por mês
Números são voltados para o descarte irregular de materiais inservíveis nos municípios de Poá, Suzano e Mogi

MEIO AMBIENTE

Região - A preservação am-
biental passa, além das medi-
das educativas e estímulo ao 
consumo consciente, também 
pela fiscalização contra crimes 
ambientais, como o descarte 
irregular de lixo, principalmente 
em áreas de proteção ambiental. 
Com isso, três cidades do Alto 
Tietê fizeram nesta semana 
um breve balanço de ações 
de fiscalização e remoção de 
entulho, bem como os serviços 
disponíveis à comunidade.

Segundo o Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
da Prefeitura de Suzano, em 
janeiro deste ano foram re-
gistradas 15 denúncias de 
descarte irregular de lixo no 
município, contra 21 em ja-
neiro do ano passado. Ao todo, 

Descarte irregular pode gerar multa para o morador

no ano passado foram feitas 
260 denúncias, no entanto 
nenhuma multa foi lavrada 
pelos fiscais do município.

“A Secretaria de Manutenção 
e Serviços Urbanos recolheu 
9.667 toneladas de resíduos 
de pontos viciados por toda 
a cidade, e realizou 1.542 
atendimentos de trabalhos 
gerais de limpeza. Além disso, 
por meio da Operação Cata-

-Treco, foram coletadas mais 
de 3 mil toneladas de materiais 
inservíveis no ano passado”, 
informou a Prefeitura.

A Secretaria de Segurança 
de Mogi das Cruzes, por sua 
vez, informou que em janeiro 
deste ano não houve denúncias 
de descarte irregular de lixo 
no município, e que no ano 
de 2021 foram registradas 
nove autuações na cidade - a 

multa para estas violações 
varia de R$ 4,1 mil a R$ 41,5 
mil, de acordo com o material 
descartado.

A administração municipal 

ressaltou que a cidade dispo-
nibiliza uma estrutura para o 
descarte e encaminhamento de 
resíduos sólidos, entre a coleta 
de lixo úmido e coleta seletiva, 

três ecopontos (no Jardim 
Armênia, Parque Olímpico 
e Jundiapeba), bem como a 
Operação Cata-Tranqueira, 
que percorre os bairros reco-
lhendo inservíveis, conforme 
calendário anual disponível 
na página da Prefeitura na 
internet (www.pmmc.com.br). 

“Todos os meses, as equipes 
da secretaria de Infraestrutura 
Urbana recolhem entre 900 e 
mil toneladas de material pro-
veniente de descarte irregular 
de áreas públicas”, concluiu.

A Prefeitura de Poá infor-
mou que, em janeiro de 2022, 
foram encaminhadas cinco 
denúncias para a secretaria 
de Meio Ambiente, e em 2021 
foram 18 denúncias e 16 au-
tuações. Nos levantamentos 
da municipalidade, 2,7 mil 
toneladas de entulho e lixo 

são recolhidas todos os meses.

Denúncia 
Em Suzano, a população 

pode denunciar casos de des-
carte irregular na Ouvidoria 
Municipal pelos telefones 0800 
774 2007, 156 e 4743-1796, 
pelo aplicativo “Cidadão On-
line”, pelo e-mail ouvidoria@
suzano.sp.gov.br ou pelo site 
www.suzano.sp.gov.br/web/
controladoria.

Em Mogi, o departamento 
de Fiscalização de Posturas 
pode ser acionado pelo telefone 
153, que envia uma equipe 
ao local para averiguação. “A 
autuação pode ser feita em 
casos de flagrante”, ressalta.

Em Poá, a Prefeitura afirma 
qu eas denúncias são encami-
nhadas para a Guarda Civil 
Municipal (GCM).

André Diniz
Wanderley Costa/Secop Suzano 

Agendamento online 
para vacinação continua
Mogi- A Secretaria Munici-
pal de Saúde liberou novas 
vagas de vacinação contra o 
coranavírus (Covid-19) para 
adultos e crianças por meio 
do site www.cliquevacina.
com.br . Foram disponi-
bilizados datas e horários 
para vários imunizantes, 
com opções de primeira, 
segunda e terceira doses. 

As aplicações continuam 
em todas as unidades de 
saúde de acordo com o 
agendamento realizado 
previamente. O drive tem 
atendimento exclusivo para 
adultos e adolescentes, en-
quanto o público infantil 
está recebendo a dose nos 
Postos de Saúde, conforme 
preconizado pelo Ministério 
da Saúde.

Para a vacinação de crianças, 
é necessário que ela esteja 
acompanhada dos pais ou 
que o adulto que a acompa-
nhe tenha em mãos o termo 
de autorização. Também é 
obrigatório apresentar RG 

Covid-19

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.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tie-
tê (Condemat) acumula 

163.677 casos confirmados 
de Covid-19 desde o início 
da pandemia.

Nas últimas 24 horas 
foram registrados 650 novos 
casos. O total de pessoas que 
se recuperaram da doença 
é de 139.721. Já os óbitos 
somam 5.778, sendo que 
ontem foram registrados 8 
novos óbitos nos municípios 
de Arujá, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes e Suzano.

Drive continua com a vacinação de adolescentes e adultos

Rovena Rosa/Agência Brasil

Programação em homenagem 
à Semana 22 começa sábado
Mogi- A programação especial 
organizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo, 
para homenagear os 100 anos 
da Semana de Arte Moderna 
de 1922. Intitulada “Contexto 
e Protagonismo – 100 anos da 
Semana de 22”, terá início no 
próximo sábado. A agenda vai 
reunir nove atrações, entre 
palestras, exibição de filme, 
oficina, exposição, bate-papo 
e sarau. Todas as atividades 
são gratuitas e a entrada do 
público deverá obedecer a 
protocolos sanitários.  

A primeira atividade, no 
sábado, será uma palestra 
com Rafael Puertas, que visa 
fazer uma apresentação da 
arte moderna, incluindo an-
tecedentes, desdobramentos, 
contexto, características estilís-
ticas e temáticas da literatura 
modernista brasileira, com o 
intuito de responder a seguinte 
indagação: “Semana de Arte 
Moderna: foi ou não foi”? A 
palestra terá início às 19 horas 
e será no Theatro Vasques, com 

Semana de Arte Moderna

recomendação de 16 anos.  
Já no domingo, acontecerá 

a estreia do documentário 
“Mário: um Modernista em 
Mogi”, que fala sobre vida e 
obra de Mario de Andrade e 
também sobre sua passagem 
por Mogi das Cruzes, no ano de 
1936. O escritor veio à cidade 
para filmar as peculiaridades 
da Festa do Divino Espírito 
Santo e a visita serviu como 
subsídio para um artigo por ele 
escrito, intitulado “A Entrada 
dos Palmitos”, que foi publi-
cado na Revista do Arquivo 
Municipal de São Paulo.

O documentário é uma 
iniciativa da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo, 
tem 40 minutos de duração e 
será exibido às 19 horas, no 
Theatro Vasques. Os interes-
sados já podem fazer a troca 
de ingressos por pacotes de 
absorventes, diretamente no 
Centro Cultural de Mogi das 
Cruzes, das 9 às 18 horas. 
Os itens arrecadados serão 
doados a pessoas em situação 

de vulnerabilidade, por meio 
da campanha Tia Chica, do 
Fundo Social de Mogi das 
Cruzes, que combate a pobreza 
menstrual.

A programação também contará 
com a oficina “Experimentando 
a Poesia Moderna”, que será 
no dia 14 de fevereiro, às 17 
horas, no Casarão do Carmo. 
A atividade será comandada 
pelo poeta-jogral Rafael Puertas, 
que é professor e entusiasta da 
literatura. Para essa atração 
em específico, é preciso se 
inscrever previamente, por 
meio de formulário online. A 
recomendação é 16 anos e são 
30 vagas disponíveis. 

No dia 15 de fevereiro, será 
aberta no Museu Mogiano a 
exposição “Semana 22: 1922 
em 2022”. A mostra visa trazer 
de forma educativa a todos 
os mogianos a trajetória e o 
marco que foi a Semana de Arte 
Moderna na história da arte 
brasileira. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4798-6900.


