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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Faltas às consultas médicas
em 2021 no Alto Tietê
ficam entre 20% e 30%
Absenteísmo, como é chamado esse tipo de falta na rede pública, ficou, na média, em 20% na maioria dos municípios
Mogi News/Arquivo

Um dos principais desafios da saúde pública, além do equilíbrio entre
recursos e demanda e as necessidades
impostas pela pandemia do coronavírus (Covid-19), é a taxa de abandono de consultas pré-agendadas com
especialistas e de exames. O MogiNews/DAT ouviu algumas das cidades
do Alto Tietê para saber como foi a
taxa de absenteísmo no ano passado.
Cidades, página 8

Itaquá

BAIRRO
ESTAÇÃO
RECEBE
DRENAGEM
Obras visam combater as enchentes. Cidades, página 3

Servidores de Mogi
FUTEBOL

Câmara deve
acompanhar
migração dos
planos de saúde

Seleção de
amputados
vai treinar em
Mogi. p5

Cidades, página 5

Bairros de Mogi

SUZANO

EX-SECRETÁRIO

Stábile deixa
Educação de
Mogi. p5
Felipe Ruffino/PMMC

Julio Nogueira/PMMC

Manutenção em rede elétrica
afetará abastecimento de água

Irineu Junior/Secop Suzano

Em caso de falta, as prefeituras e o Estado recomendam que o paciente avise a unidade de saúde

Barroso e Vila São José ficarão sem água pela manhã,
abastecimento volta após às 14 horas. Cidades, página 4

Obras na estrada dos Fernandes passam
por vistoria. Cidades, página 3
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EDITORIAL

P

carmos resistência em cima disso, somente aumentamos a raiva de quem deseja ser
chamado por outro nome e reforçamos o
estereótipo de intolerância contra quem
deseja ser reconhecido por outro nome.
Já passou da hora de esse tipo de coisa
deixar de ser motivo de violência e chacota. Há pessoas que não são reconhecidas
pelos próprios nomes e sim por apelidos,
e isto nunca foi problema para ninguém, a
não ser, é claro, quando este apelido é vexatório e acaba sendo colocado por motivos
de brincadeira ou para machucar a pessoa.
Mas no caso do nome social não, são escolhidos pela própria pessoa, e não tem por
que criar caso com esse tipo de situação.
Deixemos que as pessoas escolham como
devam ser chamadas pelos demais, assim
como todos escolhemos o que desejamos
de melhor para nós mesmos. A nostalgia
do “antigamente que era bom” já ficou, literalmente, para trás, agora é hora de pensar no que nos move para o futuro, e poder escolher como quer ser chamado, sem
dúvida nenhuma aumenta a autoestima
de uma pessoa e a ajuda a seguir na vida.

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
ANDRÉ DINIZ

POÁ E O IMPOSTÔMETRO
Na última semana, o MogiNews/DAT
trouxe uma matéria com dados sobre o Impostômetro da Associação
Comercial, e o aumento de 11,5% na
arrecadação dos municípios na comparação entre os primeiros 40 dias
de 2021 e 2022. A Prefeitura de Poá
informou, por nota, que o diferencial
na arrecadação também teve como
fator o aumento da adimplência dos
contribuintes locais com Refis.

TRANSFERÊNCIA
A vereadora Inês Paz (Psol)comentou ontem sobre a saída do secretário municipal de Educação, André
Stábile. Em sua fala, Inês defendeu
a continuidade de um programa que
beneficie os alunos, principalmente da Educação Especial, maior integração entre os profissionais e o
comando da secretaria e a homologação de concursos públicos feitos
no passado.

ELAS CONSEGUEM
Ela também defendeu que a próxima
pessoa a assumir a Pasta seja uma
mulher e que seja funcionária de carreira da Educação mogiana. “Quem
assumir deve ter competência, mas

ARTIGO
Raul Rodrigues
editor@jornaldat.com.br

Sabedoria! Pela via da ignorância?
No atual contexto, em que
há uma grande carga de informações disponível, sobre os
mais diversos temas, a ideia
de correlacionar ignorância e
sabedoria parece desprovida
de sentido. O que se observa
é a formação de um elenco
enorme de pessoas que se
posiciona como donos da última verdade sobre as coisas,
ainda que essas verdades mudem constante e rapidamente.
Assim, cria-se um ambiente
inóspito para que o conhecimento possa se desenvolver,
haja vista a sacralização feita pelos indivíduos das coisas que julgam como sendo
verdadeiras e, por conseguinte, a impossibilidade de
questionamento e de debate
sobre certas coisas, dogmatizadas. Isso não significa que
as pessoas não possam acre-

Circulação

CONTRACAPA

Chame pelo nome
elé, Silvio Santos e Xuxa são alguns dos nomes mais conhecidos do Brasil. Em qualquer lugar do mundo, onde houver um
brasileiro, ele saberá quem são estas três
pessoas. Entretanto, o que esse trio tem
em comum é que nenhum destes nomes
é verdadeiro, são pseudônimos, ou, como
ficou mais conhecido hoje, nomes sociais.
Raramente estas pessoas serão chamadas de Edson Arantes, Senor Abravanel e
Maria das Graças, além do círculo familiar, logo todo mundo os conhecem pelos
nomes sociais. Se é tão fácil chamar essas
três personalidades pelos nomes que elas
escolheram, porque os brasileiros anônimos são criticados quando escolhem serem chamados por outros nomes, que não
o de batismo?
Essa resistência deve acabar. Se determinada pessoa se sente à vontade com um
outro nome, seja porque não gosta do que
lhe foi dado no de batismo, ou por causa
de orientação sexual, isso não deve ser desencorajado, pelo contrário, deve receber
apoio para quem o deseja fazer. Se colo-

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

ditar em algo com solidez ou
que não exista uma verdade
sobre as coisas, mas até mesmo quando se acredita em
algo, precisa-se estar aberto
ao novo, o que só é possível,
ao se estar aberto à reflexão
e ao diálogo. Viu para lá de
convicto “com perdão da palavra”: presidente!
Por outro lado, é preciso
estar aberto a outras formas
de pensar, para que indagações possam surgir, a fim
de ratificar aquilo em que
se acredita e/ou para que se
possa observar, analisar e seguir novas perspectivas, até
então desconhecidas. Nesse
sentido, percebe-se que o
outro, que pensa de forma
antagônica à nossa, passa a
ser considerado, estimulador
da interação entre situações
em conflito a partir de uma

acredito que há mulheres competentes para o trabalho”, ponderou.

A PÉ PARA A ESCOLA
O vereador Carlos Lucareski (PV)
também pediu a ajuda do prefeito
Caio Cunha (Pode) que atenda às
demandas das mães do bairro Jardim Nove de Julho, que estão com
problemas para o transporte escolar dos filhos - segundo o vereador,
a crise econômica e o desemprego
fizeram com que muitas famílias
não tivessem recursos para levar
diariamente de carro, ou contratar
um serviço particular de transporte escolar.

FÓRUM MOGIANO
O presidente da Casa de Leis mogiana, vereador Marcos Furlan (DEM),
se mostrou favorável à criação de
um fórum mogiano voltado para as
questões habitacionais. O grupo, que
contaria com representantes do poder público e da sociedade, discutiria soluções para a regularização
fundiária e para investimentos em
áreas já regularizadas ou em projetos habitacionais como da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado (CDHU).

CHARGE

perspectiva dialética, ou seja,
de abertura para o novo que
possa surgir por meio do encontro estabelecido.
Essa relação dialética se
instaura com a gênese no reconhecimento da ignorância,
isto é, da compreensão da não
completude sobre o conhecimento de todas as coisas,
permite que um indivíduo
possa crescer intelectualmente, já que passa a ter um horizonte com maior amplitude,
além de evitar o enrijecer dos
conhecimentos e convicções,
bem como, o desenvolvimento do individualismo, barreira
da compreensão, o respeito e
o diálogo com cosmovisões
e crenças diferentes das que
se possui.
Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor
universitário
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VICINAIS

Reivindicações

Prefeito vistoria obras na
estrada dos Fernandes

Manifestantes
protestam
em frente à
prefeitura

Via recebe, diariamente, grande quantidade de veículos em mais de 10 km de extensão
Suzano - O prefeito Rodrigo
Ashiuchi (PL), e o secretário
municipal de Manutenção e
Serviços Urbanos, Samuel
Oliveira, estiveram anteontem no bairro Jardim Casa
Branca para vistoriar a obra
de pavimentação da estrada
dos Fernandes. A via conta
com 10,5 quilômetros de
extensão, recebe diariamente
grande contingente de veículos
e é responsável por interligar
vários pontos da cidade a
municípios vizinhos, como
Ferraz de Vasconcelos e Ribeirão Pires. O recapeamento
tem previsão de conclusão
para novembro.
Na ocasião, as autoridades
municipais acompanharam
os trabalhos de fresagem que
estão em andamento. As
ações são aliadas a reparos
em guias e sarjetas para a
revitalização viária. Após a
conclusão desta etapa, o trecho
receberá nova capa asfáltica.
As intervenções atenderão
diretamente os bairros Ramal
São José, Jardim da Saúde,

Irineu Junior/Secop Suzano

Máquinas estão realizando o processo de fresagem da estrada em Suzano

Jardim Caxangá, Vila Barros e Chácara Faggion, sem
necessidade de interrupções
no trânsito.
Além da recuperação do

pavimento, a estrada também passou por zeladoria e
roçagem de terrenos e plataformas, além de auxílio
da Operação Tapa-Buraco

para recuperação asfáltica
paliativa enquanto as atividades estão em andamento.
A medida é realizada pela
Base Infraestrutura e Serviços

Ltda., com um investimento
de R$ 11.929.521,58, dos
governos estadual e federal.
Ashiuchi destacou a importância da nova intervenção
viária, que era esperada há
anos pelos moradores das
redondezas e pelos motoristas.
Ele ainda enfatizou que a estrada vicinal não será a única
a ser contemplada. Em breve,
as estradas Santa Mônica,
Matsuzaki, Furuyama e das
Neves também receberão nova
pavimentação. Atualmente,
todas se encontram em fase
de processo licitatório.
“O novo recapeamento
contribuirá muito para a
mobilidade urbana da cidade,
oferecendo melhores condições de rodagem para os
motoristas e mais segurança a
todos, inclusive aos pedestres.
Suzano segue em constante
desenvolvimento, com cada
vez mais obras e investimentos
para oferecer sempre o melhor
serviço público possível aos
cidadãos”, concluiu o chefe
do Executivo.

Investimento

Combate às enchentes

Quadra do Paulo Portela
vai passar por reforma

Bairro Estação recebe
obras de drenagem

Suzano - O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu em
seu gabinete o secretário de
Estado de Esportes, Aildo
Rodrigues, para estreitar
relacionamento e firmar
parceria para melhoria da
infraestrutura esportiva da
cidade. Com a participação
do secretário municipal de
Esportes e Lazer, Arnaldo
Marin Junior, o Nardinho,
ficou definido no encontro
uma parceria para reforma
da quadra do Complexo
Poliesportivo Paulo Portela,
o Portelão.
As autoridades trataram
sobre as demandas e os
equipamentos esportivos
do município, como a Arena Suzano, o Parque Max
Feffer e o Estádio Francisco
Marques Figueira, o Suzanão.
Durante a reunião, no dia
28 de janeiro, foi feito um
acordo para a revitalização do
Complexo Esportivo Paulo
Portela, com a reforma do
piso original da quadra pelo
governo do Estado.

“Seguimos atuando por
mais investimentos e melhorias pelo esporte da região.
Quem trabalha junto cresce
em parceria e esse é nosso
objetivo”, afirmou Rodrigues.
O valor de investimento ainda
será anunciado. A reforma
integrará um pacote de melhorias para o Alto Tietê, com
previsão para julho.
Para o prefeito, a reforma
trará maior modernização de
uma das principais praças

esportivas da cidade. “Este
é um investimento especial
para Suzano, pois assim
podemos preservar e cuidar
melhor de um dos nossos
grandes patrimônios esportivos. Agradeço ao secretário
Aildo pela presença e pela
colaboração em prol do esporte suzanense e estadual”,
relatou. Também participaram da reunião o secretário
municipal de Governo, Alex
Santos, e assessores da pasta.
Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Aildo Rodrigues, secretário estadual, visitou Suzano

Itaquá - A Prefeitura de
Itaquaquecetuba, por meio
da Secretaria Municipal de
Obras, deu início aos serviços
de canalização e drenagem
no Córrego do Goió, no
bairro Estação. As obras têm
por objetivo combater as
enchentes que ocorrem no
bairro durante os períodos
de chuvas fortes. A previsão
é que os trabalhos sejam
concluídos em maio.
Ao todo, o projeto inclui a
canalização de toda a extensão
do córrego entre a rua 15 de
novembro, passando pela
por baixo da linha férrea da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) e
finalizando na rua Caxias do
Sul com a rua Uruguaiana,
no Jardim Gonçalves.
“É um problema antigo
sendo resolvido. Na época
das chuvas, o Córrego do
Goió enchia e invadia as
ruas do bairro. As obras
de canalização e drenagem
vão ajudar e isso vai ficar
no passado. É mais uma
ação da nossa gestão pra

garantir mais qualidade de
vida à população”, disse o
prefeito Eduardo Boigues.
Além das ações de drenagem, o projeto também prevê
o calçamento em ambos os
lados e a pavimentação da via.
O investimento total para a
obra é de R$ 4.440.452,17,
recurso oriundo da Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo
(Sabesp).
Segundo o secretário de
Obras, Marcello Barbosa, os
trabalhos foram baseados em
estudos prévios realizados no
local, quando foi constatado
pelas equipes um problema
grave de vazão próximo à
Estação Itaquaquecetuba,
da Linha 12-Safira.
O sistema de drenagem
é considerado o principal
meio de escoamento de água
da chuva. “Hoje temos um
estrangulamento no local
pois a vazão existente não
suporta o volume de água em
época de chuva. A solução
técnica mais indicada foi a
canalização”, disse Barbosa.
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Poá - Um grupo de manifestantes se reuniu na tarde de ontem em frente à
Prefeitura de Poá com uma
série de reivindicações para
administração municipal,
principalmente nas áreas de
educação e saúde. A manifestação foi convocada pelo
movimento ReajáPoá.
Em vídeos divulgados nas
redes sociais, era possível
ver cartazes pedindo o afastamento da prefeita Márcia
Bin, entre outras reclamações.
Os participantes apontaram
problemas como falta de
médicos e medicamentos e
crianças sem merenda. Parte
dos manifestantes seguiu
para a Câmara Municipal.
Procurada pela reportagem,
“a prefeitura escolheu não se
pronunciar hoje (ontem) sobre
os protestos”. Porém, no início
da tarde, divulgou nota sobre
a falta de merendeiras nas
escolas da rede. De acordo
com o texto, o contrato com
a empresa responsável foi
assinado ontem, e o início
dos trabalhos está previsto
para sexta, com a retomada
em 100% da carga horária
escolar para os alunos da
rede municipal. A volta às
aulas em Poá ocorreu no dia
1º de fevereiro.
A administração municipal
ressaltou ainda “que segue no
intuito de esclarecer os fatos,
uma vez que, desde o início
da gestão tem trabalhado
pautada na transparência e
respeito com o dinheiro público e, desta forma, mesmo
com a solução do problema,
seguirá com a sindicância para
apurar se houve e quais foram
os problemas ocorridos no
processo licitatório e, caso
se comprove a existência
de irregularidades, agirá
conforme determina a lei,
adotando todas as medidas
cabíveis”.
Diferente do que afirmavam os manifestantes, a
nota termina citando “que
a administração municipal
tem investido massivamente
na área da educação, seja
em ações estruturais como
reformas de diversas unidades escolares ou na garantia
da qualidade de ensino por
meio do sistema apostilado
‘Aprende Brasil’ (em uso
desde a primeira semana
de aula)”.
Segundo a prefeitura, os
kits de material escolar começaram a ser entregues ontem
e a aquisição do uniforme
escolar se encontra em fase
final do processo licitatório.
(colaborou Raíssa Sandara)
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PARCELAMENTO

Consulta pública para revisão
de lei do Solo tem início hoje
Verificação pode ser feita por meio do site da Prefeitura, na página da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Mogi- A Secretaria Municipal de Planejamento e
Urbanismo dá início hoje
ao processo de participação
popular no trabalho de revisão da Lei de Parcelamento
do Solo Urbano (LPSU). A
legislação define as regras
para o parcelamento do
solo urbano (loteamento,
desmembramento, desdobro
e remembramento de lotes,
sujeitos à aprovação pela
Prefeitura) e trata também
da implantação dos condomínios, em suas diversas
modalidades, em todo o
território do município.
A consulta online pode
ser feita por meio do site
da Prefeitura, na página
da Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo.
O secretário Claudio de
Faria Rodrigues lembra que,
com a aprovação da Lei
Complementar nº 150, de
26 de dezembro de 2019,
que instituiu o novo Plano Diretor de Mogi das
Cruzes, a revisão da Lei

Divulgação/PMMC

Primeira etapa
incluiu estudos
técnicos e foi
realizada entre
janeiro de 2021 e
janeiro de 2022

de Parcelamento do Solo
Urbano também passou a
ser necessária. “O artigo 242
do Plano Diretor determina
que legislação urbanística
também deverá ser revisada
e alterada, assegurando-se
ampla participação popular
na discussão. É o que estamos fazendo a partir de
hoje até o próximo dia 15
de março”, explicou.

Legislação define as regras e trata também da implantação dos condomínios

Os trabalhos seguem um
cronograma. A primeira
etapa incluiu estudos técnicos e foi realizada entre
janeiro de 2021 e janeiro

Iprem

de 2022. A segunda fase
será a da consulta pública,
que começa hoje e terá
duração de um mês, na
qual os mogianos poderão

apresentar sugestões. As
manifestações serão reunidas pela equipe técnica
da Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo

e incorporadas ao processo.
A terceira fase prevê a
elaboração de uma minuta
de anteprojeto de lei e será
seguida, na quarta etapa, por
uma deliberação por parte
do Conselho Municipal da
Cidade (Concidade). O
processo incluirá ainda a
realização de uma audiência
pública – a quinta fase do
trabalho – e finalmente o
encaminhamento do projeto
de lei definitivo à Câmara
Municipal, que será a sexta
e última etapa.
“Este cronograma de trabalho foi definido para
garantir que o assunto seja
analisado e debatido por
toda a sociedade, incluindo
a participação direta das
pessoas, a deliberação por
órgãos com o Concidade, a
realização de uma audiência
pública e finalmente o encaminhamento do projeto
de lei à Câmara Municipal,
onde será analisado e aprimorado pelos vereadores”,
finaliza o secretário.

Bairro Barroso

Treinamento capacitará
Cooperativa de energia fará
gestores para investimentos manutenção na rede elétrica
Mogi- O Instituto de Previdência Municipal (Iprem),
em parceria com a Grid Investimentos, promove, hoje
até a próxima sexta-feira, o
Treinamento para Certificação de Gestores de Regime
Próprio de Previdência Social
(CGRPPS), que será realizado
no auditório da Prefeitura e terá
participação de representantes

de vários institutos de previdência municipal do Estado
de São Paulo.
“O evento tem o intuito de
capacitar os servidores gestores
do instituto para uma futura
certificação profissional para
gestão de investimentos. É
uma profissionalização dos
gestores ligados ao Instituto
de Previdência “, explicou o

Julio Nogueira/Semae

diretor-superintendente da
autarquia, Pedro Ivo.
Os institutos de Biritiba
Mirim, Itu, Jacareí e São José
dos Campos já confirmaram
presença de seus representantes, além dos membros
do Comitê de Investimentos,
Conselho de Administração
e Fiscal do Iprem de Mogi
das Cruzes.
Divulgação/PMMC

Previsão da cooperativa (Cermc) é concluir a manutenção às 14 horas de hoje

Treinamento ocorre até a próxima sexta-feira no auditório da Prefeitura de Mogi

Mogi- A Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento
da Região de Mogi das Cruzes
(Cermc) fará hoje, a partir
das 9 horas, a manutenção
na rede elétrica que atende
o sistema de abastecimento
de água do Barroso e Vila
São José.
Sem energia elétrica,
será necessário suspender
o fornecimento de água

nestes locais. A previsão
da cooperativa é concluir a
manutenção às 14 horas de
hoje, mas a normalização
do abastecimento leva um
pouco mais de tempo devido
à necessidade de retomar
a captação, tratamento e
distribuição.
O fornecimento de água
deve se estabilizar na noite
do mesmo dia.

Economia
Quem tem caixa d’água
em casa não deverá ter a
rotina alterada. Ainda assim, o Serviço Municipal
de Água e Esgoto (Semae)
recomenda aos moradores
utilizar com economia o
volume armazenado.
Mais informações podem
ser obtidas por meio do
telefone da autarquia 115.
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LEGISLATIVO

Câmara encaminha PR da CEV
do Plano de Saúde às comissões
Proposta de Resolução visa acompanhar a troca da administradora do seguro saúde dos servidores municipais
André Diniz

Mogi - A Câmara de Vereadores encaminhou para as
comissões permanentes o
projeto de Resolução que
cria a Comissão Especial
de Vereadores (CEV) que
acompanhará o processo de
migração do plano de saúde
oferecido aos servidores
municipais.
O projeto, de autoria do
vereador José Luiz Furtado
(PSDB), o Zé Luiz, visa
instituir um grupo para
acompanhar e avaliar o
atendimento aos mais de 5
mil funcionários públicos
da administração direta e
indireta, a capacidade de
atendimento da nova empresa, bem como fiscalizar
possíveis atos que possam
trazer problemas.
A proposta foi recebida com entusiasmo pelos
vereadores do chamado
“Grupo dos Onze”, que faz
posicionamento crítico à
administração municipal,

ressaltando a salvaguarda
dos interesses dos servidores com o novo plano, que
deverá entrar em vigência
em até 60 dias. “Sabemos
do processo de licitação
da empresa, é um assunto importante de grandes
proporções. Sabemos de
alguns casos de pessoas que
estão fazendo tratamento
em clínicas da nossa cidade
que serão descredenciadas,
obrigando a continuar o
tratamento em Franco da
Rocha. Temos que visitar
o prédio adquirido pelo
plano, conferir se está equipado adequadamente, e dar
uma resposta aos homens e
mulheres que procuraram
nossos gabinetes”, afirmou.
Francismário Vieira (PL),
o Farofa, compartilhou o
relato de servidores que
temem que, com a mudança
do plano de saúde vigente,
o valor das mensalidades
possa subir, o tornando impraticável: “A comissão vem
para casar com o trabalho
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Câmara também definiu os presidentes das comissões

dos trabalhadores públicos
e lidar com os temores”,
concluiu.
O parlamentar Milton Lins
(PSD), o Bigêmeos, ressaltou
que o atual contrato com a
empresa que presta serviços
de saúde se encerrou no
início da semana, e que foi
prorrogado por mais 60 dias
para dar cabo ao processo
de migração. O projeto de
resolução passará agora pelas

Reforma administrativa

comissões permanentes
da casa para aprovação. A
data da votação ainda não
foi definida.
A Câmara também discutiu,
votou e aprovou três projetos
de lei encaminhados no ano
passado: o Projeto de Lei
148/2021 que estabelece a
aprovação do Plano Municipal
de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e o
Projeto de Lei 151/21, que

estabelece o Plano Municipal
de Controle de Erosão - ambos de autoria do prefeito
Caio Cunha (Pode).
Também foi aprovado o
Projeto de Lei 110/2021, de
Mauro de Assis Margarido
(PSDB), o Maurinho Despachante, sobre a designação
de assentos reservados para
pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) no
transporte público municipal,
em complemento a uma lei
estadual que estabelece o
símbolo em todos os pontos
de atendimento preferencial.

Comissões
A Câmara divulgou ontem
os nomes dos presidentes
das nove Comissões Permanentes do Legislativo. A
divulgação dos nomes gerou
críticas entre os integrantes
do Grupo dos Onze, críticos à atuação do prefeito
Caio Cunha (Pode), que
declararam não terem sido
consultados pelos demais
integrantes das comissões

na escolha das presidências.
Fernanda Moreno (MDB)
será presidente da comissão
de Justiça e Redação; Pedro
Komura (PSDB) ficará responsável pela de Finanças e
Orçamento; Malu Fernandes
(SD) será a presidente da
Comissão de Educação, e
Otto Rezende (PSD) será da
comissão de Saúde, Zoonoses
e Bem-Estar Animal.
A comissão de Obras,
Habitação, Meio-Ambiente,
Urbanismo e Semae ficará a
cargo de Carlos Lucareski
(PV); Osvaldo Antonio da
Silva (REP) comandará a
de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos.
Iduigues Martins (PT) será
responsável pela comissão
de Transportes e Segurança
Pública; Eduardo Ota (Pode)
com a de Cultura, Esporte
e Turismo; e Clodoaldo
Aparecido de Moraes (PL)
será presidente da comissão
de Indústria, Comércio,
Agricultura e Direito do
Consumidor.

Mogi das Cruzes

Stábile deixa o comando
Seleção de Futebol para
da Secretaria de Educação Amputados treina sábado
Mogi - A Prefeitura confirmou
na manhã de ontem que
André Stábile deixou o cargo
de secretário de Educação.
Segundo a administração
municipal, a mudança é
parte de um processo de
reestruturação do secretariado.
Stábile assumiu o controle
da secretaria de Educação em
19 de abril de 2021, entrando
no lugar de Rose Tonete, que
integrou a primeira composição
do secretariado do prefeito
Caio Cunha (Pode). Na ocasião, também foi designado
como secretário-adjunto
Caio Callegari.
O então secretário assumiu a Educação de Mogi no
contexto da pandemia do
coronavírus (Covid-19), e
esteve à frente dos esforços
na adequação das unidades
escolares para o retorno
gradual às aulas, além da
preparação para o ano letivo
de 2022.
Segundo a Prefeitura, a
saída de Stabile estava dentro dos planos de reforma

administrativa, envolvendo
outras Pastas que também
passarão a ter novo comando

Felipe Ruffino/PMMC

Stabile entrou para o
time da Prefeitura em
abril do ano pasado

a partir desta semana.
O secretário-adjunto de
Educação, Caio Callegari, assumiu as obrigações

burocráticas e seguirá interinamente no comando,
até que o poder Executivo
anuncie os nomes dos novos
secretários. A expectativa é
de que o anúncio seja feito
ainda nesta semana.
Recentemente, Stabile
prestou esclarecimentos para
os membros da Câmara de
Vereadores sobre conflitos
detectados na atribuição
de aulas da rede municipal
de Ensino, responsável por
mais de 47 mil alunos. Os
vereadores questionaram
a pasta sobre queixas de
falta de professores em sala
de aula no primeiro dia do
novo ano letivo.
Aos vereadores, ele explicou
que o aumento de licenças
de saúde pela variante ômicron do novo coronavírus,
aposentadorias e casos de
professores que optaram
por não reivindicar turmas
extras acabou por causar o
vácuo, mas que os problemas
já estavam sendo sanados
pela direção da secretaria.

Divulgação

Everton Dertonio

Mogi - Neste sábado, a Seleção
Brasileira de Futebol para
Amputados realizará um treino
aberto ao público no Estádio
Municipal Prefeito Francisco
Ribeiro Nogueira, o Nogueirão,
a partir das 16h30. A delegação chegará na sexta-feira e
ficará até domingo para este
período de preparação para o
Campeonato Sul-Americano,
que acontecerá na Colômbia a
partir de 14 de março.
A vinda é fruto de uma
parceria da Prefeitura com a
Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer, mas o incentivo que
Mogi das Cruzes oferece à
modalidade vem desde 2015,
quando assumiu parceria com
o Corinthians. Desde então,
a equipe alvinegra ganhou
inúmeros títulos e destaques
individuais, tendo vários atletas
na seleção atualmente.
Um deles é o atacante Rogerinho, capitão da seleção, que
obtém o recorde de artilharia
mundial na categoria, com

Seleção Brasileira de Futebol para Amputados.

569 gols.
A história de Rogerinho com
a administração municipal teve
início em 2009. “Eu comecei
na modalidade em 2001, em
2009 fui para a seleção brasileira
e fui campeão e artilheiro da
Copa América. Sou natural
de Mogi das Cruzes e sempre
tive o sonho de criar um projeto social em minha cidade.
Depois dessa conquista, senti
que finalmente seria possível
e a Prefeitura me deu todo o

apoio e suporte”.
Participarão do torneio, além
do Brasil, as seleções do Peru,
Equador, Chile, Uruguai, Argentina, e Colômbia. O primeiro
jogo da seleção brasileira será
justamente contra os donos
da casa, no dia 17 de março.
As quatro seleções melhores
classificadas garantem acesso
à Copa do Mundo de Futebol
para Amputados, que será
disputada em outubro, na
Turquia.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 - PROCESSO Nº 201.898/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS PENEIRA E BRITADEIRA PARA ACOPLAMENTO
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 08 de março de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/.
Mogi das Cruzes, 15 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - PROCESSO Nº 201.896/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO E
DE BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 10 de março de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/.
Mogi das Cruzes, 15 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 071/2021 - PROCESSO Nº 201.224/2021
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de uniformes operacionais.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 01: VIEIRAS COMERCIAL EIRELI -EPP no valor
global de R$ 11.980,00 (onze mil, novecentos e oitenta reais); Lotes 03 e 04: A. M.
WELLER CONFECCOES no valor global de R$ 226.931,50 (duzentos e vinte e seis
mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos); Lote 02: Deserto. Mogi
das Cruzes, em 11 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
3º Quadrimestre de 2021 (§ 4º, art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000)
O Poder Executivo torna público, para conhecimento da população, que em
audiência pública a ser realizada no dia 24/02/2022 (quinta-feira), às 10h00 na
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes – Auditório “Tufi Elias Andere”, na Av. Ver.
Narciso Yague Guimarães, 381, nesta cidade, demonstrará e avaliará, perante a
Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo, o cumprimento das metas fiscais
do 3º quadrimestre do ano de 2021.
Assim, CONVIDAMOS os munícipes a participarem da Audiência Pública através
da TV Câmara de Mogi das Cruzes no canal 3.2 UHF, uma vez que a entrada às
dependências do auditório estará restrita ao corpo técnico e senhores vereadores,
visando evitar aglomerações devido ao COVID-19.
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, 15 de fevereiro de 2022
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
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GCM apreende dois veículos irregulares e impede tumulto em Suzano
Nos últimos dias, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano foi responsável pela
apreensão de dois veículos, um em condições irregulares e outro que havia sido roubado.
O automóvel foi guinchado para o 2º Distrito de Polícia (DP) do Boa Vista. Além destes
casos, a GCM também dispersou um grande tumulto no Jardim Casa Branca, com
música alta e via parcialmente interditada, que perturbava o sossego dos moradores.
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SAÚDE PÚBLICA

Falta a consultas médicas no
Alto Tietê chega até a 30%
Secretarias de Saúde apontam o alto absenteísmo em 2021 e buscam reduzir número de pacientes faltosos
Região - Um dos principais
desafios da saúde pública, além
do equilíbrio entre recursos
e demanda e as necessidades
impostas pela pandemia do
coronavírus (Covid-19), é a
taxa de abandono de consultas
pré-agendadas com especialistas
e de exames. O MogiNews/
DAT ouviu algumas das cidades
do Alto Tietê para saber como
foi a taxa de absenteísmo das
consultas no ano de 2021,
bem como o trabalho que está
sendo realizado para evitar a
evasão às consultas.
O governo do Estado informou,
por meio do Departamento

Regional de Saúde (DRS), que
os três hospitais estaduais na
região - o Hospital das Clínicas
Luzia de Pinho Melo em Mogi
das Cruzes, o Hospital Regional
Dr. Osíris Florindo Coelho,
de Ferraz de Vasconcelos, e
o Hospital Santa Marcelina,
de Itaquaquecetuba, - registraram média acima de 20%
de falta em consultas. “O aviso
prévio por parte do paciente
que não puder comparecer é
imprescindível para que os
serviços destinem a vaga a
outros pacientes que também
precisam de consultas e exames,
remarcando sua consulta ou
exame e garantindo o atendimento”, informou em nota a

Irineu Junior/Secop Suzano

André Diniz

Mogi e Suzano informaram uma média de 20% de faltas

Pasta estadual de Saúde.
Mogi das Cruzes informou que mantém o controle

mensal de consultas realizadas
e ausências, e que com base
nos dados de suas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
registrou cerca de 48,5 mil
faltas, o que equivale a 20%
de ausência na média total de
consultas. “As especialidades
que possuem maior proporção
de faltas são a pediatria, com
21%, a ginecologia com 21%
e a clínica médica, com 19%”,

explicou.
A Prefeitura de Suzano
informou ontem que, no ano
passado, foram mais de 10,4
mil faltas a consultas marcadas,
o que dá uma proporção de
absenteísmo de 22%, com
principal impacto no setor de
clínica médica. “A secretaria
de Saúde realiza a busca ativa
apenas de gestantes faltosas,
via telefone ou por meio da
visita de agentes comunitários
de Saúde.
Em Arujá, a Prefeitura informa
que mantém o controle sobre
faltas em consultas e exames,
e que conta com um setor
de mensagens que trabalha
durante a semana com a confirmação dos agendamentos,
para reduzir a abstenção nos
postos de saúde. “No ano de
2021 tivemos em média 31%
de absenteísmo, sendo a maior
parte nas consultas agendadas
com médico clínico”, explicou
em nota.
Em Ferraz, a Secretaria de

Saúde contabilizou, no ano
passado, 11,4 mil faltas, o
que correspondeu a 12,41%
do abandono das consultas nas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) ao longo do
ano, verificado pelo sistema
informatizado da rede de
saúde, com registros em todas
as especialidades da Atenção
Básica. “A busca ativa dos
pacientes é feita pelo trabalho
dos agentes comunitários de
saúde (ACS) e pelo telefone
cadastrado dos moradores”,
apontou.
Poá destacou que aproximadamente 24% das consultas
e exames agendados foram
abandonados pelos pacientes
no ano passado, sendo 2.902
consultas e 5.228 exames.
Questionada pela reportagem,
a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que “houve
uma diminuição na demanda
para especialidade, mas ainda
há um absenteísmo de 30%
no geral”.

Pandemia

Saúde prossegue vacinação
contra o coronavírus
Mogi das Cruzes está recebendo o imunizante Janssen
para aplicação de terceira
dose e novas vagas serão
disponibilizadas por meio
do www.cliquevacina.com.
br para aplicação na quinta,
sexta e sábado. Há, ainda,
disponibilidade de agenda
para primeira e segunda dose
para adultos e adolescentes,
além das vagas para crianças
de 5 a 11 anos.
De acordo com o Documento Técnico “Campanha de
Vacinação contra a Covid-19
do governo do Estado de São
Paulo”, de 10 de Fevereiro de
2022 (34ª atualização), a dose
adicional (ou 3ª dose) pode ser
realizada com qualquer vacina
disponível. Assim como todas
as vacinas existentes, a dose
adicional da Janssen aumenta o
sistema de defesa, diminuindo

principalmente o número de
casos de internações e mortes.
A Janssen pode ser usada
como Dose Adicional/ Reforço
de pessoas vacinadas com
Astrazeneca, Coronavac ou
Pfizer, sendo aplicada quatro
meses após a segunda dose; e
para pessoas vacinadas com
Janssen, sendo aplicada dois
meses após a dose única. Gestantes e Puérperas (mulheres
que tiveram filhos em até 45
dias após o nascimento) não
devem ser imunizadas com
a Janssen.
Há vagas para segunda dose
da AstraZeneca (para quem
tomou a primeira até o dia
20 de dezembro) e reforço de
Janssen (para quem tomou
a primeira até o dia 14/12),
além de primeiras doses e/
ou doses complementares de
CoronaVac e Pfizer.

Mogi das Cruzes já aplicou um
total de 892.991 doses contra
a Covid-19, sendo 376.669
primeiras doses, 335.229 segundas doses, 170.789 terceiras
doses e 10.304 doses únicas.
O carro-chefe da campanha
é a imunização de crianças
de 5 a 11 anos, com 23.354
imunizações realizadas até o
momento, mas é importante
que adultos e adolescentes
complementem o ciclo vacinal.

Mortes
A região do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat)
teve 570.697 casos suspeitos
de Covid-19 descartados desde
o início da pandemia. Nas últimas 24 horas a região registrou
cinco óbitos em decorrência
da doença nos municípios de
Arujá, Itaquaquecetuba e Mogi.

