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Poupatempo fará mutirão de 
renovação de CNH no Alto Tietê
No total, serão distribuídas 620 senhas para que os motoristas da região possam renovar o documento de habilitação

VACINAÇÃO

  Municípios vão realizar força-tarefa 
contra coronavírus amanhã. Cidades, página 3

O Poupatempo promove mu-
tirões para renovação da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
amanhã e no próximo dia 26, 
com 620 vagas nos postos de 
atendimento do Alto Tietê. A re-
novação da carteira de motorista 
ocorrerá de forma presencial nos 
postos de atendimento de cinco 
cidades da região. A unidade do 
Poupatempo de Mogi das Cru-
zes contará com o maior número 
de vagas, 120; seguida por Ita-
quaquecetuba, com 80; Suzano 
com 70; Ferraz de Vasconcelos 
com 30, e Santa Isabel com dez.  
Cidades, página 5

Bolsa Trabalho

Mogi Conecta 
Emprego faz 
cadastro de  
58 mulheres
Cidades, página 4

Poupatempo de Suzano, Mogi, Ferraz, Itaquá participarão da ação

Mogi News/Arquivo
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ACABA DIA 25 INSCRIÇÕES 
PARA TERRÃO EM ITAQUÁ

Corinthians

Interessados devem ter nascido entre os anos de 2009 
e 2013 para participar. Cidades, página 5

Dayane Oliveira/AIPMI

Segurança

Polícia Rodoviária recebe 22 
viaturas para patrulhar rodoanel

Investimento da SPMar para aquisição dos veículos foi 
de cerca de R$ 2 milhões. Cidades, página 5
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LUTO NA APAE I
O diretor da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae) de 
Mogi das Cruzes, Leopoldo Vano, de 
91 anos, morreu ontem, em Mogi das 
Cruzes. Vano assumiu, em 1º de ja-
neiro de 1990, o cargo de diretor su-
plente do Conselho Fiscal, passando, 
posteriormente, ao cargo de conse-
lheiro fiscal. Em janeiro de 1994, ele 
assumiu a diretoria de Patrimônio

LUTO NA APAE II
Em nota a Apae de Mogi destacou que 
“grande parte do que vemos edifica-
do, atualmente, na instituição se deve 
ao seu trabalho. Ele sempre acom-
panhou tudo, passo a passo, desde 
os serviços de manutenção feitas na 
instituição até às obras de amplia-
ção”. Nos últimos anos, Vano ocupa-
va o cargo de diretor-conselheiro de 
Administração.

‘FATURAS PAGAS’
Carlos Lucareski (PV) ocupou a tri-
buna da Câmara de Mogi, anteon-
tem, para fazer um pedido aos ve-
readores que apoiem seu projeto 
de lei que permite que pessoas que 
estão na iminência de ter os servi-
ços de água pelo Serviço Municipal 

de Águas e Esgoto (Semae) ou pela 
EDP Energia possam regularizar sua 
situação por cartão de débito, crédito 
ou PIX durante o ato do corte de luz.

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
Inês Paz (Psol) fez uma denúncia de 
casos de violência obstétrica envol-
vendo um profissional da rede pú-
blica. Segundo ela, pelo menos dois 
casos foram constatados. A vereado-
ra afirmou que está acompanhando 
a situação, e pediu esforços do po-
der público e da sociedade não ape-
nas em relação às ocorrências, mas 
para que a violência obstétrica deixe 
de ser “normal”.

SOBRE QUEM VAI
A psolista também comentou sobre as 
mudanças do secretariado, anuncia-
das nesta semana pelo prefeito Caio 
Cunha (Pode). Sobre a saída de André 
Stabile, a vereadora reforçou que os 
problemas na atribuição de aulas do 
ano de 2022, juntamente com outras 
questões, contribuíram para a mu-
dança. Acerca da mudança na Secre-
taria de Segurança, Inês considerou 
a passagem de André Ikari “desas-
trosa” devido aos episódios de remo-
ção de famílias na cidade em 2021.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Espaço Acolher

É 
fato mais do que consumado que 
onde há uma grande quantidade 
de público, pode haver também 
um crime em andamento. Talvez a 

maioria dessas infrações sejam furtos, que é 
o ato do sujeito subtrair um pertence sem 
que a vitima perceba ou seja diretamente 
abordada. Caso haja a abordagem, deixa 
de ser furto para ser roubo, outro tipo de 
crime que também ocorre onde existe con-
centração de pessoas.

Entretanto, para além destas duas infra-
ções, há também os crimes sexuais, com ou 
sem abordagem às vítimas. Diferente dos 
crimes de roubo e furto, que o objetivo 
do bandido é pegar um objeto da vítima, 
o crime sexual faz com que o criminoso se 
aproveite da pessoa para satisfazer seus de-
sejos sexuais, sejam eles doentios ou não. 

Podemos encontrar um pouco de in-
fluência nesta prática criminal no passa-
do, quando a mulher era objetificada, e era 
considerado normal, e por muitas vezes en-
corajado, que os homens se aproveitassem 
dessa condição. Passado muitos anos, quan-
do essa condição deixou de ser vista como 

normal, começaram a surgir denúncias de 
importunação sexual por parte das vítimas.

A Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM) tem entendimento de 
quantas pessoas circulam pelas estações e 
trens do sistema. Somente no ano passa-
do, foram transportados 109 milhões de 
passageiros na Linha 11-Coral, uma das 
mais utilizadas, e 52 milhões de pessoas 
utilizaram a Linha 12-Safira.

São números impressionantes, e dentro 
deste mais de 100 milhões de pessoas, há 
sempre alguém que vai tentar levar vanta-
gem. Isso ocorreu seis vezes no que diz res-
peito ao registro de importunação sexual, 
todos os casos na linha 11 e foram enca-
minhados à Polícia Civil, inclusive com a 
presença do agressor.

Crimes assim sempre vão ocorrer, infe-
lizmente, porém a polícia não pode estar 
em todo lugar, seria impossível, por isso 
ações como o Espaço Acolher da CPTM 
devem ser ampliadas, não só no sistema 
de trilhos, mas onde houver grande con-
centração de pessoas e a polícia não puder 
chegar imediatamente para apurar o caso.

A queda é um evento bas-
tante comum e devastador 
em idoso, pode sinalizar o 
início de fragilidade ou in-
dicar doença aguda. Além 
dos problemas de saúde, as 
quedas apresentam custo so-
cial, econômico e psicológi-
co enormes, aumentando a 
dependência e a institucio-
nalização. Estima-se que há 
uma queda para um em cada 
três indivíduos com mais de 
65 anos e que um em 20 da-
queles que sofreram uma 
queda sofram uma fratura 
ou necessitem de internação. 

Dentre os com 80 anos 
ou mais, 40% cai a cada ano. 
Dos que moram em asilos e 
casas de repouso, a frequên-
cia de quedas é de 50%. A 
prevenção de quedas é tarefa 
difícil devido à variedade de 
fatores que as predispõem. 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

Os fatores de risco que 
mais se associam às quedas 
são: idade avançada (80 anos 
ou mais), mulheres, história 
recentes de quedas, imobi-
lidade, baixa aptidão física, 
fraqueza muscular de mem-
bros inferiores, fraqueza do 
aperto de mão, equilíbrio di-
minuído, marcha lenta com 
passos curtos, dano cognitivo, 
doença de Parkinson, sedati-
vos, hipnóticos, ansiolíticos 
e polifarmácia. 

Atividades e comporta-
mentos de risco e ambien-
tes inseguros aumentam a 
probabilidade, pois levam as 
pessoas a escorregar, trope-
çar, errar o passo, pisar em 
falso, trombar, criando, as-
sim, desafios ao equilíbrio. 
Idosos que usam escada re-
gularmente têm menor risco 
de cair do que idosos que a 

usam esporadicamente. Por 
outro lado, quanto mais vul-
nerável e mais frágil o idoso, 
mais suscetível aos riscos am-
bientais, mesmo mínimos. 

O grau de risco, aqui, de-
pende muito da capacidade 
funcional, como exemplo, pe-
quenas dobras de tapete ou 
fios no chão de um ambiente 
são um problema importan-
te para idosos com andar ar-
rastado. Idosos fragilizados 
caem durante atividades ro-
tineiras, aparentemente sem 
risco (deambulação, transfe-
rência), geralmente dentro de 
casa, num ambiente familiar 
e bem conhecido. Impor-
tante que o idoso busque o 
quanto antes uma profissio-
nal fisioterapeuta para inserir 
técnicas que poderão evitar 
os riscos de queda.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiotera-

peuta e presidente da Comissão de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Municípios fazem ação para 
vacinação infantil amanhã
Ação especial será em Suzano, Ferraz e Guararema; “Semana E” do Estado vai atender crianças em escolas 

CORONAVÍRUS 

Região - As cidades de Su-
zano e Ferraz de Vasconce-
los promovem amanhã ações 
especiais para a vacinação 
de crianças de 5 a 11 anos 
contra a Covid-19. Em Su-
zano, o atendimento será das 
8 às 16 horas, e em Ferraz, 
das 9 às 16 horas, sem a 
necessidade de agendamento 
prévio. É preciso realizar o 
pré-cadastro no site “Vacina 
Já (www.vacinaja.sp.gov.br), 
do governo do Estado, e 
apresentar a documentação 
necessária.

As unidades de saúde su-
zanenses que estarão abertas 
amanhã são: USF Dr. Eduar-
do Nakamura (rua Mario 
Bochetti, 680, Miguel Badra 
Baixo); USF Jardim Europa 
(avenida Washington Luis, 
1.608, Jardim Europa); USF 
Manuel Evangelista Oliveira 
(rua Turquia, 501, Jardim São 
José); USF Vereador Marsal 
Lopes Rosa (rua Professor 
Jeremia, 456, Vila Urupês); 

USF Onésia Benedita Miguel 
(rua Leonor Edmee de Castro, 
205, Jardim Suzanópolis); 
UBS Stelina Maria Barbosa 
(rua Maria do Carmo Borges 
Lingeard, 125, Miguel Badra 
Alto); USF Marcelino Maria 
Rodrigues (rua Antônio Iná-
cio, 540, Jardim Brasil); USF 
Vereador Gregório Bonifácio 
da Silva (rua Nicácio da Silva 
Bastos, 75, Parque Buenos 
Aires); UBS Tabamarajoara 
(rua Sebastian Rossel Garcia, 
40, Raffo); UBS José Maria-
no de S. Coutinho Jr. (rua 
Assembleia de Deus, 479, 
Jardim Colorado) e UBS Alzira 
Pereira Mayer (rua Manoel 
Honorato dos Santos, 301, 
Jardim Alterópolis). 

Ferraz 
Em Ferraz de Vasconcelos, 

será promovida a “Marato-
na de Vacinação Kids” e o 

“Carnaval da Vacinação de 
Vasconcelos’’. A vacinação 
infantil acontecerá no polo 
da Igreja Nossa Senhora da 
Paz, e para pessoas a partir 

dos 12 anos, no Centro 
de Saúde II (CSII) Mário 
Margarido. 

A Secretaria de Saúde di-
vulgou um programa para 
a população participar do 

“Bloquinho dos Imuniza-
dos”. As crianças podem ir 
fantasiadas. O local receberá 
decoração carnavalesca e 
contará com distribuição 
de doces e música ao vivo.

Escolas 
O governo do Estado 

anunciou anteontem a “Semana 
E” para agilizar a cobertura 
vacinal de crianças, entre os 
dias 19 a 25 de fevereiro. De 
acordo com o Vacinômetro, 
60% da população infantil 
recebeu pelo menos a pri-
meira dose. Os municípios 
participantes poderão vacinar 
as crianças com apenas um 
documento de concordância 
dos pais ou responsáveis e 
será possível montar postos 
volantes em escolas muni-
cipais, estaduais e privadas. 

Ingrid Leone

Responsáveis não precisam agendar a vacinação   

Divulgação 

Evento de prevenção ao 
câncer bucal ocorre terça

Ferraz - Com objetivo de 
encerrar as atividades do 
Fevereiro Roxo, a Secretaria 
de Saúde promoverá uma ação 
de orientação e avaliação de 
câncer bucal no Centro de 
Atendimento Psicossocial de 
Álcool e Drogas (CAPS-AD). 
O evento será na próxima 
terça-feira (22), das 8 às 
15 horas.

Durante este período será 
feita avaliação bucal para 
identificação de lesões de 

Saúde 

câncer e distribuição de kits de 
higiene. Às 13h30 o público 
presente poderá acompanhar 
uma palestra sobre o tema e 
sua relação com o consumo 
de álcool e drogas. Os grupos 
que já fazem tratamento no 
CAPS-AD também terão uma 
atenção especial e receberão 
atendimento de saúde bucal 
promovido pelos profissionais 
da saúde.

Este evento encerra as 
atividades de sensibilização 

sobre a temática que foram 
realizadas neste mês. “O 
câncer de boca tem diversos 
fatores que se relacionam 
e potencializam o apareci-
mento como o consumo do 
álcool, cigarros e narguilés. 
Temos o papel de levar o 
conhecimento à população 
e oferecer tratamento para 
os pacientes”, enfatizou o 
secretário de Saúde, Clécio 
Gonçalves. O CAPS-AD está 
localizado na Rua Lutécia, 80.

População terá avaliação para identificar lesões e receberá kits de higiene bucal

Maxson Rodrigues/Secom Ferraz

Palmeiras recebe palestra 
sobre violência doméstica
Suzano - O Centro Cultural 
Palmeiras Professor Luiz 
Antonio da Silva sediou nesta 
semana uma palestra sobre 
violência doméstica. A ação, 
promovida por profissionais da 
unidade, teve como objetivo 
fornecer orientação multi-
disciplinar às 20 mulheres 
que recebem atendimento 
psicológico no local. Foram 
convidadas profissionais 
municipais especialistas no 
assunto.

Estiveram presentes no 
encontro, realizado na última 
terça-feira, a comandante 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), Rosemary Caxito; a 
presidente da Comissão da 
Mulher Advogada da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
suzanense, Maria Margarida 
Mesquita, e a titular da De-
legacia de Defesa da Mulher 
(DDM), Silmara Marcelino. 
As convidadas comentaram 
sobre as particularidades 
da Lei Maria da Penha e o 
cotidiano de acolhimento às 
vítimas de violência.

Orientação

Suzano conta com uma rede 
de atendimento especializada 
a mulheres que sofrem com 
essas condições, que inclui 
a Patrulha Maria da Penha 
(4745-2150 ou 4746-2344), 
a Sala Rosa da Comissão da 
Mulher Advogada (4748-
7473), o Conselho Municipal 
dos Direitos das Mulheres 
(4742-7100), a Rede de 
Atenção à Pessoa em Situação 
de Violência Doméstica e/ou 
Sexual (4745-2092), a Casa 

de Acolhimento, o Disque 
Denúncia (180) e o Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social – Creas 
(4743-2588).

Na oportunidade, Rosemary 
explicou como funcionam os 
serviços e os procedimentos 
que procedem a denúncia de 
violência, com a possibilidade 
de emissão de medida prote-
tiva para afastar o agressor e 
acompanhamento constante 
da Patrulha Maria da Penha. 

Ação levou informações sobre acolhimento de vítimas 

Divulgação/Secop Suzano

Guararema - Para aplicação 
da 2ª dose nas crianças 
que foram imunizadas 
na primeira edição da 
ação especial, a Secretaria 
Municipal de Saúde pro-
move amanhã mais um 
SuperDia de Vacinação 
Infantil Contra a Covid-19. 
O foco será a aplicação 
da segunda dose das 600 
crianças de 6 a 11 anos 
vacinadas no dia 29 de 
janeiro. Nesta oportuni-
dade, não será necessário 
realizar o cadastro, basta 
comparecer em uma das 
unidades de vacinação 
no mesmo horário que 
tomou a 1ª dose.

A ação vai ocorrer na 
Unidade Nogueira das 9 
às 15 horas, e nas Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS) do Jardim Dulce 

SuperDia vai aplicar 
apenas segunda dose

e Lambari, das 9 às 14 
horas. De acordo com a 
Secretaria Municipal de 
Saúde, com o retorno das 
aulas na rede municipal 
de ensino – assim como 
nas esferas de Educação 

–, a vacinação das crianças 
em idade escolar ganhou 
ainda mais importância, 
para que haja mais segu-
rança no ambiente escolar.

Com o início da vaci-
nação infantil, Guararema 
atingiu índices satisfató-
rios. Com um total de 
67.907 doses aplicadas 
até a última terça-feira, 
o município alcançou a 
marca de 97,5% da po-
pulação vacinada com a 
primeira dose, 87,8% com 
a segunda dose, mais de 
42% com a terceira dose, 
e 859 com dose única.
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Regiões do Oropó e Santo 
Ângelo receberão operação
Mogi- As regiões do Oropó e 
Santo Ângelo receberão amanhã 
as operações Cata-Tranqueira 
e Cata-Pneus. Os bairros aten-
didos são: Jardim Layr I, II e 
III, Jardim Aeroporto I, II e III, 
Jardim Santos Dumont I, II e 
III, o Conjunto Santo Ângelo 
e o Conjunto Residencial Bom 
Pastor. Os moradores desses 
locais devem deixar móveis, 
objetos e também pneus que 
não tenham mais serventia na 
frente de suas casas na noite 
de hoje ou antes das 7 horas 
de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo de 
todo o ano, sempre aos sábados. 
A cada sábado, são cerca de 
10 funcionários atuando. O 
objetivo é recolher objetos e 
móveis não mais utilizados 
pelas pessoas e dar a eles a 
destinação correta, beneficiando 
o morador que eventualmente 
tenha dificuldades para fazer 
o descarte e também contri-
buindo para o meio ambiente. 
A operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 

Cata-Tranqueira

que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura.

A operação também é fun-
damental para diminuir a 
possibilidade de alagamentos 
na cidade, uma vez que, se 
descartados incorretamente, 
esses materiais podem ser 
levados pelas águas da chuva e 
obstruir o sistema de drenagem 
da cidade.

Quem tiver pneus para des-
cartar também pode separá-los. 
Este é um serviço adicional 
realizado pelas equipes, que 

ajuda a conter a proliferação 
do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor dos vírus da dengue, 
zika e chikungunya.

As operações Cata-Tranqueira 
e Cata-Pneus são serviços essen-
ciais prestados pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
Urbana. Só não são recolhidos 
lixo doméstico, roupas, restos 
de construção civil (entulho) 
e material resultante de poda 
de árvore ou jardinagem. Mais 
informações podem ser ob-
tidas por meio do telefone 
4798-5706.

Objetivo é recolher objetos e móveis não mais utilizados 

Divulgação/PMMC

Campanha mostra pontos 
turísticos pet friendly
Mogi- A Coordenadoria 
Municipal de Turismo está 
conduzindo uma campanha 
por meio do Instagram @
turismomogi, que visa va-
lorizar os pontos turísticos 
da cidade e também mostrar 
os locais pet friendly da 
cidade, onde há estrutura 
para receber animais de 
estimação. A ação é inti-
tulada #PetMogi e já pode 
ser conferida na rede social 
do Turismo.

Para participar, basta que 
a pessoa tire uma foto de 
seu pet durante passeio ou 
visita a um ponto turístico 
da cidade e marque a foto 
com a hashtag #PetMogi, 
indicando o local onde o 
registro foi feito e o nome 
do pet. A partir disso, a 
equipe do Turismo entrará 
em contato com o responsável 
pelo animal, com o pedido 
de autorização de uso da 
imagem no Instagram do 
Turismo Mogi.

“É uma forma de engajar 
as pessoas e também de 

Turismo

estimular o turismo da cidade, 
mostrando desde paisagens 
de Mogi, parques públicos 
até as propriedades turísticas 
que são pet friendly. Algumas, 
inclusive, são muito bem 
preparadas para receber os 
animais de estimação. Essa 
é uma tendência mundial e 
Mogi também está se adap-
tando a isso”, destacou o 
coordenador municipal de 
Turismo, Luís Felipe Uchôa.

Além dos parques municipais, 

que recebem animais, podem 
ser citados como pontos 
turísticos pet friendly da 
cidade a Fazenda Rio Grande, 
Fazenda 5 Pedras, Cabanas 
Portal da Serra, Passatempo 
Parque Gastronômico, Casa-
rão do Chá, Casa Gardenia, 
Cantos da Mata, Vila Hélio, 
entre outros. Mais informa-
ções podem ser obtidas por 
meio do Instagram Turismo 
Mogi ou então pelo telefone 
4798-5196 ou 4798-5078.

Ação #PetMogi é realizada por meio de rede social 

Divulgação/PMMC

Beneficiadas são cadastradas 
no Mogi Conecta Emprego
Com a inclusão do currículo no sistema, as participantes poderão ser encaminhadas a seleções vagas disponíveis

1ª FASE DO BOLSA TRABALHO

Mogi- A Prefeitura realizou 
uma ação especial para marcar 
o encerramento da primeira 
turma do programa Bolsa 
Trabalho no município, que 
beneficiou 58 mulheres com 
atividades profissionais, de 
geração de renda e capacitação. 
O evento ocorreu anteontem, 
na Escola de Empreendedo-
rismo e Inovação, e teve a 
certificação das participantes e 
o cadastro de seus currículos 
no programa Mogi Conecta 
Emprego.

O cadastro dos currículos foi 
feito com o apoio de servidores 
do Mogi Conecta Emprego. 
Com a inclusão do currículo 
no sistema, as participantes 
poderão ser encaminhadas 
a seleções para as vagas de 
emprego disponíveis, além 
de ter à disposição a estrutura 
da iniciativa.

“Este é um momento de 
agradecer e parabenizar as 
mulheres que participaram 
deste programa nos últimos 
cinco meses, enaltecendo seus 
esforços e incentivando seu 

desenvolvimento profissional 
para que elas possam alcançar 
novos voos. São mães, man-
tenedoras de suas casas que 
superaram inúmeros desafios 
para trabalhar em diversos 
departamentos. A Prefeitura 
continuará apoiando estas 
trabalhadoras por meio da 
estrutura do programa Mogi 
Conecta”, destacou a vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
Kähler.

O Bolsa Trabalho é uma 
iniciativa do governo do Es-
tado, em parceria com os 
municípios, que tem objetivo 
de gerar renda, qualificação e 
empregabilidade para as pes-
soas em situação vulnerável. 
As participantes da primeira 
fase do programa atuaram em 
diversos setores da Prefeitura, 
como escolas municipais, uni-
dades de saúde, de atendimento 
ao cidadão, administrações 
regionais, unidades do Cras, 
conselho tutelar, entre outros. 
Elas também fizeram cursos 
e receberam bolsa-auxílio de 
R$ 540,00 por mês.

“O programa é uma opor-
tunidade para as pessoas que 
precisam trabalhar e também 
assegura aos beneficiados a 
participação em cursos de 
capacitação, que podem fazer 
diferença em sua empregabi-
lidade futura. Em Mogi das 
Cruzes, temos o diferencial 
de apoio com a estrutura 
do programa Mogi Conecta 

Emprego após o término do 
período de atendimento da 
iniciativa”, explicou o secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, Gabriel 
Bastianelli.

Ele lembrou ainda que a 
cidade será beneficiada com 
outras 100 vagas para a se-
gunda etapa do programa 
Bolsa Trabalho. As inscrições 

já foram feitas pela população 
entre os dias 25 de janeiro e 7 
de fevereiro, pela internet, e o 
governo do Estado está reali-
zando o processo de seleção 
dos participantes.

Beneficiados
A atuação no programa Bolsa 

Trabalho foi destacada pelas 
participantes que estiveram 

presentes na cerimônia de 
encerramento da primeira 
turma da iniciativa. Para elas, 
além da oportunidade de 
geração de renda, o trabalho 
também foi uma nova vivên-
cia profissional, que poderá 
colaborar no futuro.

“Foi uma experiência muito 
boa, que vou carregar para a 
vida e já está no meu currículo. 
Hoje, se me colocarem em uma 
escola, sei dar conta do trabalho. 
E sem contar com a situação 
financeira que melhorou”, 
afirmou Renata Cristina Cris-
tovam da Silva, que trabalhou 
na escola municipal Professora 
Etelvina Cáfaro Salustiano, no 
Conjunto Jefferson.

Ela reforçou ainda a im-
portância do cadastramento 
dos currículos no programa 
Mogi Conecta Emprego para 
a recolocação no mercado de 
trabalho. “Preenchi o meu 
currículo com o auxílio de um 
atendente. Foi muito importante 
porque era uma coisa que eu 
não estava conseguindo. É mais 
uma conquista”, completou.

Evento contou com a certificação das participantes e o cadastro no programa

Divulgação/PMMC
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Polícia Rodoviária recebe 
22 viaturas para o rodoanel

Região - Na tarde de ontem, a 
concessionária SPMar reforçou 
o policiamento rodoviário 
do Rodoanel Mario Covas 
(SP-21), nos trechos Sul e 
Leste, que corta o Alto Tietê. 
A Polícia Militar Rodoviária 
recebeu 22 novas viaturas (20 
Fiat Cronos e duas Chevrolet 
Spin), todas devidamente 
equipadas e preparadas para 
o patrulhamento ostensivo 
da via. Foram investidos pela 
concessionária cerca de R$ 2 
milhões. Os veículos serão 
revezados para rodar os 150 
km da via durante as 24 horas 
do dia.

Para o tenente coronel Pedro 
Luís de Souza Lopes do 6º 
Batalhão de Polícia Rodoviá-
ria, é importante ressaltar o 
propósito da parceria entre a 
concessionária e a corporação: 
aumentar a segurança dos 
usuários da pista. 

Os números comprovam 
eficiência. No primeiro bi-
mestre do ano passado, foram 

Segurança viária

registradas 25 ocorrências 
rodoviárias nos trechos Sul e 
Leste do Rodoanel. Em 2022, 
durante o mesmo período, 
houve uma redução de 44% 
na criminalidade, atingin-
do o número de apenas 11 
ocorrências. 

Marcelo Afonseca, diretor 
executivo da SPMar, reitera 
sobre a parceria “existem três 
pilares que compõem o con-
junto: a Agência Reguladora 
do Estado, a Polícia Militar 
Rodoviária e a SPMar. São 

três agentes que trabalham 
para melhor atendimento ao 
usuário, segurança pública, 
infraestrutura.”

Segundo o tenente-coronel, 
é recomendado que não se pare 
o veículo em pontos inapro-
priados, colocando em risco 
a segurança de todos. Em vez 
disso, a SPMAR disponibiliza 
Serviços de Atendimento ao 
Usuário (SAU), locais prepa-
rados para pausa e providos 
de banheiros, fraldários e sala 
de espera com Wi-Fi e água.

Everton Dertonio

Viaturas vão percorrer os 150 km via de forma revezada

 Divulgação

Projeto Terrão Corinthians 
tem inscrições até dia 25
Itaquá - O projeto Terrão 
Corinthians Itaquá dará 
uma nova oportunidade 
para jovens nascidos entre 
2009 e 2013 que querem se 
tornar atletas profissionais 
de futebol. As inscrições 
serão reabertas no dia 25 
deste mês no Ginásio de 
Esportes Sumiyoshi Naka-
harada, que fica localizado 
na rua Santa Rita de Cássia, 
151, no bairro Vila Japão, 
das 8h30 às 10 horas.

“Estar em um time profis-
sional é o sonho de muitos 
e possibilitar essa oportu-
nidade de seleção junto ao 
Corinthians é gratificante. 
Estamos torcendo para 
que muitos talentos sejam 
descobertos na cidade por 
meio desse projeto”, disse 
o prefeito Eduardo Boigues 
(PP).

A equipe organizadora 
distribuirá 110 senhas por 
ordem de chegada para 
cada categoria (sub-11 e 
sub-13) e será preenchida 
uma ficha com os dados 

Sonho

do participante: nome, 
CPF, telefone para conta-
to (WhatsApp) e e-mail. É 
necessário que o candidato 
esteja acompanhado por 
um responsável legal.

“Depois disso, o candidato 
será chamado para uma 

pré-seleção e os que passarem 
participarão do Terrão Co-
rinthians Itaquá para serem 
avaliados pela equipe técnica 
do Corinthians”, explicou 
o secretário de Esporte e 
Lazer de Itaquaquecetuba, 
Marcelinho Carioca.

Inscrições devem ser feitas no bairro da Vila Japão

Dayane Oliveira/AIPMI

Mutirão do Poupatempo tem 
620 vagas para o Alto Tietê
Objetivo do Estado é atualizar os documentos vencidos dos motoristas entre os meses de julho e agosto de 2020

RENOVAÇÃO CNH

Região - O Poupatempo 
promove mutirões para reno-
vação da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) amanhã 
e no próximo sábado (26), 
com um total de 620 vagas 
nos postos do Alto Tietê. A 
renovação da carteira de 
motorista ocorrerá de forma 
presencial nos postos de 
atendimento de cinco cidades 
da região: Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Suzano, 
Ferraz de Vasconcelos e 
Santa Isabel.

Segundo João Ricardo, 
coordenador de Imprensa, 
da Companhia de Proces-
samento de Dados do Esta-
do (Prodesp), em cada dia 
do mutirão a unidade do 
Poupatempo de Mogi das 
Cruzes contará com o maior 
nnúmero de vagas do Alto 
Tietê: 120 vagas, seguida 
por Itaquaquecetuba, com 
80; Suzano com 70; Ferraz 
de Vasconcelos com 30, e 
Santa Isabel com 10. Apenas 

a unidade de Arujá não 
participará da ação, pois está 
funcionando em operação 
assistida para realização 
de testes e treinamento de 
colaboradores. 

O mutirão que abrange as 
unidades do Poupatempo 
em todo o Estado de São 
Paulo oferece 18 mil vagas, 
distribuídas entre os dois dias 
da ação. O foco da iniciativa 
é renovar os documentos de 
habilitação vencidos nos meses 
de julho e agosto de 2020, 
e que devem ser renovados 
até o dia 28 deste mês. O 
calendário de vencimento 
das habilitações foi reativado 
pelo governo federal após 
ter sido suspenso devido à 
pandemia de Covid-19.

As ações do Poupatempo 
para renovação de habi-
litações acontecem desde 
janeiro. Apenas neste ano, 
foram registradas 342 mil 
renovações de Carteira de 
Habilitação, sendo que cerca 
de 115,2 mil renovações 
ocorreram em atendimentos 

nos postos presenciais.
 

Como renovar
Os atendimentos presenciais 

que ocorrerão nos postos do 
Poupatempo são destinados 
aos documentos que vencem 

até o final do mês ou, ainda, 
que precisam de alterações, 
como mudança de nome e 
transferência interestadual. 
Todos os atendimentos pre-
senciais podem ser agendados 
pelo portal www.poupatempo.

sp.gov.br, pelo aplicativo do 
Poupatempo Digital ou pelos 
totens de autoatendimento, 
de acordo com os horários 
de atendimento de cada 
unidade. A grade de horários 
para agendamentos já está 

disponível para o mutirão de 
amanha. No caso do próximo 
sábado, dia 29, será iniciado 
no dia 26 de fevereiro, três 
dias antes do mutirão.

Para os indivíduos que 
não estão com o documento 
para vencer, nem precisam 
alterar dados oficiais, é pos-
sível fazer uma renovação 
simplificada pela internet 
utilizando o site, ou apli-
cativo do Poupatempo ou 
os canais digitais do Detran.
SP. Nos casos de renovação 
simplificada, apenas é neces-
sário preencher a solicitação 
no órgão escolhido, pagar 
as taxas, realizar o exame 
médico na clínica indicada e 
aguardar o novo documento 
que pode ser entregue no 
endereço cadastrado.

Motoristas das categorias 
C, D ou E também precisarão 
realizar exame toxicológico em 
um laboratório credenciado 
pela Secretaria Nacional de 
Trânsito (Senatran), pois o 
laudo poderá ser solicitado 
no exame médico obrigatório. 

Raissa Sandara

Na unidade de Suzano, serão oferecidas 70 vagas para amanhã e para o dia 26

Divulgação
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Agendamento de vacinação

Mogi das Cruzes mantém várias vagas disponíveis para aplicação da vacina contra 

a Covid-19 na cidade. O público-alvo da campanha são crianças de 5 a 11 anos, mas 

também é possível efetuar agendamento para outras faixas etárias. Os interessados 

devem consultar o www.cliquevacina.com.br . Para efetuar o agendamento, é preciso 

observar os prazos de aplicação da segunda dose de acordo com cada imunizante.

Espaço Acolher faz 6 denúncias 
de assédio em 2 anos na região
Todas os crimes ocorreram na Linha 11-Coral da CPTM e foram encaminhados à Polícia Civil para investigação

DEFESA DA MULHER 

Alto Tietê - Um levantamen-
to feito com a Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM), no início 
desta semana, mostrou que 
109 casos de agressão foram 
registrados em todas as linhas 
ferroviárias pelo projeto Es-
paço Acolher, voltado para 
a defesa da mulher. Destes, 
seis crimes ocorreram na 
região do Alto Tietê em um 
período de quase dois anos 
de atuação.

Segundo a CPTM, foram 
registrados 109 casos de 
violência e importunação 
sexual em todas as linhas 
desde março de 2020 - data 
em que o serviço entrou em 
funcionamento - até o final 
de janeiro deste ano, com 

Espaço Acolher na Estação Mogi das Cruzes é uma das quatro no Alto Tietê

106 pessoas encaminha-
das para o Distrito Policial. 

“Em apenas três casos não 
foram elaborados boletins 
de ocorrência, pois a vítima 
não quis registrar, o autor 
fugiu ou não foi identificado”, 
explicou em nota.

Na Linha 11 - Coral da 
CPTM, foram apontados 
seis casos na região do Alto 
Tietê, sendo quatro na cidade 
de Suzano e dois na cidade 

de Mogi das Cruzes. Todas 
as ocorrências foram inter-
ceptadas pelos agentes de 
segurança da companhia e 

os autores foram conduzidos 
para a autoridade policial.

O Espaço Acolher é 
uma iniciativa que oferece 

atendimento humanizado 
e privacidade para mulhe-
res que foram vítimas de 
violência ou importunação 

sexual nos trens e estações 
da companhia, com suporte 
dado longe do agressor e feito 
por profissionais qualificados 
para lidar com a situação.

Em toda a rede ferroviária 
foram disponibilizados 29 
postos, sendo que no Alto 
Tietê são quatro pontos: três 
na Linha 11 - Coral (Ferraz de 
Vasconcelos, Suzano e Mogi 
das Cruzes), e um na Linha 
12 - Safira (Itaquaquecetuba).

A direção da companhia 
defende que a ampliação 
da rede de apoio eleva a 
capacidade de atendimento 
às vítimas de crimes como 
assédio sexual, agressão ou 
importunação sexual. “Estes 
crimes precisam ser elimi-
nados não apenas da CPTM, 
mas de toda a sociedade”, 
afirmou.

André Diniz
Mogi News/Arquivo

Estudante é agredido na 
saída da escola em Arujá

Arujá - Um estudante, de 16 
anos, alegou ter sofrido homo-
fobia e violência física na saída 
da Escola Estadual Ana Maria 
de Carvalho Pereira, no bairro 
Jardim Emília. O caso ocorreu 
dia 8, mas o assunto apenas 
veio a público ontem. Esse é 
o segundo caso de homofobia 
na região apenas neste mês, 
já que uma adolescente negra 
e transexual também sofreu 
agressões físicas e verbais, no 
dia 10, em uma escola em 
Mogi das Cruzes.

Segundo apurações feitas 
pela reportagem, as provoca-
ções e assédios começaram há 
mais de um ano. Estudante 
do período noturno, ele era 
ofendido pelos colegas com 
apelidos depreciativos de 
cunho homofóbico.

O jovem explicou que pro-
curou o Conselho Tutelar e a 
direção da escola para pedir 
proteção e apoio, porém ad-
mite que nunca denunciou o 

Homofobia

nome dos responsáveis por 
medo de retaliação. No dia 
8, o jovem foi abordado por 
colegas que questionaram sua 
sexualidade. Os episódios de 
bullying também aumentaram, 
incluindo ataques com bolinhas 
de papel, borracha, canetas 
e até uma ameaça por carta.

Assim que os portões da escola 
se fecharam, ele foi atacado 
com chutes. O adolescente 
chegou a desmaiar, apenas 
recobrando a consciência na 
presença dos pais.

Em conversa com Maetá 
Soares, do Conselho Tutelar, 
ela informou que o jovem era 
atendido por outras demandas, 
não tendo relatados casos de 
bullying. A reportagem tentou 
contato com o jovem, mas 
ele não retornou as ligações

Gustavo Don, ativista pelos 
Direitos Humanos, aconselha 
que jovens e famílias procurarem 
por ajuda em todos os locais, 

“Sempre procurem um adulto, 
peçam ajuda para a direção 
da escola, para o conselheiro 

tutelar, os movimentos sociais, 
porque essa discriminação 
é um crime e não podemos 
aceitar”, defendeu.

Segundo ele, existem fer-
ramentas e grupos dedicados 
para defesa dos direitos asse-
gurados pela Constituição e 
pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), “O Fórum 
Mogiano LGBT, além de atuar 
em Mogi das Cruzes, também 
pode auxiliar em casos na região 
do Alto Tietê”. Ele também 
cita a importância de duas 
ferramentas para denúncia 
de casos de preconceito ou 
homofobia, o Disque 100 e 
a Delegacia da Diversidade 
Online (DDD Online).

Questionada sobre o assunto, 
a Prefeitura informou que, 

“se solidariza com a vítima 
da agressão citada, além de 
repudiar e lamentar qualquer 
tipo de violência ocorrida. 
A administração municipal 
também coloca à disposição 
do estudante, a Secretaria 
Municipal”.

Raissa Sandara

Região confirma sete novos 
óbitos nas últimas 24 horas

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou, on-
tem, sete novos óbitos em 
decorrência da Covid-19. 

Covid-19

As mortes ocorreram 
nos municípios de Mogi 
das Cruzes, Poá e Suzano.

De acordo com a atualização 
das vigilâncias epidemio-
lógicas dos municípios, as 

10 cidade da região somam 
275.781 pessoas que foram 
infectadas pela doença, 
sendo que 146.696 es-
tão recuperadas e 5.824 
faleceram.

Foram 109 
casos de 
violência e 
importunação 
sexual em todas 
as linhas

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 5.824
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 077/2021 - PROCESSO Nº 200.992/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓ-
RIO.

EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 12: HEXIS CIENTI-
FICA LTDA no valor global de R$ 419.035,10 (quatrocentos e dezenove mil, trinta 
e cinco reais e dez centavos); Lotes: 20, 25, 29, 35, 37, 38, 40, 61 e 70: LIO SERUM 
PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP no valor global de R$ 
1.150,90 (mil cento e cinquenta reais e noventa centavos); Lote 13: IDEXX BRASIL 
LABORATORIOS LTDA. no valor global de R$ 21.375,00 (vinte e um mil, trezentos 
e setenta e cinco reais); Lotes: 02, 03, 09, 19 e 74: RC SCIENTIFIC COMERCIO 
DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI no valor global de R$ R$ 56.150,00 
(cinquenta e seis mil, cento e cinquenta reais); Lotes: 15, 16, 17, 18, 23, 26, 30, 31, 33, 
42, 43, 51, 52, 54, 58, 59: RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS 
EIRELI no valor global de R$ 37.051,28 (trinta e sete mil, cinquenta e um reais e 
vinte e oito centavos); Lotes: 11, 49 e 50: ROSILENE VIEIRA LOPES no valor global 
de R$ 39.750,00 (trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais); Lotes: 14, 21, 22, 
24, 27, 28, 32, 34, 36, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 71, 72, 73, 75, 76 e 77 – DESERTOS/FRACASSADOS. Mogi das Cruzes, em 

14 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021 - PROCESSO Nº 201.828/2021

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 

HIGIENE.  
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 16 de março de 2022, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 17 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº011/2022 - PROCESSO Nº 1740/2022 e Apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA, 
BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, BROMIDRATO 
DE FENOTEROL P/ INALAÇÃO, AMINOFILINA, ATROPINA E GLUCONATO DE CÁLCIO 10%.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 07 de 
março 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 17 de fevereiro de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital de Notificação nº. 005, de 18 de janeiro de 2022.
Comunica os contribuintes mobiliários/imobiliários do Município de Mogi das Cruzes do 
lançamento da Notificação ISS-Construção Civil 2021 e 2022 (ISS Sobre Obras). 
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 2016 
a 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.
Tratam-se de débitos relativos aos lançamentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN, incidente sobre a mão de obra aplicada na construção civil, em relação às 
diferenças de área construída nos imóveis, apuradas pelo levantamento aerofotogramétrico 
realizado no exercício de 2016 pela Administração Tributária Municipal, em cumprimento ao 
disposto no Código Tributário Municipal – Lei nº. 1.961/1970, nas Lei Complementares nºs. 
26/2003 e 157/2021 e Decretos nºs. 6.929/2006, 13.879/2013 e 17.824/2018.  
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