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

DAEE é cobrado para desassorear 
novos trechos do Tietê em Mogi

Cobrança partiu do deputado estadual Marcos Damasio; cidades seguem fazendo limpeza dos córregos e rios da região

UMA VIA

  Obra da Prefeitura de São Paulo vai afetar a circulação de trens na 
Linha 11-Coral por 45 dias. Cidades, página 8

As recentes chuvas que atingiram 
o Alto Tietê recentemente chama-
ram a atenção de gestores públicos 
para a necessidade de mais esforços 
por parte do governo do Estado, por 
meio do Departamento Estadual de 
Águas e Energia Elétrica (DAEE) 
para o desassoreamento de rios e 
córregos. No início desta semana, o 
deputado estadual Marcos Damasio 
(PL) declarou que o órgão está estu-
dando a melhor forma de atender 
ao pedido de desassoreamento no 
rio Tietê, no trecho de seis quilô-
metros entre a ponte João XXIII e a 
foz do ribeirão Ipiranga, em Mogi 
das Cruzes, após reunião com o su-
perintendente Francisco Loducca.  
Cidades, página 8

Na realidade a decisão já foi 
tomada, mas somente hoje será 
divulgada pela Secretaria de Esta-
do da Saúde. Prefeituras não têm 
uma decisão fechada sobre o tema, 
algumas devem seguir o Estado.  
Cidades, página 3

Máscaras da Covid

ESTADO PODE 
FLEXIBILIZAR 
O USO HOJE

USO DO SOLO

População de 
Mogi pode 
participar das 
discussões. p5

Com o acúmulo de chuvas nos últimos dias, município sofreu com mais alagamento das ruas

Mogi News/Arquivo
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Mogi

Palestra discute a ascensão 
das mulheres no trânsito

Ciclo de conversas ocorre em razão das celebrações 
do Dia Internacional da Mulher. Cidades, página 4
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NÚMERO NA SACOLA
Com a necessidade de oferecer su-
porte, orientação e mostrar onde bus-
car socorro em casos de violência do-
méstica, a Secretaria de Políticas para 
Mulheres de Itaquaquecetuba, em 
parceria com a de Desenvolvimento 
Econômico, propôs aos comerciantes 
da cidade que imprimam em mate-
riais publicitários, como sacolas, in-
formações úteis de onde denunciar. 

VISITA A EMPRESAS
A Guarda Mirim de Suzano (GMS Bra-
sil) está promovendo visitas de manu-
tenção e suporte a empresas do Alto 
Tietê para estreitar laços e reforçar o 
valor do programa Jovem Aprendiz. A 
ação é realizada pelo Departamento 
Comercial da instituição, que vai até 
o estabelecimento para conhecer as 
demandas e apresentar os benefícios 
da contratação de Guardas Mirins. 
O objetivo é favorecer a inserção de 
mais jovens no mercado de trabalho.

PLANTÃO DE VACINAÇÃO
Crianças, adolescentes, jovens e adul-
tos, poderão tomar a vacina contra 
a Covid-19 no plantão que ocorrerá 
neste sábado, das 8 até às 16 horas. 
O ponto de imunização estará locali-

zado na praça Fernando Lopes. É ne-
cessário apresentar RG, CPF, com-
provante de residência, cartão do 
SUS e carteira de vacinação com a 
última dose.

TERRÃO
Na última sexta-feira e no sábado, 
a Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer de Itaquaquecetuba promoveu 
a pré-seleção do projeto Terrão Co-
rinthians Itaquá nas categorias sub-
11, sub-13, sub-15 e sub-17 em um 
campo localizado no Jardim Campo 
Limpo. No total, 463 crianças e jovens 
se inscreveram na pré-seleção e 303 
compareceram. Foram 60 participan-
tes na sub-11, 60 na sub-13, 105 na 
sub-15 e 78 na sub-17. Cerca de 40 
deles, em cada categoria, passarão 
para a próxima.

VOTAÇÃO NA CÂMARA
O projeto que dispõe sobre a instala-
ção, em espaços públicos e privados, 
de brinquedos adaptados e equipa-
mentos desenvolvidos para lazer e 
recreação de pessoas com deficiên-
cia, inclusive visual, ou com mobilida-
de reduzida, é um dos assuntos que 
será debatido e votado hoje, a partir 
das 18 horas, na Câmara de Suzano.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Mais paciência

Q
uando cai uma grande quanti-
dade de chuva, não são somente 
as ruas, o trânsito e as casas que 
são afetados, o que por si só já 

seria         muita coisa, uma situação difí-
cil de lidar sem precisar acrescentar mais 
nada. Entretanto, as fortes chuvas que atin-
giram a Região Metropolitana de São Paulo 
nos últimos dias, prejudicaram o córrego 
na região de Itaquera, bairro da zona leste 
de São Paulo. Esse curso d’água precisará 
passar por reparos, que devem durar 45 
dias, o que afetará toda extensão da Linha 
11-Coral, que liga Mogi das Cruzes ao cen-
tro de São Paulo.

Isso tudo significa que em parte do tra-
jeto, as composições precisarão trafegar so-
mente por uma das vias, o que certamente 
irá gerar atrasos e lotações no sistema. A 
Companhia Paulista de Transporte Metro-
politano (CPTM) informou que pediu ao 
Metrô que mantivesse aberta a transferência 
gratuita, entre os dois sistemas, nas estações 
Corinthians-Itaquera e Tatuapé, justamen-
te para tentar diminuir essa lotação, mas, 
certamente, o que deve ocorrer é a divisão 

de passageiros.
Um mês e meio nessa toada, será, sem 

dúvida, mais um teste de paciência para 
quem precisa pegar o transporte sob trilhos. 
Está certo que desta vez a culpa não é da 
CPTM, inclusive quem vai tocar a obra é a 
Prefeitura de São Paulo, com os trabalha-
dores realizando o serviço durante a noite, 
quando já não há mais circulação dos trens, 
mas quem vai pagar essa conta com atraso e 
superlotação será, mais uma vez, o usuário.

É triste que os moradores do Alto Tie-
tê não tenham outra opção com a mesma 
eficiência para se locomover pela Grande 
São Paulo. Existem os ônibus intermunici-
pais da Empresa Metropolitana de Trans-
porte Urbano (EMTU), mas não oferecem 
o mesmo serviço, principalmente porque 
são ônibus e não trens, e, além do mais, a 
viagem pode sair mais cara.

Serão 45 dias duros de passar, mesmo 
porque o usuário terá que passar por isso, 
pelo menos, duas vezes ao dia e, na maio-
ria das vezes, essas passagens vão ocorrer 
nos horários de maior movimentação. To-
mara que essa via crucis um dia termine.

Somos tudo e nada! Somos 
um misto de coisas visíveis e 
invisíveis. Falhamos algumas 
vezes sendo pais, filhos, com-
panheiros, parceiros e prin-
cipalmente pessoas. Temos 
o hábito dizer coisas certas 
no momento oportuno, mas 
também dizer coisas erradas 
em instantes absolutamente 
inoportunos. Apesar de tudo 
isso, sobrevivemos, sem ser-
mos nada de excepcionais, 
mas é fundamental gostar de 
quem somos. 

Algumas pessoas nos amam, 
poucas, outras gostam de nós 
de um modo significativo ou-
tras simplesmente não nos co-
nhecem direito e nem fazem 
questão disso. Mas a vida é 
assim mesmo. 

Para quem não gosta de 
mim, não me importo mui-
to com isso, pois o número 

Para os desligados, o que somos!

ARTIGO
Raul Rodrigues

dos que gostam e apreciam o 
meu trabalho e muito maior. 
Com isso, dia a dia vou le-
vando a vida, sobrevivendo 
do melhor jeito. Sinto-me 
forte, muito mais do que eu 
mesmo poderia imaginar. As-
sim fiz coisas, muitas coisas 
boas e ações formidáveis; Fiz 
também algumas coisas ruins, 
como parte do nosso aperfei-
çoamento. Tempos atrás para 
sair de casa era um verdadei-
ro cerimonial. Hoje não mais! 
Visto-me da maneira informal 
e asseado, muito embora já 
fui muito vaidoso, que que-
rer demonstrar o que não se é. 
Sou quem deve ser, indepen-
dente do que amam odeiam 
esse ser. Tenho por hábito 
tratar as pessoas muito bem, 
embora ainda pese sobre mim 
certas recomendações vindas 
da educação recebida em casa.

O romantismo das noites 
de luar é para todos. Não sou 
a melhor pessoa do mundo, 
mas também não sou a pior. 
Ao longo da vida, vamos me-
lhorando bastante. Já não sou 
quem era, por um tique-taque 
do relógio vamos passando 
por transformações. Muitas 
para melhor eoutras para pior.

Ainda acredito num mun-
do melhor, como todos, ape-
sar de lunáticos que preten-
dem transformar o mundo 
num verdadeiro caos. Acho 
que tudo está bem e poderá 
ficar ainda melhor. Se cada 
um de nós fizer a sua parte. 
Tudo está de bom tamanho, 
se continuarmos a exercitar 
a paz, o amor, a caridade e a 
fraternidade.

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário
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Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

Servidoras municipais participaram, ontem à tarde, de uma programação especial 
voltada à promoção da saúde, promovida pela Escola de Governo e Gestão, em 
alusão ao Dia Internacional da Mulher. A programação incluiu o Workshop 
Introdução à Medicina Chinesa e Automassagem. A atividade contou com um 
ponto de coleta de absorventes doados para a campanha Tia Chica, do Fundo 
Social de Mogi das Cruzes, que combate a pobreza menstrual.
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Municípios discutem a 
flexibilização das máscaras

Região - Prefeituras do Alto 
Tietê informaram ontem que 
aguardam a decisão do governo 
do Estado sobre a flexibiliza-
ção do uso de máscaras em 
ambientes públicos abertos 
e fechados.

A decisão sobre a mudança 
no regime da obrigatoriedade 
das máscaras, em vigor desde 
março de 2020 com o início 
da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), deverá ser divulgada 
hoje pelo secretário de Estado 
da Saúde, Jean Gorinchteyn, 
após deliberação interna 
ocorrida na tarde de ontem.

No Alto Tietê, representantes 
das secretarias municipais de 
Saúde não apontaram uma 
decisão prévia à determinação. 
Um dos exemplos é Suzano, 
que informou que a proposta 
está em análise pela Prefeitura, 
junto ao Comitê Municipal de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
e ao Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), e 

Pandemia

que a municipalidade irá se 
pronunciar após a definição.

Perguntada pela reporta-
gem, a Prefeitura de Itaqua-
quecetuba informou que a 
proposta de flexibilização da 
obrigatoriedade das máscaras 

“está em análise”.
A Secretaria de Saúde de 

Mogi das Cruzes, por nota, 
informou que monitora 
diariamente o número de 
casos positivos, internações 
e óbitos pela Covid-19 para 
a indicação de novas medi-
das e providências, e que 
aguarda novas orientações 
do Estado para mudanças 
ou flexibilização de medidas.

Ferraz de Vasconcelos, por 

sua vez, declarou que vai aderir 
ao plano de flexibilização do 
uso de máscaras conforme 
orientação.“A posição da 
secretaria é de que não cabe 
ao Ministério da Saúde decidir 
quando declarar o término de 
uma pandemia, sendo essa 
atribuição cabível aos órgãos 
competentes como é o caso 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) – tão logo a OMS 
declare o fim da pandemia, 
iremos considerar também 
suas recomendações”.

A Pasta da Saúde de Poá 
informou que segue diretamente 
as normativas da Secretaria de 
Estado da Saúde, e que após 
o posicionamento oficial do 
governo paulista por meio 
de decreto irá adotar novas 
diretrizes para o assunto.

A Câmara Técnica de Saúde 
do Condemat ressaltou que 
os municípios acompanham 
o Estado e não há discussão 
regional sobre o assunto. 

“Cada município deve ter sua 
conduta de acordo com suas 
particularidades”.

André Diniz

‘Promotoras Legais’ tem aula 
inaugural com Luiza Trajano
Presidente do Conselho Administrativo do Magazine Luiza conversou por 40 minutos com 300 mulheres

CURSO

Suzano - O curso de Pro-
motoras Legais Populares 
(PLP) de Suzano chega à 
10ª edição contando com 
a participação da empre-
sária Luiza Helena Trajano, 
presidente do conselho 
administrativo do Magazine 
Luiza e do grupo Mulheres 
do Brasil. A primeira aula da 
turma deste ano, apresen-
tada ontem, está disponível 
no canal da Prefeitura de 
Suzano no Youtube (bit.
ly/TVPrefeituradeSuzano). 
Com mais de 300 inscritas, 
o curso promovido pelo 
Serviço de Ação Social e 
Projetos Especiais (Saspe) 
deve repetir o sucesso do 
ano anterior no formato 
remoto.

A aula magna da 10ª edi-
ção do PLPs marcou o Dia 
Internacional das Mulheres, 
celebrado em 8 de março, 
com um bate-papo exclusivo 
com Luiza Helena Trajano. 
A entrevista tem cerca de 40 
minutos e é mediada pela 
jornalista Marilei Schiavi. 

Também participam do 
encontro a dirigente do 
Saspe, a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi, a diretora 
de projetos e coordenadora 
do PLP’s, Sandra Lopes 
Nogueira, e as jornalistas 
Beatriz Camargo e Marília 
Campos, da Secretaria Mu-
nicipal de Comunicação 
Pública.

Na oportunidade, a em-
presária falou sobre empode-
ramento feminino e o papel 
da mulher na sociedade. 

“Eu fico encantada com a 
criatividade das mulheres. 
Eu vejo muita coisa pelo 
Brasil e, de repente, aparece 
esse curso. Achei diferente, 
eu acredito muito nesse 
trabalho de multiplicação 
da informação. A gente vê 
que muito se fala sobre 
educação e promoção dos 
direitos das mulheres, mas 
pouco se vê na prática. E o 
que essa capacitação traz 
é o empenho na prática. É 
realmente uma atitude para 
desenvolver mulheres e 

ajudar no desenvolvimento 
de outras pessoas”, disse 
Luiza.

Marilei também relembrou 
a história do PLP em Suzano 
e reforçou a importância 
da iniciativa. “Conheço 

esse trabalho há cerca de 
20 anos. Quando começou, 
eu já era uma voluntária. 
Hoje é um prazer retornar 
à aula ao lado de mulheres 
tão especiais”, comentou. Já 
a coordenadora do curso, 

Sandra Lopes Nogueira, 
pontuou a representatividade 
das mulheres brasileiras na 
figura de Trajano.

“É muito importante que as 
alunas do curso vejam essa 
mulher, Luiza Trajano, aqui 

conosco. Luiza é a cara das 
PLPs, uma multiplicadora 
que vem ao nosso projeto 
de maneira voluntária para 
compartilhar seu conhe-
cimento. Hoje é um dia 
mais que especial porque, 
mesmo com os desafios 
da pandemia, enxergamos 
oportunidade de manter 
o curso e nos reinventar”, 
destacou.

Por fim, a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi reforçou o 
protagonismo da iniciativa 
para as mulheres suzanenses. 

“O curso de PLPs tem história 
na cidade, sendo que desde 
2017 mantemos as edições 
anuais por meio do Saspe, 
com muita dedicação das 
equipes e principalmente 
dos professores voluntários 
que engajamos nessa causa. 
Hoje (ontem) é uma honra 
receber Luiza Helena Tra-
jano, uma grande mulher, 
uma grande empresária e 
uma grande incentivadora 
de projetos como esse”, 
concluiu.

Primeira aula pode ser vista por meio da página do Youtube da Prefeitura

Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Maratona de Vacinação 
tem 3,5 mil imunizados
Suzano -A Secretaria de Saúde 
de Suzano divulgou ontem o 
balanço da “Maratona da Vaci-
nação #ParaTodos”, realizada 
no sábado. A ação especial 
garantiu a imunização contra 
o coronavírus (Covid-19) para 
3.581 pessoas, oferecendo 
primeira, segunda e terceira 
doses em seis unidades de 
atendimento. A maior procura 
foi pela aplicação de reforço, 
com 1.309 vacinados.

Outro grande público 
acolhido foi o das crianças 
de 5 a 11 anos. Nesta faixa 
etária, foram 2.007 atendi-
mentos, sendo 735 aplicações 
de primeira dose e 1.272 
de segunda, concluindo o 
esquema vacinal pediátrico. 
Entre adolescentes e adultos, 
1.574 pessoas receberam 
o imunizante. Além dos 
1.309 contemplados com a 
terceira dose, 185 tomaram 
a segunda e 80 garantiram 
a primeira aplicação.

A plataforma “Vacina Já” 
registra 100% da população 
adulta vacinada com pelo 

No sábado

menos uma dose. Em relação 
à segunda aplicação, 97% do 
público estimado concluiu o 
esquema vacinal. Já na dose 
de reforço, são contabiliza-
dos 118.474 contemplados 
(48,3%). Quanto à proteção 
dos pequenos, após o últi-
mo mutirão, a cidade soma 
21.993 vacinados com pelo 
menos a primeira dose, sendo 
87,1% do público de 5 a 11 
anos, estimado em 25.230 
crianças.

Para o secretário muni-
cipal de Saúde, Pedro Ishi, 
a maratona cumpriu sua 
missão. “Tivemos um sábado 
inteiro de atendimento em 
seis unidades, que são pon-
tos estratégicos da cidade, a 
fim de contemplar o maior 
público possível”, ressaltou.

Atendimento
O atendimento nas salas 

de vacinação segue nesta 
semana. O acolhimento para 
os maiores de 12 anos ocorre 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 15 horas. Já para 

o público infantil acontece 
mediante agendamento prévio 
na plataforma virtual bit.ly/
Agendamento_Suzano.

Para garantir a primeira 
dose, recomenda-se que o 
cidadão tenha o pré-cadastro 
no site “Vacina Já” (www.
vacinaja.sp.gov.br) e tenha 
em mãos RG, CPF, cartão 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e comprovante de 
endereço de Suzano durante 
o atendimento. No caso 
de crianças e adolescen-
tes, solicita-se também o 
acompanhamento dos pais 
ou responsáveis legais. Na 
impossibilidade da presença, 
será obrigatória a apresentação 
do Termo de Assentimento 
Livre e Esclarecido. O do-
cumento pode ser acessado 
e impresso pelo link bit.ly/
CronogramaVacinaSuzano.

Já para receber a segunda 
e a terceira doses, basta o ci-
dadão comparecer à unidade 
e apresentar o documento 
original com foto e o cartão 
adquirido na primeira etapa. 

Representantes 
das secretarias 
municipais 
de Saúde não 
apontaram uma 
decisão
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Palestras discutem ascensão 
das mulheres no trânsito
Mogi - A Prefeitura realiza 
hoje, às 15 horas, a palestra 

“A Ascensão da Mulher no 
Trânsito”. O evento ocorrerá 
no auditório do prédio-sede 
da administração municipal, 
terá participação gratuita e 
faz parte das ações em come-
moração ao Dia Internacional 
da Mulher, celebrado ontem.

A vice-prefeita Priscila 
Yamagami Kähler  (Pode) 
deverá fazer a abertura e, na 
sequência, Jucenio Felix da 
Silva, da Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
falará sobre “História e Desafios 
da Mulher no Trânsito”.

Na sequência, a psicóloga de 
trânsito Tatiana Bonatto Tyska 
Conceição fará a explanação com 
o tema “Sinistros e Multas em 
Relação à Mulher no Trânsito”. 
Fechando a programação, a 
especialista em Direito no 
Trânsito Mércia Gomes fará a 
palestra “A Ascensão da Mulher 
em Empresas de Transporte”.

“Nas últimas décadas, as mu-
lheres vêm conquistando cada 

No volante

vez mais espaço na sociedade 
brasileira, lutando por igualdade 
de direitos e oportunidades. 
Não é diferente no trânsito e 
nos ramos de transportes. O 
evento traz um olhar sobre este 
novo papel da mulher, com a 
participação de especialistas 
nacionais”, destacou a secre-
tária municipal de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres.

Além de fazer parte das 
comemorações pelo Dia Inter-
nacional da Mulher, o evento 

“A Ascensão da Mulher no 
Trânsito” faz parte das ações 
da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana voltadas 
à Educação para o Trânsito. O 
trabalho é realizado durante 
todo o ano com o objetivo 
de ampliar a segurança viária.

O auditório da Prefeitura 
fica no andar térreo da ad-
ministração municipal. O 
endereço é avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 277, 
Centro Cívico.

Assunto é parte das celebrações do Dia da Mulher

Mogi News/Arquivo

Fundo Social fará ações 
durante o Mês da Mulher
Mogi - O Fundo Social vai 
promover ao longo de mar-
ço duas ações especiais em 
alusão ao Mês da Mulher. A 
primeira delas ocorre amanhã 
e consiste em uma sessão 
fotográfica feita em parce-
ria com a fotógrafa Marina 
Neves. Já a segunda, que 
complementará a primeira, 
acontecerá no dia 30 deste 
mês, no Theatro Vasques.

Intitulada “Eu Vejo Flo-
res em Você”, a ação desta 
quinta-feira será a primeira 
sessão fotográfica do Fundo 
Social em parceria com a 
fotógrafa. Idealizada pela 
profissional da fotografia, ela 
visa criar registros fotográficos 
de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, que 
normalmente não teriam 
acesso a esse tipo de atividade.

Além da parceria com o 
estúdio Marina Neves, a sessão 
também terá serviço volun-
tário de maquiagem e cabelo, 
executados pela cabeleireira 
Thay Costa, Tayná Costa, a 
maquiadora e consultora 

Ensaio

de imagem, Naiara Luísa e 
a maquiadora e penteadista 
especialista em noivas e eventos 
sociais, Aline Feitosa. A ação 
terá ainda atuação voluntária 
da assessora de eventos Ali-
ne Costa, responsável pela 
Santo Cupido Assessoria e 
da assistente de fotografia, 
Meire Neves. As fotos serão 
reveladas e emolduradas.

As fotografias resultantes 
do ensaio serão expostas em 
uma mostra que estará dis-
ponível no dia 30, em uma 
grande ação de encerramento 
do mês e da programação 
especial em homenagem 
às mulheres. No mesmo 
dia, será exibido o vídeo 
produzido durante o ensaio 
fotográfico.  O evento contará 
ainda com um bate-papo 
com a psiquiatra Pamela 
Costa, além de apresentação 
musical comandada pela 
cantora Gabrielle Mendes 
do Carmo.

O objetivo do evento, por-
tanto, é valorizar o projeto 
realizado e também debater 

temas importantes e situações 
que fazem parte da vida e 
trajetória das mulheres. Vale 
lembrar que a psiquiatra Pamela 
Costa já havia participado 
da programação especial do 
último ano em homenagem 
ao mês da mulher, com uma 
live ao lado da presidente 
do Fundo Social, Simone 
Margenet Cunha, que foi ao 
ar no dia 16 de março.

O evento do dia 30 será 
aberto ao público, respeitando 
as restrições que se fizerem 
necessárias com relação à 
ocupação do espaço, em fun-
ção da pandemia. A entrada 
será solidária: o Fundo Social 
pede a todos os interessados 
para que façam a doação de 
dois pacotes de absorventes 
ou então de um pacote de 
fralda geriátrica. Tudo será 
doado a pessoas fragilizadas 
socialmente e assistidas pelas 
instituições cadastradas no 
Fundo Social.

Mais informações podem 
ser obtidas junto ao Fundo 
Social, pelo telefone 4798-5143.

Jazzmin’s traz força criativa  
e vivências para o Sesc Mogi
Enfrentando o machismo, a banda prova que a união das mulheres as torna mais fortes e a música mais rica

DIA DA MULHER

A Jazzmin’s Big Band foi a 
primeira Big Band brasileira 
composta unicamente por 
mulheres. Amanhã, a partir 
das 20 horas, elas se apre-
sentam no Sesc Mogi das 
Cruzes. Com 17 integrantes, 
a banda surgiu em 2018 
em São Paulo e já tem  dois 
projetos, “Quando te Vejo”, 
primeiro CD lançado em 
2021, e “Feminina”, novo 
projeto, unindo influências 
de música popular brasileira, 
música clássica e jazz.

O grupo surgiu das obser-
vações de Lis de Carvalho 
e Paula Valente, professoras 
da Escola de Música do Es-
tado de São Paulo (Emesp), 
sobre o papel da mulher na 
música clássica e popular. 

“Observando a realidade das 
estudantes de música, de falta 
de espaço, nos colocou em 
contato com muitas mulheres 
e influenciou nesse desejo 
de criar um espaço”, contou 
Lis, que também é pianista.

“Nesse projeto ‘Feminina’, 
a gente está procurando 
valorizar a mulher compo-
sitora, valorizar também 
as mulheres arranjadoras. 
Temos uma ótima arranja-
dora no grupo que é a Gê 
Côrtes. A gente toca dois 
arranjos dela”, explicou Lis. 
A Jazzmin’s sempre teve preo-
cupação com a diversidade e 
representatividade feminina, 
valorizando também artistas 
mulheres, com parcerias com 
compositoras.

 De acordo com Lis, “o 
cenário das Big Bands antes 
da Jazzmin’s tinha 0% de 
representatividade feminina”. 
Ela também afirmou que, 
mesmo na música popular 
a desproporção de mulhe-
res também era grave, mas 
a representatividade tem 
melhorado gradualmente. 

“Depois da Jazzmin’s esse 
cenário já mudou. A gente 
já consegue ver a presença 
feminina em algumas Big 
Bands”, conta. 

Sobre reação do público, 

Lis disse ter recebido de-
poimentos emocionados 
de muitas mulheres. “Nas 
primeiras apresentações 
algumas mulheres vieram 
falar com a gente chorando, 
com a emoção de assistir a 

17 mulheres fazendo um 
trabalho musical”.

Apesar de receber apoio, 
a banda ainda enfrenta re-
sistência. “Tem gente que 
visivelmente não aprecia o 
trabalho e nem ouve direito, 

já tem uma negação, e é em 
relação à mulher na música, 
especialmente a mulher que 
toca instrumentos de sopro”, 
explicou Lis, enfatizando 
que na música clássica ainda 
existe a crença de que alguns 

instrumentos são masculinos.
“Há comentários mali-

ciosos, já fomos chamadas 
de a Big Band das cotas de 
forma irônica”, revelou. O 
comentário se refere ao fato 
da banda incluir musicistas 
de diferentes estilos, idades, 
gêneros musicais e, por ser, 
uma banda feminina.

Segundo a pianista exis-
tem muitos desafios para as 
mulheres na música clássi-
ca. “Quando a gente pensa, 
por exemplo, em mulheres 
compositoras, elas são muito 
pouco tocadas no repertório 
de música clássica, nas salas 
de concerto, pelas grandes 
orquestras”. Outros desafios 
ligados ao gênero, incluem a 
falta de espaço em orquestras 
para mulheres instrumentis-
tas e na regência. Mas ela se 
mantém positiva com rela-
ção ao futuro da mulher na 
música, aconselhando ainda 
que as jovens musicistas 
não desistam e procurem 
fortalecimento em coletivos 
femininos.

Raissa Sandara

Em apresentação amanhã, Jazzmin’s traz a musicalidade feminina e criativa

Rogério Vieira/Reprodução
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População pode participar 
de revisão até o dia 15
Mogi - A população pode 
participar do trabalho de re-
visão da Lei de Parcelamento 
do Solo Urbano de Mogi das 
Cruzes (LPSU), enviando 
sugestões de forma online. A 
consulta pode ser feita pelo 
site da Prefeitura, na página 
da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Urbanismo 
e o prazo termina dia 15 de 
março.

A legislação define as regras 
para o parcelamento do solo 
urbano (loteamento, desmem-
bramento, desdobro e remem-
bramento de lotes, sujeitos à 
aprovação pela Prefeitura) e 
trata também da implantação 
dos condomínios, em suas 
diversas modalidades, em 
todo o território do município.

O secretário Claudio de 
Faria Rodrigues lembra que, 
com a aprovação da Lei Com-
plementar nº 150, de 26 de 
dezembro de 2019, que insti-
tuiu o novo Plano Diretor de 
Mogi das Cruzes, a revisão da 
Lei de Parcelamento do Solo 
Urbano também passou a 

Uso e Ocupação do Solo

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”, explicou.

A primeira etapa incluiu 
estudos técnicos e foi reali-
zada entre janeiro de 2021 e 
janeiro de 2022. A segunda 
fase será a da consulta pública, 
que começa nesta terça-feira 
e terá duração de um mês, na 
qual os mogianos poderão 

apresentar sugestões. 
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 Cida-
de (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.

Legislação define as regras para o parcelamento 

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC

Câmara aprova duas moções de 
repúdio contra Arthur do Val

Em sessão com a Mesa Diretiva presidida por mulheres, plenário aprovou por unanimidade as duas moções

DEPUTADO ESTADUAL

Mogi - A Câmara de Ve-
readores, com uma Mesa 
Diretiva comandada pelas 
três integrantes da Frente 
Parlamentar de Defesa dos 
Direitos das Mulheres, apro-
vou, ontem, duas moções de 
repúdio contra o deputado 
estadual Arthur do Val (Pode) 
por suas declarações de 
cunho sexista e indecorosas 
contra mulheres refugiadas 
da guerra na Ucrânia.

A composição da Mesa 
diretiva ficou a cargo de 
Maria Luiza Fernandes (SD), 
a Malu Fernandes, como 
presidente; Fernanda Mo-
reno (MDB) como primeira 
Vice-Presidente, e Inês Paz 
(Psol) como segunda Vice-

-presidente. A composição 
extraordinária aconteceu em 
alusão ao Dia Internacional 
da Mulher, comemorado 
ontem.

A totalidade do Plenário 
aprovou duas moções de 
repúdio contra o deputado 

estadual devido às suas de-
clarações dadas para colegas 
e amigos do Movimento 
Brasil Livre (MBL), enquanto 
estava na Ucrânia a pretexto 
de uma “ação humanitária”.

A primeira moção de re-
púdio votada contou com a 
assinatura dos 23 membros 
da Câmara, com o apoio da 
subseção local da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
pedindo que a Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp) tome as 
devidas providências para 
a cassação do mandato por 
quebra de decoro parlamentar. 
A segunda moção foi assi-
nada pelos três integrantes 
da bancada do Podemos na 
Câmara de Mogi: Maurino 
José da Silva (o Policial 
Maurino), Eduardo Ota e 
Johnross Jones Lima.

Durante as falas, os ve-
readores condenaram dura-
mente as falas e atitudes do 
deputado. Inês Paz definiu 
como “bárbaro” e relembrou 
outros casos de violência 

contra a mulher, como o 
assédio sexual contra a 
deputada Isa Penna (Psol) 
no plenário da Alesp e o 
caso Mari Ferrer, onde o 
estuprador foi absolvido; 
Fernanda Moreno ressaltou 

que o caso atingiu um pré-
-candidato ao governo do 
Estado para as eleições deste 
ano; Mauro Yokoyama (PL) 
e outros parlamentares res-
saltaram que o parlamentar 
estadual necessita, além de 

ser cassado, expulso do 
partido em que se encontra.

A moção de repúdio da 
bancada do Podemos apon-
tou em sua composição que 

“tais atos não representam os 
princípios do partido, que 

o fato se torna ainda mais 
gravoso diante do conflito 
bélico, que intensifica a 
vulnerabilidade de milhares 
de pessoas, principalmente 
mulheres, crianças e idosos”. 
Maurino reforçou que a 
decisão do partido conta 
com o apoio dos prefeitos 
do Podemos no Estado de 
São Paulo, sob iniciativa 
do prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha, que 
pediram o desligamento 
do deputado.

As mensagens, em sua 
maioria de baixo calão, foram 
vazadas de um grupo do MBL. 
Mamãe Falei declarou que 
as mulheres da Ucrânia “são 
fáceis porque são pobres”, 
além de citar um supos-
to caso de turismo sexual 
praticado pelo coordenador 
nacional do MBL, Renan 
Santos. O deputado já deu 
declarações se desculpando, 
se retirou da pré-campanha 
ao governo do Estado e 
avisou que irá se desligar 
do Podemos.

André Diniz

Vereadores condenaram as falas do deputado durante viagem dele à Ucrânia

Diego Barbieri/CMMC

Jornal Diário do Alto Tietê, 
o DAT, completa 13 anos

Região - O Diário do Alto Tietê 
(Dat), hoje unificado com o 
Mogi News, completou 13 
anos na última segunda-feira, 
dia 7 de março, mantendo-

-se presente nas dez cidades 
da região: Mogi das Cruzes, 
Suzano, Guararema, Arujá, 
Biritiba Mirim, Poá, Ferraz de 
Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 
Santa Isabel e Salesópolis. 
Parte do Grupo Mogi News 
de Comunicação, com uma 
tradição de mais 45 anos, o 
jornal se consolidou como 
um importante veículo de 
comunicação regional, trazen-
do diariamente os principais 
destaques da região.

Nesta mais de uma década, 
o Dat se mantém fazendo a 
diferença no cotidiano dos 
moradores do Alto Tietê. E 
agora além da versão impres-
sa, unificada com o Mogi 
News / Dat, as principais 
notícias da região também 
são destaque em tempo real 
no Portal News. A fusão dos 

Aniversário

produtos contribui para 
disponibilizar ainda mais 
conteúdo para os leitores, 
ratificando a credibilidade 
e a longevidade do mode-
lo de jornalismo impresso, 
reforçado pelo portal.

A história do grupo começa 
em 1975 com o lançamento 
do Mogi News pelo empresá-
rio Paschoal Thomeu, como 
parte da Rede Metropolitana 
de Jornais. A marca entrou 
em uma nova etapa em 1992, 
com a aquisição do título por 
Sidney Antonio de Moraes. 

O jornal, que deu origem ao 
Grupo Mogi News, circulou 
primeiramente como sema-
nário, depois em edições 
bissemanais e trissemanais, 
chegando a diário em 1997.

Um dos principais veí-
culos de comunicação do 
Alto Tietê, o Mogi News 
deu origem ao grupo que 
cresceu, em março de 2009, 
com o lançamento do Dat. 
Atualmente o conteúdo da 
versão impressa do Mogi 
News / Dat, está disponível 
na íntegra pela internet, agora 
reforçado com a produção 
do portal www.portalnews.
com.br.

Sonia Massae de Moraes, 
diretora vice-presidente do 
Grupo Mogi News, ressalta 
que a essência cultivada até 
hoje. Com o compromisso 
com a verdade e a missão de 
informar com qualidade e 
formar cidadãos conscientes, 
trabalho realizado por uma 
equipe que trabalha em busca 
das informações necessárias 
para o dia a dia.

Katia Brito

Jornal, atualmente 
unificado com o 
Mogi News, mantém 
sua essência de 
informar com 
qualidade a região 
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Haydee diz para Flávio que percebeu que a doença dele é mais grave do 

que ele mesmo diz.

GLOBO, 17H55

O Clone
Dalva não acredita em nada e vai embora injuriada. Edvaldo e Nazira dançam 

forró, mas separados. Ao voltar para casa, ela dá de cara com Abdul e fi nge 

estar com dengue. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Davi altera o cartaz com sua foto. Violeta e Leônidas repreendem Heloísa por 

causa um novo surto em Matias. Augusta se preocupa com Davi. Davi teme 

voltar para fazenda. Arminda contraria Julinha e vai ao encontro de Marcos. 

Olívia afi rma que conseguirá o emprego de Felicidade de volta.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Neném/Paula é apoiado pela família e Chicão vai embora. Paula/Neném não 

aceita a proposta de Carmem. Teca fi ca irritada quando Trombada reclama 

do que aconteceu com Neném. Leona propõe uma aliança a Paula/Neném. 

Guilherme/Flávia ouve Flávia/Guilherme elogiando Rose e se entristece. 

Neném/Paula consegue o vídeo da despedida de solteiro com Trombada.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Helena e Paco discutem. Gabriela briga com Ilana porque a produtora não 

assume o namoro. Christian/Renato se prontifi ca a levar adiante a investigação 

sobre o sistema de desvio de dinheiro da Redentor organizado por Túlio e 

Ruth. Stephany descobre a falsa identidade de Christian/Renato ao encontrar 

no celular de Joy uma gravação em que a moça fala tudo sobre a relação 

de Ravi com o amigo.

RECORD, 21H

A Bíblia
Haniel casa com Tirda. Samara se irrita ao notar o interesse de Josué por 

Aruna. Salmon tenta salvar a vida de Melquias. O rei Marek se mostra confi ante 

para a chegada dos hebreus.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 54

Falas inti-
midatórias
típicas do
bullying

(?) fina,
medo do 
sonegador

fiscal

O direito
garantido

pela 
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

Movimento
ousado

feito com
skate

Escola mili-
tar de Ensi-
no Superior

(sigla)

Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para moto-
ciclistas

Inscrição 
no banheiro
masculino

Colin Firth,
por sua
naciona-

lidade

Letra dos
produtos
da Apple

Lea (?),
modelo

transexual
brasileira

Veículo
típico de

excursões 

502, em 
algarismos
romanos

"Nenhuma",
em NRA

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obriga-
ções do 

empregador

(?) Grimal-
di, atriz

de "Rock 
Story" (TV)

Frio, 
em inglês

Ato do
condor

(?) social, 
funcionário
de ONGs

Sucesso
de Luiz

Gonzaga

(?) embaixo:
endossa

opinião de
alguém

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo

livro "Vozes do
Deserto", em 2005

Impulso
Situação
tensa em

navios

Olho de (?), docinho
com ameixas

Os elevadores panorâ-
micos, por sua altura

Alumínio
(símbolo)
Beira da

praia

Situação do imigrante
ilegal"La (?) en

Rose", clássico da
música francesa

Divisão do
capítulo

de novela

Antiga 
ferramenta
de preparo
do molho

pesto

ISMC
INVIOLAVEL

SEGELEIRA
FURORHN

LTAMAND
MOTIMAELE

SGINGLES
PILÃOIT

CENABDII
SOORLAN

ASSINAPAI
VOOIFID

ASABRANCA
ILUCOLD

ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

Acreditar que a nossa 

vida não é melhor ou pior 

do que a de ninguém. 

Nunca sentir-se maior ou 

menor, mas igual. Fazer 

o bem sem olhar à quem 

e não esperar nada em 

troca, é uma maneira de 

encontrar a felicidade.

Procurar sorrir 

sempre, mesmo diante 

das dificuldades e não 

se envergonhar das 

lágrimas, diante da 

necessidade, é outra 

maneira de irmos ao 

encontro dela. Ser 

MOMENTO
especial

ACREDITE NA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes do dia de hoje 

Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse 

novo ano de vida!

“ Seja você mesmo, todos os outros já 
existem.”

 cultura@jornaldat.com.br

humilde, prestar favores 

sem recompensas, abrir 

as mãos e oferecer ajuda, 

é uma maneira de buscar 

a felicidade.

Saber ganhar e saber 

perder, é uma rara 

conquista, mas você 

consegue. Tenha fé, 

acredite em Deus!!! Viva 

cada momento de sua 

vida como se fosse o 

último. 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021 - PROCESSO Nº 201.526/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC OCRE.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão dispo-
níveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 22 de março de 2022, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicita-
coes.com.br/. Mogi das Cruzes, 08 de março de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA 

- Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 044-6/2021 - PROCESSO Nº 200.731/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GE-
RAL EM MÁQUINAS PARA PERFURAÇÃO DE REDES EM CARGA E AQUISIÇÃO 
DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINA PERFURATRIZ DE REDES DE ÁGUA 

EM CARGA.
EMPRESA VENCEDORA: Lote único: MECALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA., no valor global de R$ 26.924,43 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e 
quatro reais e quarenta e três centavos). Mogi das Cruzes, em 07 de março de 

2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SESSÃO PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes comunica e convida os munícipes de 
Mogi das Cruzes, para assistirem a abertura das propostas apresentadas para 
execução do serviço de Tabloide (03 Lâminas – 12 páginas – com dobra e grampo) 
formato aberto: 42 largura x 29,7 altura formato aberto: 21 largura x 29,7 altura papel 
couchê brilho 90G – 4x4 cores, quantidade: 110 mil unidades. 

A abertura dos envelopes será na sala de reuniões, no Edifício – Sede da 
Municipalidade 1º andar no dia 11 de março às 14H00

SEVERINO JOSÉ DE BRITO NETO
Secretário Municipal de Transparência e Comunicação Social                            

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Mortes por coronavírus

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) registrou 
ontem quatro óbitos por Covid-19 nos municípios de Arujá, Mogi das Cruzes e Suzano.
Nas últimas 24 horas foram registradas 939 novas notificações para a doença, 
incluindo as cidades de Guarulhos e Santa Branca, signatárias do bloco regional. 
Desde o início da pandemia já são 176.712 casos confirmados e 5.886 óbitos.

Chuva faz deputado pedir mais 
esforços para desassorear Tietê
Marcos Damasio pediu ao órgão estadual que acelere o processo de limpeza do rio em Mogi das Cruzes

MEIO AMBIENTE

Região - As recentes chuvas 
que atingiram a região no Alto 
Tietê recentemente chamaram 
a atenção de gestores públicos 
para a necessidade de mais 
esforços por parte do governo 
do Estado, por meio do Depar-
tamento Estadual de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) para 
o desassoreamento de rios e 
córregos.

No início desta semana, 
o deputado estadual Marcos 
Damásio (PL) declarou que o 
órgão está estudando a melhor 
forma de atender ao pedido de 
desassoreamento no rio Tietê, 
no trecho de seis quilômetros 

DAEE já investiu R$ 22,4 milhões em desassoreamento

entre a ponte João XXIII e a foz 
do ribeirão Ipiranga, em Mogi 
das Cruzes, após reunião com 
o superintendente Francisco 
Loducca. “Se não buscarmos 
uma solução agora, a situação 
só vai piorar e não podemos 
deixar que isso aconteça, se-
ria um retrocesso”, declarou 
o deputado, citando como 
opções o aditivo nas obras 
do lote 4.5 do programa em 
desenvolvimento na região.

Segundo o DAEE, já foram 
investidos R$ 22,4 milhões em 
projetos, obras e serviços com 
recursos do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (Fehi-
dro) e do tesouro do Estado, 
beneficiando diretamente as 

cidades de Mogi, Suzano, Poá, 
Guarulhos, Itaquaquecetuba 
e São Paulo, com a retirada 
de 114 mil m³ de sedimentos 
e lixo.

“Desde fevereiro são realizados 
serviços de limpeza e remo-
ção de vegetação no ribeirão 
Taiaçupeba-Mirim, entre as 
cidades de Mogi, Suzano e 
Ribeirão Pires com investimento 
de R$ 9,1 milhões, além de 
trabalhos no córrego Sabino 
até a ponte da avenida João 
XXI – a estimativa é remover 
cerca de 52,4 mil m³ de se-
dimentos para a melhoria da 
capacidade de escoamento do 
canal, com investimento de 
R$ 11,8 milhões”, informou 

em nota.
A Prefeitura de Itaquaquecetuba 

informou que faz diariamente 
ações de zeladoria e combate 
a enchentes, e que em 2021 
foram feitas intervenções como 
a construção de um muro de 
contenção na rua Otto Maria 
Carpeux no Parque Marengo. 

“Como forma preventiva, a 
pasta de Serviços Urbanos 
também realizou a limpeza 
de mais de 1,6 mil bueiros, 
além do desassoreamento 
de rios, novas canalizações, 
entre outros”, declarou.

A Prefeitura de Mogi, por 
meio de nota, noticiou que fez 
a limpeza de 3,9 mil bocas de 
lobo, desobstruiu 6,5km de 
galerias, implantou a reforma de 
1,9 mil poços de visita, bocas 
de lobo e outros; manutenção 
de 128 metros de muros de 
arrimo; roçada de 30 mil m² 
em margens de córregos e 
desobstrução de 110km de 
valas e córregos: “A Secretaria 
de Infraestrutura urbana rea-
liza serviços maiores e mais 
complexos de prevenção a 
enchentes a partir de abril, 

quando termina o período 
de chuvas e há viabilidade 
técnica. Antes disso, a priori-
dade é a Operação Verão e os 
atendimentos emergenciais”.

Poá informou que a se-
cretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais promove 
ações de limpeza e desasso-
reamento na cidade, além da 
conscientização da população 
sobre a destinação correta de 
lixo. “Poá também conta com 
o Plano Verão 2022, com o 
objetivo de definir um trabalho 

preventivo com planejamento 
e execução de medidas, com 
vigência entre 01/12 e 31/03 
deste ano”, explicou.

A Secretaria de Manutenção 
e Serviços Urbanos de Suzano 
informou que limpou 250km 
de valas, rios e córregos na ci-
dade, com a retirada de 7,6 mil 
toneladas de resíduos, sendo 
a maior parte de sedimentos 
como areia, pedra e terra – 
sendo seguida por produtos 
manufaturados como garrafas 
de plástico.

André Diniz
Regiane Bento/Divulgação

Linha 11- Coral deve ter 
restrições pelo menos 45 dias

Região- Os usuários da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) 
na região podem sofrer o 
impacto da superlotação e 
atrasos nos trens da Linha 
11-Coral nos próximos dias. 
Isso porque, na tarde de 
ontem, a circulação de trens 
no trecho entre as estações 
Tatuapé e Corinthians-Ita-
quera, na capital, que fazem 
parte da Linha 11-Coral, 
foi restrita para via única, 
para obras emergenciais da 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana e Obras (Siurb) da 
Prefeitura de São Paulo 
em um córrego próximo 
à região de Itaquera.

Essas obras geram maiores 
intervalos médios entre os 
trens nos dois sentidos. A 
CPTM solicitou ao Metrô 
que a transferência gratuita 
permanecesse após as 17 
horas de ontem. Desta for-
ma, os passageiros teriam 
como alternativa a Linha 
3-Vermelha do Metrô, que 
também atende as duas 
estações.

Segundo a CPTM, devido 
às fortes chuvas que têm 
atingido a região da zona 
leste da capital paulista, 
foi observada uma erosão 
no local, que precisa ser 
contida para garantir a 
segurança dos passageiros.

Em nota a Prefeitura de 
São Paulo, por meio da 

Siurb, informou que “a 
obra, executada em caráter 
emergencial, tem a função 
de corrigir a erosão causada 
pelo rompimento de uma 
galeria de água pluvial, 
por conta do volume das 
chuvas, que passa sob os 
trilhos da CPTM”.

A Prefeitura informou ainda 
que a empresa contratada 
está no local realizando os 
reparos necessários para a 
recomposição da galeria 
e do suporte dos trilhos 
desde ontem. “A previsão 
inicial para a conclusão é 
de 45 dias. Os funcionários 
da empresa trabalharam 
no local durante toda a 
noite e, no início da manhã, 
realizam a troca de turno”.

CPTM 

Aline Sabino


