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

Usuários da CPTM sofrem com 
intervenções na Linha Coral

Passageiros do Alto Tietê, que se deslocaram até a capital, ficaram por horas dentro das composições da Linha-11
Não é novidade para os passa-

geiros da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) en-
frentarem plataformas e trens lo-
tados diariamente. O problema se 
tornou ainda maior há dois dias 
quando o tempo de percurso tam-
bém aumentou, isso porque na 
última segunda, a circulação no 
trecho entre as estações Tatuapé e 
Corinthians-Itaquera, na capital, que 
fazem parte da Linha 11-Coral, foi 
restrita para via única. Usurários da 
região enfrentaram lentidão e trens 
lotados durante o dia de ontem.  
Cidades, página 8

Pandemia

Estado libera 
máscaras em 
espaços abertos
Cidades, página 3Composições vão circular por um via durante obras em São Paulo 

Everton Dertonio

PROJETO PARA RETIRADA 
DOS ÔNIBUS DO CENTRO 
COMEÇA MÊS QUE VEM

Mogi

Anúncio ocorreu ontem a tarde, durante apresentação 
na Secretaria de Mobilidade Urbana de Mogi. 

 Cidades, página 4

Mogi News/Arquivo

Primeira reunião ocorreu ontem, 
na região central do município. 
Novos encontros devem ocorrer..  
Cidades, página 3

Acolhimento

SUZANO  
FAZ DEBATES  
SOBRE  
VIOLÊNCIA 
CONTRA  
MULHER

Ação ocorreu no Creas, com participação de representantes do Cras

Sesc apresenta atrações musicais 
para homenagear as mulheres

MOGI

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 
o Serviço Social do Comércio (Sesc) Mogi das 
Cruzes apresenta uma programação musical 
focada no protagonismo feminino. Cidades, página 5

W
a

n
d

e
rl

e
y 

C
o

st
a

/S
e

co
p

 S
u

za
n

o



Quinta-feira, 10 de março de 20222 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

HOMENAGEM
O vereador Denis Claudio da Silva 
(DEM), enviou um ofício ao prefeito 
de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), 
nesta semana, solicitando que a 
base do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) receba 
o nome de Emanuela Fernandes. 
A auxiliar de enfermagem, de 36 
anos, morreu no último dia 26, após 
a ambulância do Samu ser atingi-
da por um carro que atravessou o 
canteiro central e invadiu a pis-
ta contrária, da avenida Vereador 
João Batista Fitipaldi. A ambulân-
cia tombou e Emanuela foi grave-
mente ferida, falecendo no local. 
O motorista da viatura não sofreu 
ferimentos. Emanuela tinha dois 
filhos. Uma menina de 6 anos e 
um rapaz de 17.

TRANSPORTE GRATUITO
O vereador Álvaro Costa Vieira (Po-
demos), o Kaká, apresentou mais 
uma alteração na lei municipal nº 
3.448, de 11 de janeiro deste ano. 
A nova redação amplia a lista de 
possíveis beneficiários da gratui-
dade no transporte coletivo local, 
ou seja, além dos estudantes uni-
versitários carentes, a medida vai 

abranger também os alunos de 
cursos técnicos, profissionalizan-
tes e de pré-vestibular.

DIA DAS MULHERES
Com a finalidade de comemorar o 
Dia Internacional da Mulher, cele-
brado antontem, a Secretaria da 
Mulher de Poá realizou um even-
to em homenagem às mulheres 
que têm se destacado em proje-
tos ou ações dentro do município. 
O evento foi realizado na sede da 
Secretaria e contou com a presen-
ça da prefeita Marcia Bin (PSDB).

BOLSA DO POVO
O governo do Estado destinou R$ 
125 milhões para o Bolsa Em-
preendedor, com 130 mil vagas, 
com prioridade para mulheres, 
para apoiar autônomos, impulsio-
nar novos empreendimentos e in-
centivar a retomada de pequenos 
negócios. Todos os moradores do 
estado de São Paulo, maiores de 
18 anos, alfabetizados e que estão 
atualmente desempregados ou são 
MEI podem se inscrever no portal 
do Bolsa do Povo (www.bolsado-
povo.sp.gov.br) ao longo dos pró-
ximos meses.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Hora de mudar

E
nquanto boa parte da população 
do Alto Tietê sofria no transporte 
sob trilhos para chegar ao trabalho, 
faculdade, ou qualquer outro lugar 

que seja, em razão de uma obra da Prefei-
tura de São Paulo que afetou a circulação 
de trens da Linha 11-Coral da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), 
na manhã de ontem, outra parte, mais es-
pecificamente em Mogi das Cruzes, rece-
beu a informação de que o projeto piloto 
para retirada de boa parte dos ônibus na 
região central começa no mês que vem.

Vai ser algo interessante de se observar. 
Uma cidade com porte de Mogi sem al-
guns ônibus circulando pela região cen-
tral. De qualquer forma, é uma inovação, 
pode não dar certo, claro, mas também 
pode funcionar muito bem, depende de 
como tudo será feito, prazos e alterações.

Uma coisa é possível dizer: Mogi está 
fazendo alguma coisa para mudar o siste-
ma de transporte de ônibus. Guardadas as 
proporções, é o mesmo que Suzano tenta 
fazer ao incluir um ônibus elétrico na sua 
frota para diminuir, ainda que em pequena 

parte, a poluição causada pelos veículos.
O importante é que algo está sendo 

feito para tentar mudar uma coisa que já 
não deve funcionar muito bem. Em cida-
des como as do Alto Tietê, é possível alte-
rar apenas os ônibus e buscar mudar um 
sistema já gasto e lento, mas outras coisas 
poderiam ser incorporadas também, e isso 
vale para todos os municípios, como admi-
tir as bicicletas dentro dos coletivos. Esse 
veículo já faz parte das nossas ruas, então 
não tem como ficar ignorando por muito 
mais tempo, é claro que a admissão das 
bicicletas não deve ser feita nos horários 
de maior movimento, mas sim em perío-
dos mais tranquilos, como a própria CPTM 
costuma fazer, já que o sistema ferroviário 
permite levar as bikes nos vagões.

Essa interligação, mais cedo ou mais 
tarde, vai ocorrer, mas é bom as cidades 
começarem a pensar em maneiras de ad-
mitir o veículo de duas rodas nos veícu-
los. Quanto a mudança da circulação de 
ônibus em Mogi, é torcer para dar certo e 
que ajude a população na locomoção den-
tro da cidade.

Temos assistido a uma onda 
de “cancelamentos”, termo 
utilizado para classificar o 
processo ou estado de ruína 
da reputação e imagem das 
pessoas. Pessoas canceladas, 
são aquelas em estado de 
rejeição pela maioria da opi-
nião pública, seja por ações 
não toleradas ou repudiadas, 
mas principalmente pelas pa-
lavras que saem de sua boca, 
das quais se tornam escravas. 

Nos livros do Novo Testa-
mento, dois registros revelam 
essa realidade: a primeira en-
volve Jesus e os judeus que 
lhe indagavam sobre seus 
discípulos não se purificaram 
antes de uma refeição e Jesus 
respondeu que o problema 
não é o que entra pela boca, 
mas o que sai dela. Em suas 
palavras, o que sai da boca 
procede do coração e conta-

Escravos

ARTIGO
Cedric Darwin

mina todo o homem, Mateus, 
capítulo 15, versículo 18. 

Tiago, irmão de Jesus, tam-
bém escreveu que nenhum 
homem pode domar a lín-
gua, que é um mal que não 
se pode refrear e quem a do-
mina e não tropeça no falar é 
perfeito, Tiago, capítulo 3. Um 
grande exemplo do mau uso 
da língua é o presidente Jair 
Bolsonaro. Depois de lançar 
a palavra se desculpa, afirma 
que o discurso está fora do 
contexto, que aquilo não é 
o que pensa, tudo no início 
do processo de cancelamento. 

Outros ótimos exemplos 
são os influenciadores digi-
tais que falam o que querem, 
participantes de reality show 
e políticos. O mais recente é 
Arthur do Val, o Mamãe Falei. 
Como sua própria alcunha 
diz, “falei”. Sua boca e língua 
revelaram o que pensa sobre 
mulheres refugiadas brancas 
da Ucrânia, sobre o turismo 

sexual no leste europeu e so-
bre mulheres pobres. 

Alguém, que através da mes-
ma boca, conseguiu conven-
cer milhares de eleitores que 
o elegeram deputado estadual 
em São Paulo, o colocaram em 
terceiro lugar na eleição para 
prefeito da capital e o habili-
taram a postular o cargo de 
governador do mais poderoso 
Estado do Brasil foi a mesma 
que o cancelou. 

A lição que Arthur e ou-
tros falantes nos ensinam é 
que refrear a língua pode nos 
garantir paz social, pois nossa 
boca fala sempre fala do que 
o nosso coração está cheio e 
nossas palavras podem sepul-
tar todo nosso passado e nos 

“cancelar”. Arrependimento, 
pedido de perdão e retrata-
ção são necessários, mas não 
impedem o cancelamento.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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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

A Operação Cata-Treco iniciou ontem um novo cronograma em Suzano. A ação 
segue até 18 de março. Uma equipe estará nos bairros Jardim Portugália, Jardim 
Belém, Jardim Nazaré, Jardim Natal, Jardim Bela Vista, Jardim Miriam, Jardim 
Maneira, Vila Santana, Jardim Lazzareschi e Jardim Maitê, enquanto a outra 
estará no Parque Buenos Aires, Jardim Três Américas, Estância São Luiz, Chácara 
das Hortências, Jardim das Lavras, Jardim das Lavras Mirim, Parque Palmeiras, 
Parque Cerejeiras e Jardim Restinga.
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Recadastramento de aulas 
esportivas é retomado 
Suzano - A Secretaria de 
Esportes e Lazer de Suzano 
anunciou a retomada das 
aulas esportivas gratuitas no 
município. A partir de hoje, 
os cidadãos que já eram be-
neficiados anteriormente pela 
iniciativa e que têm interesse 
em continuar participando 
devem se recadastrar junto à 
prefeitura no Complexo Po-
liesportivo Paulo Portela, que 
fica na rua Barão de Jaceguai, 
375, no centro, e no Parque 
Municipal Max Feffer, das 8 
às 16 horas. As vagas para 
novos participantes serão 
abertas em breve.

Os interessados que parti-
cipavam de qualquer uma das 
modalidades ofertadas devem 
comparecer ao Portelão com 
a carteirinha da matrícula 
anterior, duas fotos 3x4 e 
cópia do RG, comprovante de 
endereço e atestado médico 
atualizado. Já no Parque Max 
Feffer, o recadastramento 
será exclusivo para natação e 
hidroginástica. Esta primeira 
etapa visa garantir o acesso 

Matrículas

ao projeto municipal para 
aqueles que participavam 
antes da suspensão das ativi-
dades presenciais, em razão 
da pandemia de coronavírus 
(Covid-19).

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Arnaldo 
Marin Junior, destacou a 
importância desta retomada, 
que leva entretenimento 
e qualidade de vida para 
crianças, jovens e adultos de 
toda a cidade. “Nosso objetivo 

neste primeiro momento é 
atualizar os atestados mé-
dicos de aptidão física dos 
participantes, para checar 
suas condições de saúde 
atuais e garantir que poderão 
desempenhar as modalidades 
escolhidas com segurança e 
conforto”, explicou.

Após o período de re-
novação de matrículas, a 
administração municipal 
prevê abertura de novas 
vagas para a população geral. 

Novas vagas também podem ser abertas na cidade

Wanderley Costa/Secop Suzano

Assistência Social inicia debates 
sobre atendimento a vítimas
Primeiro encontro entre os representantes dos núcleos de acolhimento ocorreu ontem na sede do Creas

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Suzano - A Secretaria de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social realizou uma 
reunião com funcionários 
da pasta no Centro de Re-
ferência Especializado de 
Assistência Social (Creas) 
que fica localizado na rua 
Doutor Deodato Wertheimer, 
174, no centro, ontem de  
manhã, com foco em ações 
e atendimentos ao público 
feminino durante o mês de 
março. O primeiro de uma 
série de encontros progra-
mados para março reuniu 
técnicos e envolvidos nos 
núcleos especializados em 
atendimento e serviço às 
mulheres.

Contando com a presença 
de dois representantes de 
cada uma das cinco unidades 
do Centro de Referência e 
Assistência Social (Cras), 
coordenadores da Casa de 
Atendimento à Mulher em 
Situação de Violência, guardas 
municipais da Patrulha Maria 
da Penha e profissionais do 
Creas, a reunião teve como 

tema central os processos 
de acolhimento do público 
feminino que sofre violência 
verbal, doméstica ou sexual, 
englobando as melhores 
formas de conduzir o apoio 
e a orientação nestes casos.

As participantes debateram 
as formas específicas de 
atendimento, projetando 
possíveis situações de risco 
médio e grave que as vítimas 
podem apresentar durante 
os atendimentos. Parte da 
conversa incluiu também a 
troca de experiências entre 
os núcleos, com sugestões 
acerca das determinadas 
áreas de atuação.

Segundo a comandante 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), Rosemary Caxito, 
apresentar casos e alinhar 
formas de acolhimento ga-
rantem um serviço mais 
próximo às mulheres. “Sou 
mulher e sei do medo que 
ameaças e agressões crimino-
sas podem causar na rotina 
diária. A segurança municipal 
trabalha incansavelmente 

para proteger as mulheres 
suzanenses por meio da 
Patrulha Maria da Penha, 
que está sempre pronta para 
ajudar da melhor forma 

possível”, afirmou.
Para o secretário Geraldo 

Garippo, a atuação conjunta 
possibilita um atendimen-
to humanizado às vítimas. 

“Todos da Pasta trabalham 
com um mesmo objetivo, 
tendo atuações próximas 
às outras secretarias, como 
a Segurança Cidadã e a 

Saúde. A presença de todos 
os envolvidos foi importante, 
pois teremos mais conversas 
como essa nas próximas 
semanas”, comentou.

De acordo com o titular, 
a sociedade deve manter o 
respeito em absolutamente 
todos os momentos com as 
mulheres, pois apenas assim 
as ocorrências registradas 
serão evitadas. “No mês 
de março, onde prezamos 
e priorizamos as mulheres, 
essa é a principal mensagem 
que precisamos passar a 
todos”, completou.

Os munícipes interessados 
podem entrar em contato 
com a Assistência Social por 
meio do telefone 4745-2154 
ou, caso desejem realizar 
uma denúncia anônima, 
podem entrar em contato 
com a Ouvidoria Municipal, 
pelo número 0800-774-2007. 
Informações complemen-
tares sobre os serviços do 
Cras e do Creas podem ser 
consultadas no site www.
suzano.sp.gov.br.

Esta foi a primeira reunião do grupo de uma série de encontros programados

Wanderley Costa/Secop Suzano

Região - O governador João 
Doria (PSDB) confirmou ontem 
a liberação do uso das más-
caras em qualquer ambiente 
aberto do Estado de São Paulo. 
O uso da proteção continua 
obrigatório no transporte 
público e em todos os am-
bientes fechados de acesso 
público, como salas de aula, 
comércios e escritórios.

“A decisão se deve funda-
mentalmente ao avanço da 
vacinação. São Paulo. A decisão 
está respaldada na ciência, 
na saúde e no respeito pela 
vida”, afirmou Doria. “É um 
novo momento na vida e no 
trabalho. Depois de dois anos 
e dois meses de pandemia 
e de perdas, nós podemos 
tomar uma medida com esta 
importância e dimensão”, 
reforçou o tucano.

O decreto assinado por Doria 
tem efeito imediato, pois já 
foi publicado em edição extra 
do Diário Oficial do Estado 
(www.imprensaoficial.com.
br). Agora, o uso de máscara é 
opcional em locais como vias 
públicas, parques, ambientes 

Estado confirma liberação 

das máscaras ao ar livre

Pandemia

escolares abertos, shows e 
eventos ao ar livre.

A decisão é baseada em 
análises do Comitê Científico 
do Coronavírus de São Paulo. 
O grupo de especialistas levou 
em consideração a redução de 
76,7% nas novas internações e 
56% dos óbitos por coronavírus 
(Covid-19) no último mês.

Além da melhora nos in-
dicadores da pandemia, São 
Paulo tem a maior cobertura 
vacinal do país, com mais de 
101 milhões de doses aplicadas. 
O Estado está próximo da 
meta de 90% da população 
elegível vacinada, conforme 
recomendação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

“Nós estamos muito além 
da vacinação de muitos países. 
Nós temos hoje uma taxa de 
ocupação de leitos de UTI no 
estado de 37,6%. Nos últimos 
30 dias, nós tivemos queda 
de 54% no número de casos, 
as internações caíram 76% e 
o número de óbitos foi 56% 
menor”, afirmou o Secretário 
de Saúde do Estado, Jean 
Gorinchteyn.

Itaquá - A carreta de mamo-
grafia, do programa estadual 
Mulheres de Peito, recebeu 
498 mulheres para o exame 
de mamografia em Itaqua-
quecetuba entre 22 de feve-
reiro e 5 de março. Quem 
passou pela praça Padre João 
Álvares, no centro, onde a 
carreta estava, também pôde 
conferir outros serviços e 
receber brindes.

A ação foi realizada pela 
Secretaria de Políticas para 
Mulheres em parceria com 
a Secretaria de Saúde do 
município por ocasião do 
mês da mulher. Ao todo, 
foram entregues mais de 
7 mil brindes e realizados 
mais de mil serviços como 
cortes de cabelo, esmaltação, 
colocação de unha postiça, 
corte de cabelo, chapinha, 
análise capilar, limpeza de 
pele, massagem, maquiagem, 
design de sobrancelha, escova 
e cachos, além de 164 testes 
de visão. Exames também 
foram realizados. 

Carreta da 
mamografia 
realiza quase 
500 exames

Saúde
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Saúde segue agendando a 
vacinação contra Covid
Mogi - A Secretaria de Saúde 
mantém diversas vagas dis-
poníveis para agendamento 
online da aplicação da vacina 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) no www.cliquevacina.
com.br . Há agendamentos 
para imunizantes de todos 
fabricantes, com opções de 
primeira, segunda ou dose 
adicional, dependendo da 
faixa etária e preconiza-
ção do Plano Nacional de 
Imunização. 

O imunizante Pfizer, por 
exemplo, tem opções de 
primeira ou segunda dose 
para adultos e adolescentes 
de 12 a 17 anos, além da 
Pfizer pediátrica. A Janssen 
tem opções de primeira 
dose ou dose complementar 
para adultos (maiores de 18 
anos) e Coronavac pediátrica, 
com opção de primeira ou 
segunda dose para crianças 
de 6 a 11 anos, e segunda 
dose para maiores de 18 
anos. E também Astrazeneca 
para adultos. As datas e 
horários estão distribuídas 

Imunização

nesta semana, em diferentes 
postos da cidade. 

Mogi das Cruzes aplicou, 
até o momento, 933.708 doses 
de vacina contra a Covid-19, 
sendo 382.640 primeiras 
doses, 340.788 segundas 
doses, 10.593 doses únicas 
e 199.687 terceiras doses 
ou doses adicionais. Deste 
total, 32.489 foram aplicadas 
em crianças de 5 a 11 anos 
(29.107 primeiras doses e 
3.382 segundas doses).  

Quem tiver alguma dúvida 
pode entrar em contato pelo 
SIS 160.

Mortes
Consórcio de Desenvolvi-

mento dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) registrou, 
nas últimas 24 horas a região 
quatro óbitos em decorrência 
da doença nos municípios 
de Guararema, e Mogi das 
Cruzes. No total são 5.890 
mortes por Covid.

Agendamento de vacinação deve ser feito online

Reprodução/Internet

Prefeitura anuncia para abril o 
início do projeto piloto de ônibus
Plano experimental abordará 4 linhas em Cocuera e Biritiba-Ussu, que não passarão mais diretamente pelo centro

MOBILIDADE URBANA

Mogi - A secretária de Mo-
bilidade Urbana, Cristiane 
Ayres, anunciou na tarde 
de ontem que o programa 
piloto para o transporte 
público de ônibus para os 
distritos de Biritiba-Ussu 
e Cocuera terá início na 
primeira semana de abril. 
O novo programa pretende 
reduzir o tempo de viagem 
para passageiros e evitar a 
utilização das vias do centro 
da cidade.

O novo plano experimental 
para o transporte público 
da cidade vem sendo cons-
truído, segundo a secretária, 
desde o segundo semestre 
de 2021, por meio das 
audiências do “Participa 
Mogi: Mobilidade Urbana”. 
Neles, a Prefeitura busca as 
demandas, necessidades e 
opiniões dos moradores sobre 
os serviços públicos, entre 
eles o sistema de ônibus 
municipal. “O sistema é o 
mesmo há mais de 20 anos, e 

está desatualizado e defasado. 
A pedidos da população e 
da opinião pública sobre o 
sistema, fizemos um estudo 
e identificamos que, antes 
de expandir a rede para a 
cidade inteira, precisamos 
fazer um programa piloto”, 
explicou.

O projeto envolve, além 
da renovação da frota que 
hoje circula na cidade, a 
redefinição do traçado de 
quatro linhas: duas sendo 
do distrito de Cocuera (as 
linhas C404 e C405) e duas 
no distrito de Biritiba-Ussu 
(E392 e E393). “Estas linhas, 
como as outras que com-
põem a rede de transporte 
público municipal, acabam 
sofrendo e gerando o im-
pacto no tráfego nas ruas 
do centro, causando atrasos 
para quem está dentro do 
veículo e para quem espe-
ra no ponto. Elas foram 
escolhidas por critérios 
técnicos, por se adequarem 
à nossa proposta”, explicou 
a secretária municipal.

Na nova proposta, os 
veículos irão seguir para o 
Terminal Estudantes, onde 
será disponibilizada a in-
tegração com o Terminal 
Central com uma linha 
expressa. A diferença é 
que, com o novo sistema, 
além dos usuários apenas 
pagarem uma taxa com o 
novo bilhete integração 

“Pronto”, também permitirá 
um menor fluxo de ônibus 
na região entre os dois 

terminais, principalmente 
em duas avenidas de amplo 
movimento. Na expectativa 
da Prefeitura de Mogi, o nú-
mero de viagens nas linhas 
de Cocuera deve subir 19,5% 
(de 92 para 110 partidas 
por dia), e 21,4% para as 
linhas de Biritiba-Ussu (de 
42 para 51).

O projeto pretende também 
identificar os novos sistemas 
por cores – a Linha Expressa 
que ligará os terminais será 

da cor amarela, as linhas 
Circular Centro e Circular 
Centro (Via Ipiranga) serão 
nas cores verde ou amarela, 
e a nova “Circular Saúde” na 
cor azul terá como itinerário 
todos os equipamentos de 
saúde da cidade, incluindo 
o Hospital Municipal de 
Braz Cubas, o Hospital das 
Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, a Farmácia de Alto 
Custo e outros locais.

Sobre o período de testes 
do novo sistema, a secretaria 
de Mobilidade Urbana de 
Mogi informou que não há 
uma previsão de quanto 
tempo durará o programa, 
mas que será estendido 
para outros distritos e bair-
ros mediante os resultados 
apresentados a partir de 
abril com as quatro linhas.

Novo cartão
A Prefeitura também re-

velou os planos para um 
novo cartão de integração 
do transporte público do 
município, o “Pronto”. A 

iniciativa pretende substituir 
o atual sistema de forma 
gradativa, conforme seja 
aplicado o novo sistema de 
transporte na cidade.

Um dos pontos revelados 
pelo estudo conduzido pela 
atual administração é que o 
cartão não atende a todas as 
necessidades da população, 
por não incluir a integração 
dentro de uma das cinco 
áreas em que a rede é divi-
dida, causando mais gastos 
para o usuário ao longo do 
mês. Pelo novo programa, 
a previsão é que todas as 
viagens sejam integradas em 
um período de uma hora 
e meia, mesmo dentro da 
própria região. A expecta-
tiva é de que a economia 
ao usuário possa ir a até 
mais de R$ 200 por mês.

O novo cartão será im-
plantado inicialmente para 
os moradores dos distritos 
de Cocuera e Biritiba-Ussu, 
e será estendido de forma 
progressiva conforme o 
novo sistema será adotado.

André Diniz

Secretaria Cristiane Ayres apresenta o projeto

Pedro Chavedar/PMMC

Instituto recebe doações 
para ‘Páscoa Solidária’

Mogi - O Instituto Sopa (So-
ciedade Organizada Pão que 
Alimenta) Dona Odette iniciou 
a arrecadação de chocolates, 
ovos de Páscoa e doces para 
distribuir para cerca de 1.500 
crianças carentes em Mogi das 
Cruzes. A campanha ‘Páscoa 
Solidária’ receberá doações 
até 14 de abril na sede da 
entidade, localizada na rua 
Roberto Nami Jafet, 265, Vila 
Industrial.

A ação é realizada há cerca 
de 20 anos e atende moradores 
dos bairros Jundiapeba, Jardim 
Aeroporto, Conjunto Jefferson, 
Rodeio, Ponte Grande, Vila 
Industrial e centro. Segundo o 
presidente do Instituto Sopa, 
André Camargo de Almeida, 
“é uma data muito especial e 
aguardada pela criançada do 
projeto, porque as famílias não 
têm condições de comprar 
para os filhos”.

Além dos ovos, o Instituto 
Sopa, recebe qualquer tipo 
de chocolate. O produto será 

Combate à fome

derretido e transformado em 
ovo de Páscoa pelos volun-
tários. A entidade também 
está recebendo doações de 
embalagens para dar acaba-
mento nos presentes. É possível 
entrar em contato por meio 
do número (11) 97544-3444 
e solicitar mais informações.

O instituto também realiza 
doações de cestas básicas e 
sopa. Por ano, são cerca de 
300 ações que atendem 600 
famílias carentes e pessoas em 

situação de rua nos bairros 
Jundiapeba, Jardim Aeroporto, 
Conjunto Jefferson, Rodeio, 
Ponte Grande, Vila Industrial 
e centro. Em 2021, foram 183 
toneladas de alimentos doados. 
Além da entrega de comida, 
a entidade também arreca-
da vários itens para doação, 
como roupas, eletrodomésticos, 
móveis, brinquedos, material 
escolar etc. Veja como doar 
no link https://institutosopa.
org.br/campanhas/

Ingrid Leone

Doações podem ser entregues até 14 de abril na sede

Divulgação/Andre Camargo
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Sesc apresenta atrações musicais 
especiais neste mês da mulher
Durante os meses de março e abril o espaço contará com 10 apresentações de artistas mulheres de diversos gêneros

MÊS DA MULHER

Mogi - Em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, 
o Serviço Social do Comércio 
(Sesc) apresenta uma pro-
gramação musical focada no 
protagonismo feminino. Ao 
longo de março e abril será 
possível acompanhar artistas 
de diversos gêneros e estilos 
em diferentes espaços do Sesc 
gratuitamente.

“Escolhemos apresentações 
de estilos musicais variados e 
que contemplem a diversidade 
cultural das mais variadas 
formas, raça e idades”, relatou 
Fernanda Sampaio, técnica em 
Programação do Sesc. Durante 
as próximas quintas-feiras, 
às 20 horas e aos domingos, 
às 16h30, os espectadores 
do espaço poderão assistir 
apresentações de música ins-
trumental, MPB, forró, samba 
e de outros estilos, valorizando 
artistas regionais e do Estado 
de São Paulo.

De acordo com Fernanda, as 
apresentações permitirão que 

o público da região conheça 
novas artistas e estilos. “Com-
plexificando sua compreensão 
sobre a música brasileira e 
ampliando seu repertório, o 
público pode esperar apresen-
tações com trabalhos autorais 
consistentes e interpretações 
de clássicos”.

Programação
O primeiro grupo a se 

apresentar foi o Feminina 
do Jazzmin’s Big Band. O 
projeto Feminina foi elaborado 
com repertório e composi-
ções que falam do feminino. 
A banda de jazz, formada 
por 17 instrumentistas de 
diferentes gerações e estilos, 
valoriza a música brasileira 
e traz composições originais, 
contando com instrumentos 
como clarinete, flauta, trompa, 
vibrafone, percussão, piano 
e saxofone. A apresentação 
ocorreu ontem.

A cantora negra, compo-
sitora e educadora Luana 
Bayô apresenta um show 
no próximo domingo, das 

16h30 às 17h30. Inspirada 
na música e na arte de suas 
vivências na infância, a artista 
já cantou com o Bloco Afro 
Afirmativo Ilu Inã, Cia Treme 
Terra, Cia Ataré de Teatro e 
com o grupo Massembas de 
Ialodês.

A artista mogiana Sandra 
Vianna apresenta canções 
autorais com parcerias e in-
terpretações que priorizam o 
Universo Feminino, falando 
sobre ancestralidade e empo-
deramento feminino. O show 
contará com músicas que 

estarão no próximo álbum 
da artista. A apresentação 
acontecerá dia 17 de março, 
das 20 às 21h20.

O grupo de forró de rabeca, 
formado por quatro mulheres, 
traz composições próprias com 
aranjos autorais. Com Alice 

Vaz, na zabumba e voz, Beatriz 
da Matta, na percussão e voz, 
Maria Carolina, na rabeca e 
voz e Sofia Baroukh, no violão 
e voz. Inspiradas, nas vozes 
de intérpretes como Marinês, 
Ceumar e Clara Nunes, e com 
compositoras femininas como 
Cecéu, Almira Carrilho e Cátia 
de França. Valorizando os forrós 
de rabeca que se projetaram 
na cena musical nordestina. 
O show do grupo acontece 
no dia 20 de março, domingo, 
das 16h30 às 17h30.

Composto apenas por 
artistas mulheres, o Samba 
de Rainha tem trajetória de 
mais de 18 anos. Durante os 
anos de existência o grupo 
constantemente altera seu 
repertório e o formato dos 
shows que apresenta. O grupo 
se apresenta no dia 24 de 
março, quinta-feira, das 20 
horas às 21h20.

Para ter acesso aos eventos 
do Sesc é necessário apresentar 
um documento com foto e 
comprovante de vacinação 
contra a Covid-19. 

Raissa Sandara 

Cantora Luana Bayô se apresenta no próximo domingo (13), das 16h30 às 17h30

Divulgação

Instalação de lâmpadas 
novas segue em Jundiapeba
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana 
está dando continuidade 
nesta semana ao trabalho 
de implantação de lâmpadas 
de LED no distrito de Jun-
diapeba. O modelo é mais 
eficiente no que se refere 
à iluminação e segurança 
pública, além de garantir 
redução no consumo de 
energia. O distrito já tinha 
recebido 500 lâmpadas desse 
modelo e, com essa nova 
etapa, o total se aproximará 
de duas mil lâmpadas LED 
instaladas no local.

Ao todo, 94 vias do dis-
trito são beneficiadas pelo 
trabalho. Entre elas, podem 
ser citadas as avenidas Dona 
Áurea Martins dos Anjos, 
Alício de Carvalho, Bolívia, 
Alfredo Crestana, João de 
Souza Franco, José Galucci, 
José Rodrigues Pires, Jordânia, 
Líbano, Libéria, Líbia, Talete 
Maccio, Alameda Santo Ân-
gelo, entre outras.

O objetivo da administração 
municipal é modernizar a 

Iluminação

rede de iluminação pública, 
substituindo gradativamente 
as lâmpadas convencionais 
por modelos LED. Mais 
eficientes, econômicas e 
duradouras, elas proporcio-
nam redução no consumo de 
energia estimado em 23%.

Além disso, como os mo-
delos LED possuem maior 
fluxo luminoso e luz clara, 
eles contribuem para melho-
rar a segurança pública. As 
características das lâmpadas 

ajudam na identificação de 
pessoas, veículos ou objetos 
pelas câmeras de monitora-
mento, além de oferecerem 
maior conforto visual aos 
cidadãos.

O cidadão que quiser so-
licitar a troca de luminárias 
pode baixar o aplicativo Mogi 
Iluminada, que foi lançado 
pela Prefeitura ou então 
registrar o pedido por meio 
da Ouvidoria, no telefone 
156, opção 5.

Bairro já tinha recebido 500 novas lâmpadas

Pedro Chavedar/PMMC

A vacinação continua com 

tudo em Mogi. Agora é a vez 

dos nossos pequenos, mas 

você, pai ou responsável, 

precisa dar o exemplo: �que 

atento ao intervalo entre as 

doses e não esqueça de 

completar o ciclo vacinal.

EU VACINEI!

agora é
a sua vez!

Estamos unidos para

vencermos a Covid!
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Fabiana avisa a Madre Superiora que Antonieta desmaiou e foi levada para 

ser quarto. A religiosa liga para o doutor André.

GLOBO, 17H55

O Clone
Albieri garante que Ali nem precisa de fotografi a: ao ver Leo, irá reconhecê-

lo. Clarice avisa a Nando que não vai tolerar drogas dentro de casa.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Davi volta para a fazenda e fala com Augusta. Olívia exige melhorias de 

trabalho para os tecelões, e Joaquim tenta disfarçar a raiva. Augusta sugere 

um local para Davi morar. Constantino avisa que Julinha e Arminda trabalharão 

como legionárias. Isadora leva Davi à casa que era de Leônidas e os dois 

fi cam muito próximos.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Paula/Neném e Neném/Paula descobrem como a armação do doping foi feita. 

Marcelo recebe uma ordem de despejo. Osvaldo avisa a Neném/Paula da 

audiência do caso de doping. Teca ameaça Cora e Roni. Flávia/Guilherme 

observa Rose dar aula. Teca termina com Trombada.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Noca vê no jogo de cartas uma pessoa nova na vida de Lara. Ravi revela 

a Aníbal que não está apaixonado por Thaiane. Ana Virgínia fi ca chocada 

ao saber durante a sessão de terapia com Breno que o fotógrafo passou a 

noite com Júlia. Ana Virgínia demite Júlia. Edgar e Júlia se reencontram no 

grupo de alcoólatras. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Diante de um milagre e liderados por Josué, os hebreus atravessam o rio 

Jordão em direção à Canaã. O povo de Jericó cobra explicação dos reis. 

Josué se declara para Aruna.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Vale a pena a 
tentativa e não o receio

Vale a pena confiar e 
nunca ter medo

Vale a pena encarar e 
não fugir da realidade

Ainda que eu 
fracasse, vale a pena 
lutar

Vale a pena discordar 
do melhor amigo

e não apoiá-lo em 
suas atitudes erradas

Vale a pena corrigi-lo
Vale a pena encarar-

me no espelho e ver
se estou certo ou 

MOMENTO
especial

VALE A PENA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

NADIA ELUI BACCI

MARIA ANTONIA S. MEIRELLES

Parabéns! Saúde, paz e felicidade! Você é uma pessoa ilu-

minada que preenche a todos com a sua luz!

“ Enquanto o dia semeia sonhos, a 
noite rega a esperança.”

 cultura@jornaldat.com.br

errado
Vale a pena procurar 

ser o melhor e aí
Vale a pena ser o que 

for
Enfim
Vale a pena viver a 

vida, já que a vida
não é tudo que ela 

pode nos dar
Mas sim tudo o que 

podemos dar por ela.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 201.898/2021

OBJETO: Aquisição de caçambas peneira e britadeira para acoplamento.
EMPRESA VENCEDORA:  Lotes 01 e 02: MAQUINA SOLO MAQUINAS E EQUI-
PAMENTOS LTDA no valor global de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). 
Mogi das Cruzes, em 08 de março de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor 

Geral.

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - PROCESSO Nº 201.929/2021

OBJETO: Aquisição de barrilha densa.
Com base nas disposições do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, nas razões que fun-
damentam o despacho constante dos autos do processo, assim como por necessidade 
técnica e conveniência da Administração, essa Autarquia decidiu pela REVOGAÇÃO 
da licitação em epígrafe. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos 
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. Mogi das Cruzes, em 

09 de março de 2022 - JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
FONE: (11) 4699-8401

VAGA: VARREDOR(A)
E AJUDANTE GERAL
COM DEFICIÊNCIA

- MORAR EM MOGI DAS CRUZESE REGIÃO.
- DEFICIÊNCIA COM LAUDO MÉDICO

OS INTERESSADOS DEVERÃO ENTREGAR CURRÍCULO POR:

    E-MAIL: CINTIA.RS@PERALTAMOGI.COM.BR
    ENDEREÇO: AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, Nº 1620, JD. RODEIO,
    MOGI DAS CRUZES/SP

PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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Homenagem em Itaquá

A Secretaria de Políticas para Mulheres e o Fundo Social de Solidariedade de 
Itaquaquecetuba homenagearam, na noite de terça-feira, as indicadas ao Prêmio 
Mulheres de Excelência de Itaquaquecetuba 2022. O evento foi marcado por discursos 
e aconteceu na sede da Secretaria de Cultura com a presença da equipe organizadora, 
do prefeito Eduardo Boigues (PP), da primeira-dama Mila Prates Queroz.

Primeiro dia de via única gera 
caos na Linha 11-Coral da CPTM
Embora a obra esteja ocorrendo na região de Arthur Alvim, zona lesta da capital, intervenção afeta todo o sistema

HAJA PACIÊNCIA

Região -Não é novidade para 
os usuários da Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM) enfrentarem 
plataformas e trens lotados 
diariamente. O problema se 
tornou ainda maior há dois 
dias, quando o tempo de per-
curso também aumentou, isso 
porque na última segunda, a 
circulação no trecho entre as 
estações Tatuapé e Corinthians-

-Itaquera, na capital, que fazem 
parte da Linha 11-Coral, foi 
restrita para via única. Isso 
porque, na região de Arthr 
Alvim, obras emergenciais 
estão sendo realizadas pela 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana e Obras (Siurb) da 
Prefeitura de São Paulo. Segun-
do 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 e 
a manutenção da estrutura 
dos trens e da via.

As obras geram maiores 
intervalos entre os trens nos 
dois sentidos, um problema 
que atrapalhou a rotina dos 
usuários do sistema sob trilhos, 
que tiveram dificuldades para 
chegar ao destino na manhã 
de ontem. “Não tem muito o 
que dizer, além de revoltante. 
Acordo às 6 horas para pegar 
o ônibus e o trem, em tempos 
normais já é demorado, por 
conta da distância, mas agora, 
está insano de lento, não só 
isso, mas somos obrigados 
a ficar igual a uma sardinha 
enlatada dentro dos vagões”, 
lamentou Lucas Augusto Sil-
va de Souza, estudante de 
jornalismo, morador em Poá.

O poaense destacou que o 
tempo de chegada até a uni-
versidade, que fica na capital, 
aumentou cerca de uma hora: 

“Na segunda-feira eu cheguei 
8h36, ontem, cheguei já era 
mais de 9h30. Minha aula 
começa às 9 horas. Feliz-
mente estamos na primeira 
semana das aulas presenciais, 
e os professores ainda estão 
ajeitando a chamada, mas não 

Estações ficaram lotadas neste primeiro dia de funcionamento em uma via

sei como será se isso ocorrer 
daqui alguns meses”.

O universitário chegou a 
enviar um vídeo para a redação 
do Mogi News para contar 
como foi utilizar o sistema 
metroferroviário. “Hoje (on-
tem), em vez de descer no Brás, 
como de costume, para pegar 
a Linha 3-Vermelha (do Metrô) 
até a Estação Bresser Mooca, 
preferi descer em Itaquera e 
fazer a transferência para o 
Metrô ali mesmo, pareceu ser 
mais rápido, mas continuou 
cheio. Nas imagens eu estava 

na área de transição entre a 
CPTM e o Metrô”, 

Luiza Tomizawa, estudante 
de Biologia e Pedagogia, que 
mora em Mogi das Cruzes, 
também teve a rotina afe-
tada. “Foram mais de duas 
horas dentro de um trem 
absurdamente cheio, com a 
velocidade muito reduzida, 
fiquei super atrasada”, disse. 
A enfermeira Gisele Goulart, 
moradora de Suzano, precisou 
encontrar outra alternativa para 
chegar ao trabalho: “Precisei 
ir ao hospital de carro. Com 

Aline Sabino
Everton Dertonio

o tempo de parada maior 
entre as estações, não tem 
possibilidade de chegar no 
horário”, afirmou.

Em meio à pandemia de 
coronavírus (Covid-19), Gi-
sele reclamou também que 
não há distanciamento social 
dentro dos trens. “Com a 
quantidade de pessoas nos 
trens é um desrespeito em 
meio a um grande problema 
de contaminação que estamos 
vivendo. Sem contar que 
muitos passageiros não usam 
máscara”, destacou.

Em nota, a Secretaria de 
Infraestrutura Urbana e 
Obras (Siurb) da Prefeitura 
de São Paulo lamentou 
os transtornos causados 
aos passageiros da Linha 
11-Coral da CPTM. “A 
obra emergencial, para 
recomposição da galeria 
de água pluvial que passa 
sob os trilhos, ocorre 
24 horas por dia, e os 
funcionários se dividem 
em três turnos. A previ-
são é que a obra esteja 
totalmente finalizada em 
até 45 dias. Porém, estão 
sendo realizados estudos 
para normalização da 

Prefeitura paulistana 
lamenta o transtorno

circulação das composições 
no menor prazo possível, 
garantindo sempre a se-
gurança dos passageiros, 
funcionários e estruturas”.

Segundo a Prefeitura, 
a empresa contratada já 
finalizou o “tamponamento” 
da galeria, impedindo 
assim a passagem de 
água, e o revestimento do 
talude para estabilização 
do solo. O trabalho está 
concentrado agora na 
instalação de reforços 
metálicos sob os trilhos, 
para que assim a cir-
culação dos trens seja 
normalizada. (A.S.)

Já a CPTM afirmou 
que, desde a tarde de 
ontem, disponibiliza 
aos passageiros ônibus 
do Plano de Apoio entre 
Empresas em Situação 
de Emergência (Paese), 
como forma de oferecer 
mais uma alternativa de 
trajeto para a volta para 
a casa no horário de pico. 
Segundo a companhia, 
entre 16 e 20 horas, serão 
disponibilizados 36 ônibus, 
sendo seis no trajeto entre 
as estações Luz e Brás e 
30 entre as estações Brás e 
Guaianases, com paradas 
em todas as estações den-
tro deste trecho: Tatuapé, 
Corinthians-Itaquera, Dom 
Bosco e José Bonifácio.

Para o horário das 5 
às 9 horas, a operação 
Paese será mantida com 
36 ônibus, sendo seis no 
trajeto entre as estações 
Luz e Brás e 30, saindo de 

CPTM aciona Paese 
para tentar diminuir 
lotação dos trens

Guaianases com paradas 
em José Bonifácio, Dom 
Bosco, Corinthians-Itaquera, 
Tatuapé e Brás.

Na estação Luz, a saída 
e chegada dos ônibus 
acontece em frente à Pi-
nacoteca, na Praça da Luz. 
No Brás, o acesso é pela 
rua Domingos Paiva, e em 
Guaianases as chegadas e 
partidas acontecem no 
terminal norte de ônibus, 
ao lado da estação. Nos 
outros quatro locais, os 
embarques e desembar-
ques acontecem sempre 
ao lado de cada estação.

A CPTM destacou também 
que os passageiros que 
forem utilizar os ônibus 
do Paese devem pegar 
uma senha antes de passar 
pelas catracas das estações 
e apresentá-la tanto na 
entrada no ônibus quanto 
na entrada da estação de 
destino. (A.S.)

Cratera que se abriu, em São Paulo, está logo abaixo da Linha 11-Coral
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