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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Número de testes contra Covid
tem elevação de 473% em um ano
Variação ocorreu entre janeiro de 2021 e deste ano; foram 80.273 testes ao passo que neste ano foram 460.623 exames
Leopoldo Silva/Agência Senado

Educação

O número de testes para diagnóstico do coronavírus (Covid-19)
aumentou 473% entre janeiro de
2021 e 2022 em todas as dez cidades
do Alto Tietê, passando de 80.273
em janeiro de 2021 para 460.623
no primeiro mês deste ano. As informações fornecidas pelos municípios ao questionário mensal do
Tribunal de Contas (TCE) apontam,
Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba
e Suzano, com um total de 312.172
exames apenas em janeiro deste ano..
Cidades, página 3

Divulgação

Decreto

Estado tira a
obrigatoriedade
do uso de
máscaras em
locais fechados

UNIVESP OFERECE 1.440
VAGAS PARA O ALTO TIETÊ

Reclamação

AMANHÃ

Dayane Oliveira/AIPMI

Maiores queixas ao Procon de
Itaquá são contra os bancos

Outros serviços, como de energia elétrica e operadoras
de telefonia também são citados. Cidades, página 6

Cidades, página 4

Surgimento da ômicron fez a quantidade de testes explodir

Poupatempo vai distribuir mais de 300
senhas para renovar CNH. Cidades, página 6

Mogi News/Aqruivo

Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquá são os municípios
com maior número de vagas. Cidades, página 4
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EDITORIAL

A

Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CONTRACAPA

Mais testes
melhor maneira para saber se uma
coisa está indo bem ou mal é testando. Quanto mais testes puderem ser feitos melhor, já que eles
orientam a quem está testando qual o melhor caminho para seguir no sentido de melhorar o que está com defeito e aprimorar o
que já funciona bem.
No caso de doenças funciona do mesmo
jeito, claro que com algumas modificações
para este segmento. Em janeiro do ano passado, toda região promoveu 80.273 testes
para detectar o coronavírus (Covid-19),
ao passo que em janeiro deste ano foram
460.632, um salto de 473%.
De acordo com a diretora de Vigilância
em Saúde de Suzano, Maria Cristina Perin,
em entrevista para a nossa repórter Ingrid
Leone, esse aumento ocorreu em razão do
surgimento da variante ômicron, no final do
ano passado, o que deve ter promovido um
corre-corre entre os moradores da região, já
que ela vinha com a pecha de ser mais contaminante do que as outras versões da Covid.
O argumento da médica faz todo o sentido e isso explicaria esse boom de testes
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durante o período, todavia, o importante é
que é preciso, de fato, testar o máximo possível, porque só assim será viável direcionar
os próximos passos da saúde pública para
tentar conter os avanços da doença.
Uma delas, seguramente, se referem as
vacinas, com os testes é possível direcionar
o público que deverá tomar a dose, onde
a campanha está falhando, a necessidade
de abertura de leitos, entre outros processos que podem ser adotados para conter o
avanço não só do coronavírus, mas de qualquer outra doença.
Os testes devem ser disseminados cada
vez mais, não é porque a pandemia dá sinais de arrefecimento que a quantidade de
testagens deve diminuir, na verdade ela deve
ser mantida, porque pode esconder algum
foco maior da doença em algum bairro, ou
alguma família que pode não ter aderido,
como deveria, à imunização.
Esperamos que isso possa ser mais disseminado, certamente já foi pior, mas realizando estes testes as autoridades sanitárias
podem direcionar melhor os caminhos para
o fim da pandemia.

ARTIGO

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

REFORMA DE ESCOLAS
A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos
está realizando a reforma das unidades
escolares. A ação pretende reestruturar as unidades que ficaram fechadas
durante a pandemia de Covid-19 para
realizar as manutenções conforme a
necessidade. Ontem, os novos playgrounds das Escolas Municipais de
Educação Básica (Emeb) Maria Madalena Correa, no Jardim Luiz Mauro,
e Geraldo da Silva, Jardim Temporim,
foram instalados.

“Brasileiríssimo”, a Secretaria de Cultura em parceria com a orquestra sinfônica “Brasil Filarmônica Wind Orchestra”, alterou a data de realização
do concerto para a próxima sexta-feira. Com a mudança, a Pasta garantiu
a liberação de mais cem ingressos
que estarão disponíveis mediante reserva que deve ser feita pelo site da
Prefeitura (www.poa.sp.gov.br). A retirada deve ser feita no Teatro Municipal Turíbio Ruiz, até às 16h30 do dia
23 de março.

TUBERCULOSE

APOIO A VEREADOR

A 1ª fase da Campanha de Intensificação de Busca Ativa de Casos de Tuberculose teve início em Guararema,
por meio do setor de Vigilância Epidemiológica em parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) . Os
profissionais, durante suas atividades
de rotina e por meio das salas de espera, fornecerão orientações sobre a
doença, com o objetivo de conscientizar e de investigar se os pacientes
possuem algum dos sinais e sintomas da doença.

Durante a sessão ordinária de quarta-feira da Câmara de Suzano, quatro
vereadores anunciaram apoio ao parlamentar Fábio Diniz (PTB) em relação à polêmica em que o petebista se
envolveu com o Legislativo mogiano.
A Casa de Leis da cidade vizinha aprovou ontem uma moção de repúdio sobre a atitude de Diniz em coordenar
uma ação para resgatar uma mulher
que, segundo ele, estava em cárcere
privado, em uma residência em Mogi.
A vereadora Gerice Lione (PL); Marcio Malt (PL); André Marcos de Abreu
(PSC), o Pacola, e Marcos Antonio dos
Santos (PTB), o Maizena, discursaram
a favor de Diniz.

NOVA DATA
Em virtude da grande procura por ingressos para o concerto filarmônico

Luiz Felipe Da Guarda
editor@jornaldat.com.br

Saúde Funcional
O câncer colorretal é
aquele que surge no reto
ou no intestino grosso. O
tipo mais frequente é o
adenocarcinoma,cerca de
95% dos casos, mas existem outros tipos mais raros.
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer
(INCA), esse é o terceiro
tipo mais frequente em homens e o segundo entre as
mulheres em todo o país.
A predisposição genética conta como risco, mas
outros fatores podem contribuir para o surgimento da doença, entre eles:
obesidade, sedentarismo,
alimentação rica em carnes vermelhas, tabagismo
e alcoolismo.
Especialistas destacam
que cerca de 40% dos pacientes são diagnosticados

na fase inicial, mas, para
isso, é preciso realizar exames de rotina, como pesquisa de sangue oculto nas
fezes, retossigmoidoscopia
flexível e colonoscopia.
O câncer colorretal, em
geral, é uma doença bastante silenciosa. As principais queixas clínicas dos
pacientes envolvem a ocorrência de sangramento anal
e a alteração do hábito
intestinal. Outro ponto
de atenção diz respeito
à presença de pólipos no
intestino grosso. Pesquisas neste campo demonstram a relação deste câncer
com os pólipos do intestino grosso.
O tratamento de câncer
colorretal varia de acordo com a localização e a
extensão do tumor, além

das condições clínicas do
paciente.
Assim como outras doenças crônicas, o diagnóstico
precoce do câncer colorretal
é muito importante, pois
quando diagnosticado na
fase inicial, as chances de
cura são maiores. Um alto
percentual de pacientes são
considerados assintomáticos por um longo período
a partir do surgimento do
tumor. Contudo, não se
pode aguardar o surgimento
de manifestações clínicas
para efetuar o diagnóstico.
A prevenção e o acesso aos
profissionais especialistas,
junto aos exames necessários continua sendo o
melhor método para aumentar a cura.

CHARGE

Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta
e presidente da Comisão de Saúde do
Lions Clube Mogi das Cruzes
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PANDEMIA

Alto Tietê registra aumento no
número de testes de Covid-19
As dez cidades do Alto Tietê apresentaram aumento; especialista avalia que é reflexo da nova variante ômicron
Ingrid Leone

Região - O número de testes
para diagnóstico do coronavírus (Covid-19) aumentou
473% entre janeiro de 2021 e
2022 em todas as dez cidades
do Alto Tietê, passando de
80.273 em janeiro de 2021
para 460.623 no primeiro mês
deste ano. As informações
fornecidas pelos municípios
ao questionário mensal do
Tribunal de Contas de São
Paulo (TCE) apontam as
três cidades mais populosas
da região, Mogi das Cruzes,
Itaquaquecetuba e Suzano,
com um total de 312.172
exames apenas em janeiro
deste ano.
Entre as cidades apuradas
pela reportagem, de acordo
com o informativo mensal do
Painel de Gestão de Enfrentamento da Covid-19, Mogi
lidera a testagem por ser o
município mais populoso, com
um acréscimo de 2.086,2%
no comparativo entre janeiro
deste ano e de 2021. Porém,

levando em conta o número
de testes em relação à população total, Guararema
tem o melhor resultado com
22.148 exames no início do
ano para uma população de
30.465 habitantes.
O comparativo do período apontou as cidades
com a maior quantidade de
exames, independentemente
do contingente populacional.
Depois de Mogi, está Suzano (2100,9%), Guararema
(313,9%), Biritiba Mirim
(288%), Itaquaquecetuba
(242,3%), Arujá (201.4%), Poá
(201,7%), Santa Isabel (173,8%),
Salesópolis (112,1%) e Ferraz
de Vasconcelos (87,9%). Em
quantidade de exames, o
município com o menor
número foi Salesópolis, com
5.598 coletas, e o segundo
Biritiba Mirim, com o total
de 11.066.
A médica e diretora de
Vigilância em Saúde de Suzano, Maria Cristina Perin,
esclareceu que o aumento na
procura pela testagem rápida

Reprodução/Internet

As três cidades mais populosas da região somam um total de 312.172 exames

ocorreu após o surgimento
da nova variante ômicron,
descoberta em novembro
do ano passado, que é mais
contagiosa. Segundo a diretora, um outro fenômeno
foi o aumento dos casos de

Influenza, que apresenta sintomas similares: “As pessoas
procuravam o atendimento
médico e era Influenza”.
No início do ano, segundo
Maria Cristina, o Sistema Único
de Saúde (SUS) determinou que

os exames fossem realizados
prioritariamente em pessoas
sintomáticas por determinação do Ministério da Saúde.
Porém, de acordo com ela,
houve falta de insumos para
os testes em janeiro de 2022.

Para não sobrecarregar o
sistema, a médica destacou
que a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
regulamentou o autoteste
vendido em farmácias, mas
o exame padrão permanece
sendo o RT-PCR, que deve
ser feito somente quando
houver evidência clínica de
Covid-19. “O autoteste é uma
opção inicial. Se for positivo,
o sintomático deve procurar
uma avaliação médica”, orientou Maria Cristina.
A Secretaria de Estado da
Saúde informou que dos mais
de 6,1 milhões de testes RT-PCR, realizados na pandemia
no Estado, 33,51% foram
positivos. De acordo com a
Pasta, dados preliminares de
fevereiro, indicam 45,9% de
testes positivos.
Mais casos de Covid-19
foram registrados no país. Até
a última quarta-feira, 45.882
novos casos foram registrados, totalizando 29.478.039
milhões desde o início da
pandemia.

Seus Direitos

Oportunidade

Doação

Piaget espera atender mais
de cem pessoas por mês

Suzano Mais Emprego
divulga 232 vagas

Fundo Social
recebe mais de
1,8 toneladas
de alimentos

André Diniz

Suzano - Com trabalhos
iniciados na última semana,
o Núcleo de Práticas Jurídicas
da Faculdade Piaget espera
auxiliar mais de cem pessoas
mensalmente com aconselhamento e encaminhamentos.
O núcleo conta com a
participação de mais de 50
estagiários que cursam Direito. Os serviços oferecidos à população vão desde
encaminhamento para a
Procuradoria de Direito do
Consumidor (Procon) e para
juizados, além de auxiliar em
processos de cobrança, direito
de vizinhança, indenizações
e outros casos.
Segundo Marcus Vinicius
Rodrigues, diretor-geral da
Piaget, o Núcleo de Práticas
Jurídicas pode atender semanalmente 25 pessoas, que
atuam em plantões supervisionados por professores e
advogados. “Além do sistema
de livre demanda, o Núcleo
também atende mediante

O núcleo
conta com a
participação
de mais de 50
estagiários que
cursam Direito

referências de terceiros. É
importante ressaltar que todos
os assistidos passam por um
processo de triagem, de modo
a verificarmos não apenas a
natureza da demanda, mas
a realidade financeira dos
assistidos”, apontou.
A direção-geral da Faculdade
Piaget também apontou que
a unidade conta com outros
núcleos de atendimento
gratuito à população. Entre
eles estão os trabalhos de

fisioterapia, enfermagem,
farmácia e nutrição promovidos na Clínica da Saúde.
Outro serviço à disposição
na instituição é o Núcleo
de Apoio Fiscal, realizado
em parceria com a Receita
Federal, que promove desde
serviços simples como a
segunda via do documento
de Cadastro de Pessoa Física
(CPF), documentos de situação cadastral e declaração de
imposto de renda, a ações
para pessoas físicas e jurídicas,
como abertura de Microempreendedor Individual (MEI),
parcelamento simplificado
previdenciário, e consulta
de situação cadastral e fiscal.
O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Piaget
funciona às terças e sextas-feiras no período da tarde
na avenida Mogi das Cruzes,
1.001, no Jardim Imperador,
em Suzano. Mais informações
sobre documentos e horário
de funcionamento estão
disponíveis pelo telefone
4746-7090 (r.205).

Região - O projeto Suzano Mais Emprego divulgou
ontem 232 novas vagas de
trabalho. O serviço oferecido
pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
e Geração de Emprego tem
oportunidades para atuação
em sete cidades, principalmente Suzano, Mogi das
Cruzes e São Paulo. Todas
estão disponíveis no site bit.
ly/suzano-emprego.
O público interessado deve
enviar currículo em arquivo
Word ou PDF para o e-mail
suzano.vagas@gmail.com ou
então cadastrá-lo pessoalmente
em uma das duas unidades do
Centro Unificado de Serviços
(Centrus), em dias úteis, das
8 às 17 horas: na avenida
Paulo Portela, 210, região
central, ou então na avenida
Francisco Marengo, 2.301,
Jardim Dona Benta.
Há oportunidades para
contratação efetiva, temporária e de estágio, para quem
tem ensinos fundamental,
médio, técnico e superior, e
ainda para as quais não se

exige escolaridade, como
armador (15), servente de
pedreiro (15), pedreiro (10) Suzano - A presidente do
e carpinteiro (7).
Fundo Social de Solidariedade
Quanto ao nível de experiência de Suzano, a primeira-dama
profissional, os contratantes Larissa Ashiuchi, recebeu na
podem exigir determinados quarta-feira duas doações de
períodos comprovados em alimentos, que totalizaram
carteira de trabalho assinada 1.869 quilos.
ou não. Para quem busca coLogo pela manhã, a diretora
meçar a se inserir no mercado do Fundo Social, Beatriz Leite,
há vagas para ajudante de e o diretor da Secretaria Mumecânico automotivo (1) e nicipal de Desenvolvimento
estagiário de educação física Econômico e Geração de
(2). Já para retificador (20), Emprego, Arrones Dainez
tintureiro (10), mecânico hi- Júnior, acompanharam a
dráulico (1) e analista contábil entrega de 97 cestas básicas
(1) são requeridos ao menos – aproximadamente 1,6 mil
seis meses de experiência.
quilos –, feita pela empresa de
Outro foco do Suzano Mais agronegócios ICL América do
Emprego são as pessoas com Sul, representada, na ocasião,
deficiência (PCDs), que po- pelo supervisor de logística da
dem concorrer mediante a empresa, Renan Dias.
apresentação de laudo médico
JNo período da tarde, o
comprobatório junto com o Fundo Social recebeu a entrega
currículo. Estas oportunidades de 220 quilos de alimentos
têm exigências mínimas para da equipe administrativa de
atuação como assistente admi- corrida “Ladeiras Trail”, pronistrativo para suplementos va em formato de trilha. A
(2), técnico em segurança do entrega foi feita pelo diretor
trabalho (2), auxiliar de RH de percurso da competição,
(2) e outras.
Dario Rocha.
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EDUCAÇÃO

Univesp oferece 1.440 vagas
nos nove polos do Alto Tietê
Cidades com mais vagas são Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba; inscrições terminam dia 25 de abril
Região - A Universidade
Virtual do Estado de São
Paulo (Univesp) abre na
próxima terça-feira, às 10
horas, as inscrições para
o vestibular anual 2022.
Na região são 1.440 vagas,
divididas entre os polos das
cidades de Arujá, Ferraz de
Vasconcelos, Guararema,
Itaquaquecetuba, Poá, Mogi
das Cruzes, Santa Isabel,
Salesópolis e Suzano. Apenas
Biritiba Mirim não conta
com um polo da universidade. Em todo o Estado,
são mais de 30 mil vagas,
destinadas a 402 polos, de
347 municípios.
Os candidatos podem
escolher entre os nove cursos, com três eixos básicos:
Pedagogia, Letras, Matemática (Eixo de Licenciatura),
Ciência de Dados, Tecnologia
da Informação, Engenharia
de Computação (Eixo de
Computação), Engenharia
de Produção e os novos, Administração e Tecnologia em
Processos Gerenciais (Eixo

Divulgação

Os candidatos
podem escolher
entre os nove
cursos, com
três eixos
básicos

de Negócios e Produção).
As cidades com o maior
número de vagas no Alto
Tietê são Itaquá, Mogi e
Suzano, cada uma com
cem vagas em cada eixo,
totalizando 300 vagas para
cada polo. Em Ferraz, são
70 vagas, somando 210 em
todos os eixos, e Poá tem
40 vagas, o que representa
um total de 120. Já os polos
de Arujá, Santa Isabel e
Salesópolis têm 30, 20 e
10 vagas por eixo, respectivamente, totalizando 90,
60 e 30 vagas.
As inscrições terminam

Polo da Univesp em Itaquá, localizado no centro, tem cem vagas em cada eixo

no dia 25 de abril, às 23h59,
e devem ser feitas pelo
site: vestibular.univesp.
br. O custo da inscrição é
de R$ 45. Até a próxima
sexta-feira, inscritos no

Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico)
poderão solicitar isenção
da taxa. Também poderá
ser concedida a redução de
50% do valor da taxa para

matriculados no ensino
médio ou equivalente, no
3º semestre da Educação de
Jovens e Adultos (EJA), em
curso pré-vestibular ou em
curso superior (graduação

ou pós-graduação) e que
recebam remuneração mensal inferior a dois salários
mínimos ou desempregados.
No preenchimento da ficha
de inscrição, os candidatos
devem cumprir as etapas
previstas, respondendo o
questionário socioeconômico, indicando o CPF e
dados pessoais. Também
será possível, fornecer os
números de inscrição do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), de 2019,
2020 e 2021, para que os
resultados sejam considerados na prova objetiva e
integrados à nota final.
A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 22
de maio, às 13 horas, e os
locais oficiais serão divulgados no dia 13 de maio. O
início das aulas está previsto
para o mês de agosto. Para
participar, não há limite de
idade, basta ter concluído
o ensino médio ou com
o término previsto até o
período da matrícula.

Serviços

Com exceções

Doria tira obrigatoriedade da Operação Cata-Tranqueira
máscara em locais fechados atende 12 bairros amanhã
Região - O governador João
Doria (PSDB) anunciou ontem a flexibilização do uso
de máscaras em todos os
ambientes, com exceção do
transporte público – e seus
respectivos locais de acesso,
como estações de Metrô – e nos
locais destinados à prestação
de serviços de saúde.
“Recebi hoje à tarde uma nota
técnica do Comitê Científico
que demonstra uma melhora
consistente na situação epidemiológica no Estado. Por isso
decidi, com respaldo desses
cientistas e médicos, abolir
imediatamente a obrigatoriedade do uso de máscara
em todos os ambientes, com
exceção de unidades de saúde,
hospitais e transporte público”,
disse Doria.
O novo decreto foi publicado em edição extra do
Diário Oficial do Estado de
ontem e terá efeito imediato.
O uso agora torna-se opcional
em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula,
academias, entre outros. A

flexibilização em ambientes
abertos já havia sido autorizada
no dia 9.
A decisão foi baseada em
análises técnicas do Comitê
Científico do Coronavírus.
Os especialistas levaram em
consideração o índice de
vacinação com duas doses,
que atingiu a meta definida
pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) e do Ministério
da Saúde (MS) de 90% da
população elegível, ou seja,

acima de 5 anos imunizada.
Entre as análises também
foi considerado que após 14
dias do feriado de Carnaval, foi
constatado uma manutenção
da melhora dos indicadores
epidemiológicos, indicando
que a queda na transmissão
no Estado segue de maneira
progressiva. Pela sexta semana seguida registra quedas
de internações nos leitos de
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e de Enfermaria.
Rovena Rosa/Agência Brasil

Máscara ainda deve ser mantida nos transportes

Mogi- Doze bairros serão atendidos amanhã pelas operações
Cata-Tranqueira e Cata-Pneus.
Serão atendidos o Residencial
José Elias, Vila Rubens, Vila
Cidinha, Chácara das Flores,
Vila Celeste, Jardim Paulista,
Vila Nancy, Vila Flávio, Vila
Bernadotti, Vila Progresso,
Vila Vitória e Vila Lavínia.
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 munícipe que
eventualmente tenha dificuldades para fazer o descarte e
também contribuindo para o
meio ambiente. A operação
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Objetivo é recolher objetos e móveis não mais utilizados

atende os bairros conforme um
cronograma, que fica sempre
disponível para consulta no
portal da Prefeitura.
A operação também é fundamental para diminuir a
possibilidade de alagamentos,
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 descartar 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 essenciais 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 obtidas por meio do telefone
4798-5706.
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SELEÇÃO

Prefeitura anuncia startups
classificadas para de 2022
Programa de Incubação do Polo Digital será destinado a projetos voltados aos desafios da gestão de políticas públicas
Mogi - A Prefeitura anunciou
ontem as startups classificadas
para participar da edição deste
ano do Programa de Incubação
do Polo Digital. A segunda
fase da seleção foi feita no dia
10 de março, por uma banca
examinadora formada por
membros do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia
(CMIT), com representantes
do Sebrae-SP, do Alto Tietê
Valley e da Prefeitura.
Na quarta-feira passada,
terminou o prazo para apresentação de recursos pelas startups
participantes do processo.
Foram selecionadas para
esta edição do Programa de
Incubação as soluções apresentadas pelas empresas Ateliê
de Imagens, Atlas Florestal,
BSA – Banco Socioambiental,
Carpad, ConecTag, FVA Digital,
GameCode, Coletivo Okará
e MR Technologies. Além
disso, as startups Educaton,
Muteki e WiseThings, que já
participaram da última edição,
pleitearam a prorrogação para
o ciclo deste ano e foram

validadas pelo Polo Digital e
pelo CMIT.
Assim como no ano passado,
o Programa de Incubação do
Polo Digital será destinado a
projetos voltados aos desafios
da gestão de políticas públicas.
A iniciativa da Prefeitura de
Mogi das Cruzes é pioneira
no Brasil no desenvolvimento,
com apoio do município, de
startups voltadas a superar os
desafios do serviço público.
Durante o ano, as startups
do Programa de Incubação
participarão de diagnósticos,
mentorias, capacitações, workshops e rodadas de negócios
com conteúdo de diversos
atores do ecossistema de inovação do Alto Tietê, entre eles
Sebrae e Alto Tietê Valley. As
startups têm benefícios de
utilização da estrutura do Polo
Digital gratuitamente, o que
representa uma estimativa
de apoio financeiro indireto
da administração municipal
de cerca de R$ 300 mil para
todas as empresas incubadas.
“Mogi das Cruzes vem se
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Startups têm benefícios de utilização da estrutura de forma totalmente gratuita

consolidando como um importante polo de desenvolvimento de soluções inovadoras,
que podem se transformar
em serviços que melhorem a
qualidade de vida das pessoas.
O apoio ao desenvolvimento
de GovTechs e o pioneirismo
na realização de um programa
municipal de fomento a estas
soluções é importante porque
a Prefeitura pode auxiliar no

processo e funcionar como
plataforma de inovação, ao
mesmo tempo que a população é beneficiada com novos
serviços”, destacou o secretário
municipal de Desenvolvimento
Econômico e Inovação, Gabriel
Bastianelli.

Seleção
A edição deste ano do Programa de Incubação do Polo

Digital de Mogi das Cruzes
recebeu 19 inscrições entre
os dias 22 de fevereiro e 2
de março. Todas as startups
tiveram os requisitos básicos
analisados para a submissão das
propostas, como a viabilidade
econômica e tecnológica do
negócio, a originalidade da
proposta e a solução apresentada. Desta análise, 16
projetos foram selecionados

para a segunda fase.
Na segunda fase, os responsáveis pelas startups fizeram
uma apresentação para a Comissão Avaliadora, formada
por integrantes do Conselho
Municipal de Inovação e Tecnologia (CMIT), Sebrae, Alto
Tietê Valley e Polo Digital.
Durante cinco minutos, os
responsáveis venderam a ideia
inscrita e sua viabilidade. Após,
os avaliadores fizeram perguntas e esclareceram dúvidas. A
banca avaliou a experiência, o
conhecimento sobre o projeto,
domínio tecnológico, perfil
empreendedor e a motivação
para o negócio para definir os
classificados.
Para esclarecer dúvidas ou
para mais informações sobre
o ciclo de incubação de 2022,
os interessados podem entrar
em contato com o e-mail polodigital@mogidascruzes.sp.gov.
br, por meio do whatsApp
4798-6990 ou comparecer
ao Polo Digital, localizado na
avenida João XXIII, 1.160, no
distrito de Cezar de Souza.

Finanças

Aumentos dos combustíveis
afetará diversos segmentos
André Diniz

Região - O impacto do aumento
do preço dos combustíveis
afetará não apenas as famílias
que possuem veículos, mas
também às famílias que não
possuem carro ou moto,
segundo entidades ligadas
ao comércio e motoristas
de aplicativo.
O aumento dos combustíveis foi anunciado pela
Petrobras em 10 de março,
com aumento de 24,9%
para o preço do óleo diesel
e 18,7% para o preço da
gasolina, além de 16% no
valor do gás de cozinha nas
distribuidoras. Nos postos,
o preço médio do litro da
gasolina subiu mais de R$ 7
no Alto Tietê, e o preço do
botijão de 13kg chegando
a R$ 123.
Para a Associação Comercial e Empresarial de Suzano
(ACE), o reajuste fará com
que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPC-A)
eleve as projeções mensais de

inflação nos próximos meses
em torno de 1%. “Os mais
afetados serão pessoas em
situação de vulnerabilidade,
pois haverá influência direta
no preço de itens básicos
que são transportados por
caminhões - logo, a alta do
combustível pressiona o custo
do frete, que é repassado
integralmente ao preço final
das mercadorias”, explicou
a entidade.
Para a ACE, o aumento
acaba por causar um efeito
cascata no custo de vida da
população: “Um dos eixos
que pode sofrer muito é o
de compras e vendas online, que dependem 100%
de transportadoras para
chegarem ao consumidor
final”, apontou.

movidos apenas à gasolina
tornaram-se inviáveis para o
transporte por demanda em
aplicativos como Uber e 99,
com perdas de até 15% nos
rendimentos para os custos
de manutenção. “Quem
possui carros bicombustíveis, ou roda com gás, ainda
consegue trabalhar - estrangulado, mas ainda tem um
mínimo de condições. Nossa
categoria está na UTI: entre
passar fome e rodar com um
rendimento mínimo, muitos
podem dispor dessa última
fronteira que é a mudança
de combustíveis. Mas, se
houver mais um aumento,
ficará inviável para todos”,
alertou.
Para Ivan Rios, motorista
por aplicativos, o aumento
dos preços pode, mais à
Aplicativo
frente, causar o aumento
Os motoristas por aplica- no custo final ao usuário.
tivo também foram afetados. “Viagens curtas passam a
Maicon Cristian, representante compensar menos, e muitos
da Associação de Motoristas vão parar porque atualmente
por Aplicativo do Alto Tietê o sistema não compensa”,
(Amarati), apontou que veículos constatou.

EU VACINEI!
agora é
a sua vez!
A vacinação continua com
tudo em Mogi. Agora é a vez
dos nossos pequenos, mas
você, pai ou responsável,
precisa dar o exemplo: fique
atento ao intervalo entre as
doses e não esqueça de
completar o ciclo vacinal.

Estamos unidos para
vencermos a Covid!
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Mortes por Covid
A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Consórcio)
teve 623.684 casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) descartados desde o início da
pandemia. Ontem, o número de infectados chegou a 287.221. Nas últimas 24 horas a
região contabilizou quatro novos óbitos. Em Mogi das Cruzes houve a exclusão de um
óbito que estava duplicado.
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Cinco das 10 empresas com mais
queixas no Procon são bancos
Operadora de telefonia e comércio também lideram reclamações na unidade localizada em Itaquaquecetuba
Raissa Sandara

Itaquá - Cinco das dez empresas mais denunciadas no
Procon são bancos. Apenas no
ano de 2021, consumidores
insatisfeitos registraram 898
reclamações sobre serviços e
produtos no órgão, referentes
a 331 empresas. O maior número de reclamações, segundo
o Procon, é sobre o banco
Bradesco, seguido de outro
banco, o Itaú. Em terceiro
lugar, ficou a empresa de
distribuição de energia EDP.
Também aparecem entre os
líderes de queixas, a empresa
Via Varejo, o aplicativo de
compras coletivas Facily Social
Commerce, a operadora de
telefonia Tim, e os bancos Pan,
Ficsa, Santander e BMG. De

acordo com Marcello Barbosa,
responsável pelo Procon de
Itaquá e presidente do Conselho Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor (Condecon), é importante que o
consumidor, antes de acionar
o Procon, esgote o contato
com a empresa reclamada.
Barbosa enfatiza que o
reclamante deve guardar os
números de protocolos de
atendimentos antigos, relacionados à queixa, além de outros
meios que comprovem que
fez o necessário para resolução
prévia do caso. Feito isso, o
consumidor pode se dirigir
até a unidade de atendimento
para passar por uma triagem.
A vantagem de acionar o
Procon ao invés da Justiça,
segundo Barbosa, está no fato

Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com o Procon de Itaquá, 331 empresas na cidade fora denunciadas

de poder esgotar as vias administrativas, obter provas que
poderão auxiliar na resolução

Amanhã

do conflito, tendo orientação
e a fundamentação do Código
de Defesa do Consumidor.

Para o atendimento, é preciso
levar documentos pessoais,
RG e CPF, e comprovante

de residência, e também documentos que comprovem a
compra do produto ou serviço.
A partir da apresentação
da documentação é emitida
Carta de Informações Preliminares (CIP) pelo Procon.
A CIP é enviada à empresa
ou fornecedor requerendo
informações, documentos e
tentando agilizar a resolução
do conflito.
O atendimento pode ser de
forma presencial, na unidade
localizado na rua Dom Thomaz
Frey, 89, centro, que funciona
de segunda a sexta-feira, das 9
às 16 horas. Não é necessário
agendar horário. Também é
possível entrar em contato pelo
telefone (11) 4642-2005 ou
pelo e-mail proconitaqua@
gmail.com

Poupatempo

Caps Infantil promove ação Poupatempo terá 305 senhas
de saúde e inclusão social para renovação de CNH
Mogi - Centro de Atenção
Psicossocial Infantil (Capsi),
amanhã, das 9 às 13 horas,
o primeiro “Evento Incrível”
para pacientes da unidade
com foco na inclusão social
por meio de atividades lúdicas.
O objetivo é dar seguimento
à proposta de transformação
dos centros de atendimento
em saúde mental em unidades de promoção de saúde.
As atividades comemoram
o aniversário do Caps Infantil
e serão desenvolvidas por
meio de parcerias nas áreas
de arte, música, esportes
e contato com a natureza.
O encontro deste final de
semana é o primeiro de
quatro eventos que estão
previamente agendados para
o decorrer de 2022. O tema
será “Arte circense visando
Saúde Global na Infância”.
Além da equipe do Centro
Municipal de Saúde Mental, a
ação contará com a presença
da ONG Trupe do Riso de
Mogi das Cruzes, que está
preparando performances
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André Diniz

Unidade está sendo prepara para receber público

para os pacientes infantis e
seus responsáveis.
“Nossa proposta terapêutica
é a inclusão em atividades
lúdicas e sensoriais, respeitando as limitações de
cada paciente, ampliando o
conceito de tratamento em
saúde mental e inserindo os
familiares nas atividades das
crianças”, explica a diretora
clínica do Capsi, Patrícia
Guterres.
O roteiro prevê a formação

de dois grupos em formato
de circuito para evitar aglomerações e manter a organização do evento. Começa
com a entrada e ambiência,
seguindo para um teatro
preparado na recepção e sala
de espera e para a atividade
de contação de histórias na
brinquedoteca “Quem conta
um conto aumenta um ponto”. Serão montados, ainda,
Bazar, Palhaçoterapia e outras
atrações nos consultórios.

Região - O Poupatempo
promoverá amanhã mais
uma etapa do mutirão de
regularização da Certidão
Nacional de Habilitação (CNH).
A ação extraordinária beneficiará mais de 300 pessoas
no Alto Tietê.
O serviço presencial é
destinado para homens e
mulheres cuja carteira de
motorista teve sua validade
expirada entre maio de 2020
e agosto de 2021, no período
de quarentena da pandemia
do coronavírus (Covid-19),
onde a fiscalização foi mais
flexível. Até o final do ano, o
governo do Estado pretende
promover, em intervalos regulares, mutirões para auxiliar
a população a regularizar
sua situação.
Para as cinco unidades
do Alto Tietê - Ferraz de
Vasconcelos, Mogi das Cruzes,
Itaquaquecetuba, Suzano e a
recém-inaugurada unidade
de Arujá - o Poupatempo

destinou 305 senhas. Mogi
terá o maior número de participantes, com 120 pessoas
pré-cadastradas; Itaquaquecetuba vem em segundo com
80 inscritos, e Suzano em
terceiro lugar com 70. Ferraz
de Vasconcelos possui 31
pessoas agendadas, enquanto
que Arujá conta com quatro.
Segundo a Prodesp, responsável pelo atendimento do
Poupatempo, o serviço será
disponibilizado no horário

habitual de cada unidade,
mediante agendamento prévio,
feito nos canais eletrônicos
(aplicativo ou página do
Poupatempo na internet)
de forma gratuita. “No caso
das cidades do Alto Tietê, o
atendimento vai das 9 às 13
horas”, explicou em nota
o órgão.
Entre janeiro e fevereiro
deste ano, já foram realizadas
mais 7,3 mil renovações de
CNH nos postos da região.
Mogi News/Arquivo

Atendimento vai obedecer o horário de cada unidade
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Infraestrutura Urbana,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 024/2022 - PROCESSO Nº 31.826/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND
COMUM CP II 32 – SACO COM 50 KG.
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 01
de abril 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 março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 014/21 - PROCESSO Nº 24.434/21
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO, MEDIANTE
OUTORGA DE CONCESSÃO PÚBLICA, DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO ÂMBITO DO
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº
7.619/2020 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura
Urbana, comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas
disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na
modalidade CONCORRÊNCIA Nº 014/21. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do
artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
Mogi das Cruzes, em 15 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2021 - PROCESSO Nº 31.601/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO.
EMPRESA VENCEDORA: 300 COMÉRCIO SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI – EPP; AW
SPORTS - EIRELI – EPP; CALUX COMERCIAL EIRELI; L. MOHR EIRELI EPP; RICARDO
SANTORO DE CASTRO; SPORTHAUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI;
100 SPORTS EIRELI; ALOHA COMERCIAL LTDA; TECBOL LTDA; ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e WALDEMIRO STEFFEN ME.
VALOR GLOBAL: R$ 6.678.535,60 (seis milhões, seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos
e trinta e cinco reais e sessenta centavos).
Mogi das Cruzes, em 09 de março de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc.
artigo 37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do
seguinte ato administrativo:
RESOLUÇÃO (RESUMIDA):
Nº 1, de 16 de março de 2022 – Dispõe sobre aprovação de valores destinados ao patrocínio
de atletas e integrantes de comissões técnicas das modalidades oficiais, que representam
e divulgam o nome do Município, pelo Conselho Municipal de Desportos – CMD em 2022.
Obs.: O ato acima mencionado encontra-se afixado na íntegra no Quadro de Editais da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer/Prefeitura de Mogi das Cruzes
Gustavo Carvalho Nogueira
Secretário de Esporte e Lazer e Presidente do Conselho Municipal de Desportos
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