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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Vacinação de crianças contra
Covid está próxima da meta
Itaquá e Suzano são os dois municípios que apresentam os maiores percentuais de imunização, superiores a 80%
Mogi

Divulgação

FESTIVAL
AKIMATSURI
COMEÇA
AMANHÃ
Após dois anos de interrupção por conta do coronavírus
(Covid-19), o evento volta a ser
realizado em Mogi das Cruzes.
Abertura ao público será às 10
horas. Cidades, página 6

A vacinação infantil contra o coronavírus, destinada às crianças de
5 a 11 anos tem crescido. O cronograma que até o momento conta
com duas doses com intervalo de
aplicação variável, segundo a vacina
utilizada, se ampliou nos municípios
consultados pela reportagem. Suzano, que em fevereiro contava com
43% da meta estipulada para a 1ª
dose, hoje tem cobertura de 88,6%
do público infantil, se aproximando da meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde de 90% de cobertura.
Cidades, página 4

Batalhão em Guarulhos

ARUJÁ SE
BENEFICIARÁ
DE BAEP
A tradição japonesa de soltar as lanternas ocorre no primeiro sábado do Festival Akimatsuri
Mogi News/Arquivo

Acidente

CICLISTA É
ATROPELADO
EM MOGI
Um ciclista de 64 anos morreu na tarde de anteontem após
ser atropelado na rua Professor
Álvaro Pavan próximo à estação
Estudantes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM), em Mogi das Cruzes.
Cidades, página 6

Atendimentos estão programados para ocorrer entre 8 e 14 horas

Cidades, página 3

Mogi

Suzano

MERCADO
MUNICIPAL
TERÁ EVENTO
DE SAÚDE
AMANHÃ

SAÚDE FAZ
SEMINÁRIO
DE CUIDADOS
AOS IDOSOS

O Mercado Municipal recebe,
amanhã, ações gratuitas de saúde
desenvolvidas pelo Centro Universitário Braz Cubas. Os alunos
de Biomedicina e Farmácia realizarão testes de glicemia e consultas clínicas. Quem estiver em
jejum pode realizar o exame de
glicemia pré-prandial (antes de
refeição) e quem tiver feito a última refeição duas horas antes
do teste poderá fazer a glicemia
pós-prandial. Cidades, página 6

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio da Rede de Atenção
Psicossocial (Raps), realizou um
seminário de instrução no campus
da Faculdade Piaget sobre atenção
às pessoas com mais de 60 anos.
Com o tema “Idoso, doenças degenerativas e autoimunes”, a atividade visou orientar representantes de
várias áreas quanto ao tratamento
com idosos e à prevenção de suicídios. No total, 37 profissionais
da Saúde, da Educação e da Segurança Cidadã participaram das
mais de três horas de capacitação.
Cidades, página 3
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EDITORIAL

O

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

CONTRACAPA

Caminho do esporte

basquete trouxe muitas atenções para Mogi das Cruzes, o
time foi muito bem nos campeonatos nacionais, estaduais
e sul-americanos, o que trouxe uma ótima
visibilidade para a cidade e deve continuar
deixando Mogi na vitrine nacional deste esporte. Agora eis que o vôlei ensaia fazer o
mesmo por Suzano com o retorno do time
à elite nacional do esporte.
Tal feito nada mais é do que reviver as
glórias que o vôlei suzanense trouxe para a
cidade há duas décadas e tomara que isso
possa ser revivido na temporada da Superliga, onde o time estará entre as melhores
equipes do país.
Deixamos claro muitas vezes em nossos
editoriais que a educação formal, em nossa
opinião, é a melhor maneira de construir
um país, e ainda pensamos dessa forma.
Sonhamos com o dia em que todos os brasileiros possam ter acesso a uma educação
de qualidade e que possa ser gratuita, mas
o esporte também pode trazer mudanças.
É por meio do esporte que muitas pessoas, que antes não tinham um vislumbre de
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uma vida melhor, podem sonhar melhorar
e ajudar a família e isso deve ser levado em
conta. Ocorre que diferente da educação,
onde muitos podem ter oportunidades, no
esporte a porta é mais estreita e são poucos
que conseguem se lançar em uma modalidade, entretanto isso não tira o brilho da
busca em ser um atleta profissional, apenas
são caminhos diferentes.
Todavia para além das glórias pessoais,
totalmente merecidas, existe a projeção das
cidades. Mogi, como dito no começo deste
editorial esteve, e está, em evidência por ter
uma das melhores equipes de basquete do
Brasil. Essa situação trouxe público, patrocínio, mídia e atenção de muita gente em
escala nacional e internacional.
Suzano tem essa oportunidade novamente
e tomara que essa evidência seja concretizada
com a vinda de empresas e demais entidades
que patrocinem o time, deixando o Suzano
Vôlei, mais uma vez, entre os melhores do
Brasil. Se isso ocorrer, o Alto Tietê terá duas
grandes equipes entre os esportes mais populares, trazendo a atenção de todo o país.
Está ai mais um motivo para torcer.

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

CRIATIVIDADE
De 20 a 22 de abril, cem cidades em
todo o Brasil, incluindo Guararema,
e outras 30 ao redor do mundo terão
uma programação oficial aberta ao
público para celebrar o World Creativity Day (Dia Mundial da Criatividade). E agora, as inscrições para participar deste evento mundialmente
reconhecido já estão abertas. Para
consultar a programação completa e fazer a inscrição gratuita, basta acessar o site www.worldcreativityday.com/brazil/guararema/home.
Para ver a programação global, acesse www.worldcreativityday.com/brazil/guararema/home.

RELAXAMENTO
A Secretaria de Administração de Suzano, por meio do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), está
oferecendo aulas gratuitas da prática
de relaxamento Chi-Kung aos funcionários nas manhãs de quinta-feira no
subsolo da Prefeitura.

JOVENS ATLETAS
Oito jovens atletas do Clube de Campo
de Mogi das Cruzes foram selecionados para compor as equipes de base
do Mogi Basquete. Eles vão integrar

Arthur Del Guércio Neto
contato@blogdodg.com.br

Feliz 100 e feliz 43
Uma coluna centenária!
Sim, chegamos à histórica
marca de 100 artigos publicados no O Diário do Alto
do Tietê, feito que enche de
orgulho e alegria este autor.
Felicidade ainda maior, pelo
fato de, na data da publicação do material, estar completando 43 anos de vida.
Escrever mensalmente por
mais de oito anos sobre assuntos notariais e registrais
é tarefa dotada de razoável
complexidade, pois os assuntos estáticos sobre o tema
se esgotam. Por essa razão,
sempre procurei trazer por
aqui a interface da atuação
dos cartórios com temas relevantes em cada momento
do tempo. Artigos como Tremendão, O Bill Pode e Neymar e os Cartórios caminham
ao encontro dessa vertente.

A complexidade da escolha da temática se opõe à facilidade com que sempre o
desenrolar dos artigos se deu,
com leveza e fácil linguajar;
redigir sobre algo em que se
acredita é tarefa fácil, e eu
genuinamente creio que os
cartórios são grandes facilitadores das vidas das pessoas,
da sociedade como um todo,
por mais que alguns opositores insistam em pregar o
contrário.
Uma das grandes provas
do que digo, para não passar o presente artigo festivo
sem abordar nenhum assunto específico, e ligada ao
simbólico número 100, é o
Provimento n° 100, do CNJ,
que autoriza, dentre outros,
a assinatura de atos notariais eletrônicos. Do conforto
de suas casas, cidadãos do

Brasil e do mundo podem
assinar as suas escrituras,
procurações, atas notariais,
testamentos e até mesmo ter
as suas firmas reconhecidas.
Um divisor de águas para a
atividade notarial!
Completar um novo ciclo de vida também é gratificante, em especial quando
a data vem acompanhada de
feitos realizados. Sou muito
grato a Deus por ter saúde,
uma família que amo e por
ter a oportunidade de passar a minha mensagem em
tantos canais de comunicação, sempre com responsabilidade e dedicação!
Por isso, esses Feliz 100
e Feliz 43 são uma celebração minha com cada um de
vocês leitores! Juntos festejemos e continuemos nessa
jornada!
Arthur Del Guércio Neto é tabelião de
Notas e Protestos de Itaquá

CONFERÊNCIA
A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por
meio da Secretaria de Saúde, vai promover na próxima quarta-feira a 1ª
Conferência Municipal de Saúde Mental. O encontro vai ocorrer das 8h30 às
15 horas na Univeritas (avenida Uberaba, 251, Vila Virgínia) e será aberto
ao público. Para participar, é necessário apresentar o comprovante de
vacinação e se inscrever pelo formulário: https://cutt.ly/3FyFc6T.

OFICINA
Estão abertas as inscrições para o
curso de costura do projeto Oficina
Criativa da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico de Itaquaquecetuba. A iniciativa é promover
a melhoria da qualidade de vida das
mulheres, além de ampliar a capacitação para o mercado de trabalho.
As aulas serão ministradas nas dependências da secretaria, localizada
na rua Dom Thomaz Frey, 89 - centro,
onde também ocorrem as inscrições.

COROA DO DIVINO
Natália Amschinger

ARTIGO

as equipes Sub-13, Sub-14, Sub-15 e
Sub-16 e assim também representarão a cidade nas competições organizadas pela Federação Paulista de
Basquete (FPB).

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes se aproxima e a cidade já
está vivenciando o clima de uma das festividades religiosas e folclóricas mais
tradicionais do Estado, com as aberturas de subimpérios, além das missas e as
rezas que rezadeiras e rezadores fazem nas residências dos fiéis. Amanhã ocorre
a 9ª Coroa do Divino, a partir das 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino, no
Bairro do Mogilar. As novidades ficam por conta da presença dos devotos e do
retorno do chá bingo.
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DEBATES

Secretaria da Educação recebe
encontro formativo regional
Reunião contou com participação de gestores que integram o consórcio de desenvolvimento do Alto Tietê
Suzano - A Prefeitura participou da primeira reunião
de formação do programa
Melhoria da Educação, realizada ontem de manhã no
Centro Cultural e Educacional Mirambava. A iniciativa,
promovida pelo Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat), contou com
debates sobre a estruturação das pastas responsáveis
para organizar o ensino de
seus municípios de forma
efetiva e acessível às famílias,
sendo o primeiro de uma
série de encontros previstos
para reunir e aprimorar as
equipes técnicas da região.
A formação no centro
cultural foi promovida pelo
Itaú Social e pela Oficina
Municipal – Escola de Cidadania e Gestão Pública
para os profissionais de
Educação das cidades ligadas ao Condemat com a
temática “Recursos humanos
e contratações na educação municipal”, em que

Maurício Sordilli/Secop Suzano

“Cada aluno da
rede depende
das melhores
condições para
aprender”

Secretário de Educação foi um dos palestrantes no evento ocorrido ontem

professores e membros das
pastas de educação da região
promoveram debates acerca
da organização interna dos
funcionários nas escolas e

na administração da pasta,
com demonstração de casos
na região e palestras de
especialistas, como José
Silvio Graboski de Oliveira,

referência nacional em Direito Educacional.
Esta foi a primeira reunião
do programa “Melhoria da
Educação”, projeto elaborado

pela Fundação Itaú Social que
objetiva aprimorar pontos
estratégicos nas escolas em
prol do ensino dos alunos,
como a gestão de recursos
e resultados educacionais,
a estruturação do planejamento administrativo, o
trabalho pedagógico dentro
e fora da sala de aula e a
participação e o acesso dos
alunos às escolas.
Convidado a falar durante
a apresentação, o secretário
municipal de Educação e
coordenador da Câmara
Técnica de Educação do
Condemat, Leandro Bassini,

contou parte das experiências na cidade com projetos
elaborados na rede municipal
para trabalhar a vivência
de alunos de todas as faixas etárias, desde o ensino
infantil até o ensino médio.
“Hoje, otimizar caminhos
por meio do trabalho faz a
diferença, pois cada aluno da
rede depende das melhores
condições para aprender e
ter uma formação de qualidade”, disse.
Segundo Bassini, a iniciativa tem como objetivo central proporcionar
melhores experiências aos
alunos da rede suzanense.
“Discutir os desafios e pontos que podemos melhorar
na educação dos nossos
jovens é o caminho certo
para ajudar no processo
de formação. Fico muito
feliz de termos recebido
essa primeira reunião aqui
no Mirambava e esperamos
as próximas capacitações
com os gestores da nossa
região”, concluiu.

Orientação

Polícia

Emprego

Saúde promove seminário
de cuidados com idosos

Arujá vai se beneficiar
com Baep de Guarulhos

Supermercado
é inaugurado
no bairro
Jardim Europa

Suzano - A Secretaria de
Saúde de Suzano, por meio
da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), realizou um
seminário de instrução no
campus da Faculdade Piaget
sobre atenção às pessoas com
mais de 60 anos. Com o tema
“Idoso, doenças degenerativas
e autoimunes”, a atividade
visou orientar representantes
de várias áreas quanto ao
tratamento com idosos e à
prevenção de suicídios.
Com o acompanhamento da
diretora de Atenção à Saúde
de Suzano, Flávia Verdugo,
a palestra foi ministrada por
Izamara Andrade e Isabele
Trindade, integrantes do Raps.
Elas abordaram temáticas de
abandono familiar, apoio e
tratamento de doenças degenerativas e autoimunizantes
e prevenção ao suicídio com
a demonstração de casos
corretos de atendimento,
verificação da situação familiar
e os cuidados psicológicos.
No total, 37 profissionais
da Saúde, da Educação e da

Segurança Cidadã participaram das mais de três horas
de capacitação. Ao final da
formação, todos receberam
um certificado.
Segundo Flávia, a formação faz parte de uma prática
que vem sendo adotada
pelas pastas de cooperação
e trabalhos integrados visando o melhor atendimento
de casos. “Acredito que a
aprendizagem e a troca de
experiências tornam nosso

trabalho ainda mais enriquecedor e transformador.
Oferecemos essa orientação
porque sabemos que atuar de
forma integrada para prestar
um atendimento humanizado
faz a diferença, pois, muitas
vezes, as pessoas da terceira
idade precisam sentir que
estão abraçados”, relatou.
Para a coordenadora do
Raps, Dulce Ramos, a iniciativa traz múltiplos benefícios
aos munícipes.
Glaucia Paulino/Secop Suzano

Atividade orientou sobre prevenção de suicídios

Região - A Prefeitura, representada pelo prefeito Luis
Camargo (PSD), juntamente
com o secretário municipal
de Segurança Pública, Washington Luis Beolchi Adami,
o comandante da Guarda Civil
Municipal (GCM) Oliveira
e o capitão e comandante
da Polícia Militar de Arujá,
Anderson Pelegrini, prestigiaram, ontem, a inauguração
do 15º Batalhão de Ações
Especiais de Polícia (Baep),
em Guarulhos, anunciada
pelo governador Rodrigo
Garcia (PSDB). A nova unidade atenderá oito cidades
da Região Metropolitana de
São Paulo, incluindo Arujá,
reforçando as atividades de
policiamento e a segurança
da população local.
O prefeito elogiou a nova
unidade. “Vim para cumprimentar o governo do Estado e
todo o Baep e a Polícia Militar,
porque estávamos há tempos
esperando por essa notícia e
essa foi uma grande vitória
nossa também”, pontuou o
chefe do Executivo municipal.

O governador também
complementou que se trata “de um batalhão de elite,
equivalente à Rota, que chega
no interior e na Grande São
Paulo para dar mais segurança
à população”.
Criado para atuar de forma
semelhante aos padrões do
patrulhamento dos Batalhões
de Choque, o Baep de Guarulhos atuará na mesma área
do Comando de Policiamento
de Área 7 (CPA/M-7), que
compreende, também, Arujá, Santa Isabel, Franco da
Rocha, Mairiporã, Caieiras,
Francisco Morato e Cajamar.
O efetivo que compõe a
nova unidade passou por
um rigoroso treinamento no
padrão “Rota”, ministrado
pelo próprio Comando de
Policiamento de Choque
(CPChq). Durante aproximadamente um mês, os
policiais realizaram atividades
práticas de patrulhamento
tático, gerenciamento de
crises, negociação de reféns
e busca e localização de artefatos explosivos.

Suzano - O secretário municipal de Governo, Alex
Santos, esteve presente na
inauguração da nova unidade de um supermercado,
no Jardim Europa. O novo
empreendimento foi entregue na manhã de ontem e
contribuiu com a geração de
cerca de 60 novos postos de
trabalho, representando mais
um importante passo para o
desenvolvimento econômico
do município.
Durante a cerimônia, o
representante do prefeito
Rodrigo Ashiuchi (PL) reiterou a parceria entre o órgão
público e a iniciativa privada.
“A Prefeitura está extremamente empenhada em
atrair novos negócios para o
município, desde residenciais
e alimentícios quanto os industriais. Já é uma característica
predominante na nossa cultura
e vamos dar continuidade
nessa tradição, pois entendemos que é a uma das portas
para o progresso”, reafirmou.
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IMUNIZAÇÃO

Cidades aproximam da meta de
vacinação infantil contra Covid
Suzano e Itaquaquecetuba apresentam a maior cobertura vacinal da região com mais de 80% na primeira dose
Raissa Sandara

Região - A vacinação infantil
contra o coronavírus (Covid-19),
destinada às crianças de 5 a
11 anos, 11 meses e 29 dias,
tem crescido em cidades
da região. O cronograma
de vacinação que até o momento conta com duas doses
com intervalo de aplicação
variável, segundo a vacina
utilizada, se ampliou nos
municípios consultados pela

reportagem. Suzano, que em na aplicação das vacinas,
fevereiro contava com 43% com 22.362 crianças que já
da meta estipulada para a 1ª receberam a primeira dose,
dose, hoje tem cobertura de o que representa 88,6%; e
88,6% do público infantil, 11.169 receberam a segunda
se aproximando da meta dose, o equivalente a 44,2%.
da Organização Mundial da A estimativa é que 25.230
Saúde (OMS) e do Ministério crianças sejam vacinadas conda Saúde de 90% de cober- tra a Covid-19 no município.
tura. A reportagem também “Entre as 11.193 crianças
consultou Itaquaquecetuba, que vão receber a segunda
Mogi das Cruzes, Ferraz de dose de aplicação, mais da
Vasconcelos, Arujá e Poá.
metade ainda não cumpriu o
Suzano é destaque na região intervalo mínimo necessário”,
explicou prefeitura em nota.
No município não é necessário agendamento para
vacinar as crianças e todos
os 24 postos de saúde estão
aplicando as vacinas.
Em segundo lugar no
ranking regional, Itaquá já
aplicou 32.263 primeiras
doses, o que representa

Divulgação/Secop Suzano

Suzano e Itaquá conseguiram vacinar até o momento mais de 80% das crianças

uma cobertura vacinal de
83,6% da população-alvo; e
16.642, segundas doses, ou
seja, 43,1%. Em comparação,

em fevereiro a cidade tinha
aplicado apenas 8.879 doses,
indicando um aumento de
263%. O objetivo, segundo a

prefeitura, é vacinar 38.567
crianças. A cidade informou
que não é necessário agendar a vacinação e todas as
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) aplicam as vacinas.
Mogi aparece em terceiro
lugar, com 28.078 primeiras
doses aplicadas, ou seja, 69,7%
do público-alvo total, e 12.221
segundas doses (30,3%),
totalizando 40.299 doses
aplicadas. Quando comparado
com os números de fevereiro,
quando foram aplicadas 7.337
doses, o aumento é de 282%.
O agendamento é feito no
www.cliquevacina.com.br.
Em Ferraz, 13.092 crianças
receberam a primeira dose,
o que representa 68,9% do
público-alvo; e 6.486 com
a segunda dose (34,1%). A
administração municipal espera
vacinar 19 mil crianças. Na
cidade também não é preciso
agendamento.
Arujá já aplicou 6.217
primeiras doses, o que representa 67,6%; e 3.701
segundas doses, ou seja, 40%
do público-alvo. A cidade
estima vacinar 9.187 crianças.
Segundo a prefeitura, é possível agendar a vacinação no
site. As vacinas são aplicadas
no Centro de Especialidades
Médicas de Arujá.
De um total de 11.877
crianças, Poá vacinou 7.745
com a primeira dose, o que
representa 65,2% da população-alvo; e 4.282 com a segunda
dose, o equivalente a 36% de
cobertura. Nos últimos dois
meses, segundo a prefeitura,
o aumento de aplicações foi
de 451%. Não é necessário
o agendamento e todas as
UBSs oferecem a vacina. Há
divulgações no site e redes
sociais.
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SUPERLIGA B

Suzano Vôlei garante acesso à
Superliga depois de 13 anos
A equipe suzanense se classificou para a final da Superliga B e garantiu o acesso à primeira divisão do voleibol
Everton Dertonio*

Suzano - Depois de 13 anos
longe da elite do voleibol,
o Suzano Vôlei voltou à
Superliga após ter batido
o Niterói Vôlei Clube por 3
sets a 0, no último sábado,
com a Arena Suzano lotada.
A equipe se classificou para a
final da Superliga B. A série
entre os dois terminou em
2 a 0 para o time suzanense.
O Suzano Vôlei tem história na elite do voleibol
brasileiro. Nas décadas de

1990 e 2000, se destacou no
cenário do esporte nacional,
conquistando três títulos
nacionais e dez paulistas, o
fez a cidade ficar conhecida
como “Capital do Vôlei”.
Além de troféus, o Suzano
também foi clube de vários
atletas renomados que atuaram
na seleção brasileira, como
Giovane, Giba, Serginho,
Dante, Rodrigão e Murilo.
Um dos jogadores, conhecido pelos fãs do esporte,
que ajudou o Suzano à se
reerguer foi o central Riad

Garcia, tricampeão da Superliga e da Champions
League da Europa. O atleta
disse que não pensou duas
vezes em aceitar o convite de
ingressar a equipe suzanense.
Ele considera este o maior
desafio de sua longa carreira.
Riad atribuiu a conquista
da equipe à união do grupo,
e disse que ainda almeja o
título da Superliga B. “O
que nos fez ter uma boa
sequência de vitórias foi ter
tido tranquilidade e calma,
saber do que somos capazes.
Wanderley Costa/Secop Suzano

Riad Garcia e Alberto Pedra comemoram retorno da equipe à elite no voleibol

Nossa equipe foi montada
para poder subir. Éramos
um dos favoritos e aceitamos
essa posição não como uma
pressão, mas algo positivo.
Não estamos satisfeitos ainda,
sabemos que conseguimos
o principal objetivo, mas
queremos sair campeões”,
concluiu o central.
De olho na próxima temporada, o atleta ressaltou que
a Superliga não será fácil
e que será preciso dar um
passo de cada vez, afinal, é
um time que veio da divisão
de acesso. Contudo, Riad
afirmou que esforços não
faltarão para que a equipe
faça um campeonato digno
do nome e da história de
Suzano.
A final da Superliga B será
disputada em jogo único
no próximo domingo, às
19 horas, na Arena Suzano.
O adversário do Suzano
Vôlei será o time de Uberlândia, que bateu a equipe
do Instituto Cuca na noite
de anteontem.
O secretário de Esportes
e Lazer de Suzano, Arnaldo
Marin Junior (Nardinho),
relembrou a época vitoriosa
do time. “Acompanhamos a
era de ouro da cidade e presenciar essa conquista agora
faz passar um filme diante
de nós, dando a sensação de
que um futuro ainda mais

Imunização

Saúde inicia vacinação para idosos
com 70 anos+ contra gripe e Covid
Mogi- A partir de hoje, pessoas com 70 anos ou mais
podem tomar a vacina contra
a gripe e a quarta dose da
Covid-19, caso a terceira
tenha sido aplicada há pelo
menos quatro meses, sem
necessidade de agendamento
prévio.
Além das unidades de
saúde, as vacinas estarão
disponíveis nesta sexta-feira
hoje também no Pró-Hiper,
com entrada de carro (pela
avenida Cívica) ou a pé
(pela avenida Prefeito Carlos
Ferreira Lopes). O Pró-Hiper
funciona das 9h30 às 15h30,
enquanto as salas de vacinação
nas unidades de Saúde das
9 às 16 horas.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Para realizar a imunização,
basta comparecer a um Posto
de Saúde ou unidade do
Programa Saúde da Família
munido de documento pessoal,
comprovante de endereço
e caderneta de vacinação,
se tiver, e os comprovantes
anteriores de vacinação contra
o novo coronavírus.

Mortes

Além das UBSs, vacinas estarão disponíveis no Pró-Hiper,

O trabalho faz parte da
programação especial elaborada
pela Secretaria Municipal de
Saúde para imunização de

idosos. O objetivo é evitar
grande aglomerações e esperas e garantir apenas uma
ida ao posto de vacinação.

Os municípios da região
do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat)
não registraram óbitos por
Covid-19 nas últimas 24
horas. O acumulado desde
o início da pandemia é de
5.918 vítimas fatais.

brilhante está realmente
sendo construído”, enfatizou.
O prefeito de Suzano,
Rodrigo Ashiuchi (PL), comemorou o acesso da equipe do município.”Todas as
pessoas que estiveram na
Arena Suzano testemunharam a história acontecendo.
Depois de 13 anos, nossa
cidade estará mais uma vez
representada na Superliga,
a elite do voleibol nacional,

modalidade que por tanto
vem sendo sua maior marca no esporte profissional.
Muita gente cresceu vendo as
conquistas de Suzano. Agora,
há uma nova geração que
está tendo a oportunidade
de acompanhar tudo pela
primeira vez. Temos bastante
orgulho desse time e, sem
dúvida, ainda dará muita
satisfação”, disse.
*Texto supervisionado pelo editor.
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TRADIÇÃO

Festival Akimatsuri retorna hoje
após dois anos de interrupção
Evento está em sua 35ª edição e abre para o público a partir das 10 horas nos dois próximos finais de semana
Mogi - Depois de dois anos
de espera, o Bunkyo promove
neste final de semana, e no
próximo, o seu tradicional
Festival de Outono Akimatsuri.
Em sua 35ª edição, o evento
tem muitas atrações e atividades para toda a família, que
vão desde atrações culturais,
exposição agrícola, venda de
produtos e ampla praça de
alimentação. O evento abre
para o público às 10 horas
Seguindo todas as recomendações sanitárias que
o momento ainda exige, o
evento foi preparado para que
a pessoa vivencie a cultura
japonesa. Desde a decoração até as atrações de palco,
oficinas culturais e praça de
alimentação. “Nosso objetivo
é oferecer uma experiência
cultural com atividades que
resgatam costumes e tradições
japonesas”, frisou o presidente
do Bunkyo de Mogi das Cruzes,
Frank Tuda.
Outro ponto bastante
destacado na festa é a contribuição japonesa para o

desenvolvimento da agricultura na região, que ganha
um pavilhão com exposição
dos hortrifrutigranjeiros. “A
agricultura é um motivo de
orgulho para todos nós, por
isso, sempre destacamos no
Akimatsuri, que aliás surgiu
justamente para agradecer
as boas colheitas”, destaca o
presidente do Bunkyo.
São mais de 40 atrações
nikkeis sobem no palco durante
os quatro dias de atividades,
com shows musicais japoneses,
com instrumentos clássicos,
danças típicas e apresentação
de taiko, que são os tambores
japoneses. São grupos que
trazem um pouco da cultura
de cada província do Japão.
O festival também tem uma
Vila Cultural com Tanabata,
árvore na qual são penduradas
filipetas de papel com pedidos
para que sejam atendidos e
o Buda para que o visitante
molhe-o com água doce para
que seus desejos sejam realizados. A Cerimônia do Chá
é outra atração disponível.

Divulgação

é recomendado que os pais
comprem com antecedência.
O Tooro Nagashi acontecerá
às 17h30 do sábado, mas o
evento abre para o público,
às 10 horas, já o concurso
Miss Akimatsuri é um dos
principais eventos do primeiro
sábado. Concorrem ao título
de mais bela Nikkei da região,
11 mulheres com ascendência
japonesa. O concurso começa
às 19h30.

Alimentação

Mesmo depois de dois anos, evento vai obedecer as normas sanitárias

Lanternas
A cerimônia de Tooro Nagashi é um dos pontos mais
fortes no Akimatsuri, porém
acontece apenas no primeiro
sábado. É uma tradição japonesa
de soltar lanternas feitas de

isopor com uma vela dentro
em uma lagoa. No Japão, isso
é feito no feriado de Finados,
a fim de homenagear os entes
queridos. No Akimatsuri, a
tradição é praticada para
unir a família e despertar nas

crianças sentimentos de gratidão,
amor e fé. Qualquer pessoa
pode participar. Cada tooro
ou lanterna, é vendido a R$
15. A quantidade é limitada
e está sujeita à disponibilidade do momento. Por isso,

O Akimatsuri tem uma
ampla praça de alimentação,
com mais de 30 boxes em que
o visitante pode encontrar
deliciosos pratos da culinária japonesa, dentre outros.
Neste ano, a novidade é o
Pastel de Belém da Quinta
do Olivardo, de São Roque,
eleito o melhor do Estado,
em premiação realizada no
Festival Gastronômico Sabor de SP, promovido em
novembro do ano passado
pela Secretaria de Turismo
do Estado de São Paulo.

Acidente

Ações gratuitas

Ciclista de 64 anos morre atropelado

Mercado Municipal terá
serviços de saúde amanhã

Reprodução/Redes Sociais

Aline Sabino

Mogi- Um ciclista de 64 anos
morreu na tarde de anteontem
após ser atropelado na rua
Professor Álvaro Pavan próximo à estação Estudantes da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM), em
Mogi das Cruzes. Em nota a
Prefeitura lamentou o acidente
e informou que o Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) foi acionado
e atendeu ao chamado, mas a
vítima morreu no local.
O acidente envolveu um automóvel e a bicicleta. De acordo
com a prefeitura, as equipes da
Secretaria de Mobilidade Urbana
foram encaminhadas ao local
e permaneceram orientando
o trânsito durante o período
em que a via ficou interditada
para o trabalho da perícia. As
circunstâncias da ocorrência
devem ser esclarecidas por
meio de inquérito policial.
O trecho da rua Professor
Álvaro Pavan, próximo à Estação Estudantes, segundo a
prefeitura, trata-se de uma via
com grande movimentação de
veículos, ciclistas e pedestres,

Acidente ocorreu na rua Professor Álvaro Pavan

além de estacionamento de
veículos. “O acompanhamento
das condições da via é feito
por meio do trabalho rotineiro
dos agentes municipais de
trânsito. No entanto, qualquer ação voltada à segurança
viária somente terá eficácia
com a conscientização de
todos sobre a necessidade de
convivência harmoniosa no
trânsito”, afirmou a administração municipal em nota. A
Pasta de Mobilidade Urbana,
segundo o texto, vem desenvolvendo, durante todo o ano,
uma série de ações voltadas

à Educação para o Trânsito,
que envolvem distribuição
de materiais informativos,
palestras e ações com grupos
específicos, inclusive motoristas do transporte coletivo
e ciclistas, e atividades com
crianças, como a Escola Mirim
de Trânsito e concurso voltado
aos alunos das redes pública
e particular.
A administração municipal
informou ainda que o município
conta com 32,38 quilômetros
de vias cicláveis, o que inclui
ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, localizadas em diversas

regiões, como os distritos de
Jundiapeba, Braz Cubas e Cezar
de Souza e bairros como Vila
Nova Mogilar, Rodeio, Jardim
Armênia, Socorro, Conjunto
Cocuera, Jardim Santista, Vila
Industrial, Vila São Francisco
e Centro. O índice, segundo a
nota, é o maior da região do
Alto Tietê. Para ampliar este
índice, está sendo implantada
uma nova ciclovia entre o
Socorro e Cezar de Souza,
passando pelas avenidas João
XXIII e Vereador Narciso Yague
Guimarães.
Estudos para a implantação
de mais 30 quilômetros de
ciclovias estão nos projetos
de mobilidade urbana para
o desenvolvimento da região
leste da cidade, o projeto Viva
Mogi, segundo a prefeitura.
“Estas estruturas deverão ser
implantadas durante as obras
e os projetos de intervenções
para mobilidade urbana passarão por novos estudos a
serem realizados por empresa
especializada com o objetivo
de maximizar a eficiência
das estruturas com base nas
necessidades do município”,
informou a nota.

Mogi- O Mercado Municipal
recebe, amanhã, ações gratuitas
de saúde desenvolvidas pelo
Centro Universitário Braz Cubas.
Sob supervisão dos professores,
os alunos de Biomedicina e
Farmácia realizarão testes de
glicemia e consultas clínicas
para orientação farmacoterapêutica à população. Os
atendimentos acontecerão
das 8 às 14 horas.
Quem estiver em jejum
pode realizar o exame de
glicemia pré-prandial (antes
de refeição) e quem tiver feito
a última refeição duas horas
antes do teste poderá fazer a

glicemia pós-prandial.
Após o laudo, as pessoas
receberão orientação sobre o
resultado e os visitantes que
tiverem exame alterado, após
orientação médica, poderão
ter a glicemia acompanhada
pelo curso de Biomedicina
do Centro Universitário Braz
Cubas, a partir de 15 de abril.
Também neste sábado os
alunos do curso de Farmácia
farão consultas clínicas para
avaliar o paciente diabético e o
uso correto dos medicamentos.
Outro serviço será a avaliação
de uso de medicamentos por
não diabéticos.
Pedro Chavedar/PMMC

Atendimentos acontecerão das 8 às 14 horas
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10-2/2022 - PROCESSO Nº 200.057/2022
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de peças de bomba IMBIL.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação
estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.
mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min
do dia 27 de abril de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no
endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 07 de
abril de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral
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