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

Legislativo mogiano aprova 
empréstimo de R$ 50 milhões 
Projeto autoriza a realização de linha de crédito com a Desenvolve SP para obras de infraestrutura viária na cidade

CONDEMAT

A Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes aprovou na sessão da tarde 
de ontem o projeto de Lei de autoria 
do Poder Executivo que autoriza o 
empréstimo de R$ 50 milhões para 
obras de infraestrutura viária junto 
à Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo (Desenvolve SP). O pro-
jeto foi encaminhado pelo prefeito 
Caio Cunha (Pode) em regime de 
urgência na última quinta-feira, foi 
apresentado ao plenário na sessão 
de anteontem, e recebeu os pare-
ceres das comissões permanentes 
da Casa no mesmo dia. O projeto 
teve a aprovação da maioria dos 
vereadores do Legislativo mogiano, 
com apenas quatro votos contrários.  
Cidades, página 5
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A Secretaria de Saúde de Itaqua-
quecetuba fez um balanço positivo 
das principais ações deste ano levan-
do em conta os avanços conquis-
tados com o início da reforma das 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 
a informatização do atendimento 
e a contratação de novos médicos. 
Cidades, página 3

Saúde

ITAQUÁ 
DESTACA 
AÇÕES

MEIS

Prazo para 
declaração vai 
até dia 30. p5

Projeto aprovado vai permitir o financiamento de obras de recapeamento e pavimentação

Diego Barbieri/CMMC

 Seminário tem anúncio de convênio e usina regional. Cidades, página 3

Saúde

Novo Pró-Mulher funcionará 
em Braz Cubas a partir do dia 9

Novo Pró-Mulher será integrado ao complexo de 
saúde com a Maternidade Municipal. Cidades, página 4
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EDITORIAL 

Sustentabilidade

O 
Dia do Meio Ambiente se aproxi-
ma, é celebrado no domingo, dia 
5 de junho, e a palavra de ordem 
é sustentabilidade. Com destaque 

para o Seminário de Sustentabilidade, De-
sastres Urbanos e Risco Climático, realizado 
entre ontem e hoje, pelo Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), com anúncios importantes em 
destaque nesta edição. 

Por outro lado, a palavra sustentabilida-
de vai muito além da preservação e manu-
tenção do meio ambiente. Há também os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), propostos pela Organização Mun-
dial das Nações Unidas (ONU), com metas 
para vencer desafios no Brasil e no mundo 
até 2030. Não se trata apenas dos impactos 
sobre a natureza, os recursos naturais, tam-
bém fundamentais, mas da transformação 
do nosso dia a dia como um todo.

Entre os ODSs está a erradicação da po-
breza, meta que o Brasil infelizmente está 
longe de cumprir, com as desigualdades cada 
vez maiores, ainda mais com os impactos 
da pandemia de Covid-19. Outro objetivo 

diz respeito à saúde e bem-estar, um desafio 
para o poder público que, embora avance, 
ainda tem muito a investir para uma melhor 
gestão e atenção às demandas da população.

Educação de qualidade e igualdade de 
gênero também estão na lista. Quesitos em 
que sempre parece que o País, dá um passo 
à frente e dois para trás. Recentemente des-
tacamos a parceria de Mogi das Cruzes para 
o ensino da robótica, mas também noticia-
mos um caso de agressão entre dois alunos 
de uma escola estadual em Poá.

Quando o assunto é igualdade de gênero, 
esbarramos nos casos de feminicídio, que, 
embora tenham poucos registros, avançam 
as tentativas contra a vida das mulheres, por 
serem mulheres. Isso sem falar nas agressões 
contra pessoas LGBTQIA+. Não faz tanto 
tempo o caso da aluna trans, também agre-
dida em uma escola estadual. 

O desenvolvimento e preservação ambien-
tal do País ainda passa longe do sustentável, 
e com a questão social não é diferente. 2030 
está bem perto, são pouco menos de oito 
anos, e as metas se mostram cada vez mais 
um sonho distante. 

As cenas divulgadas pela 
população do Sergipe da 
abordagem a um motociclista 
sem capacete e com distúr-
bios psiquiátricos, que foi 
morto pela polícia, chocou 
o Brasil e o mundo. O infra-
tor de trânsito trafegava sem 
o capacete em uma rodovia 
federal, assim como muitas 
vezes já fez o presidente da 
República. Mas não sendo o 
presidente da República, foi 
abordado por agentes da PRF. 

Sofrendo de esquizofrenia, 
fato alertado por populares 
que o conheciam, os agentes 
ignorando ou subestimando 
a informação, algemaram o 
infrator e amarram seus pés. 
Notoriamente alterado, o 
infrator resistiu à prisão, o 
que levou os policiais a ten-
tar prendê-lo no comparti-
mento de presos da viatura. 

Tortura 

ARTIGO 
Cedric Darwin

Após algumas tentativas de 
fechar a porta traseira da 
viatura sem sucesso, um dos 
agentes teve a iniciativa de 
lançar uma granada de gás 
lacrimogêneo no interior do 
compartimento, o que cau-
sou a asfixia da vítima. 

Uma cena tão inacreditável 
que se não fosse filmada se-
ria muito difícil acreditar que 
teria ocorrido. A associação 
com os campos de extermí-
nio nazistas foram imediatas, 
afinal centenas de milhares 
de judeus foram assassina-
dos por asfixia em câmaras 
de gás nos campos de ex-
termínio nazistas. O que foi 
feito? Qual foi a reação das 
autoridades? Um vergonho-
so silêncio e a promessa de 
apuração. 

As imagens são tão cla-
ras, tão evidentes que seria 

necessária uma resposta à 
altura da brutalidade. Num 
país onde o próprio presi-
dente dá o exemplo de não 
usar capacete em suas mo-
tociatas, ver agentes da Polí-
cia Rodoviária Federal matar 
um homem pela mesma in-
fração é emblemático. Dias 
depois a imprensa também 
divulgou uma aula de curso 
preparatório para as carreias 
policiais em que um profes-
sor ensinava aos candidatos 
a mesma, técnica, mas com 
gás de pimenta, dizendo sor-
rindo “tortura”. 

Todas as forças de seguran-
ça do Brasil devem ser res-
peitadas e valorizadas, mas 
seus agentes que exterminam 
presos devem ser expulsos 
e exemplarmente punidos. 
Tortura e morte não devem 
ser toleradas.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.
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 �Nova CNH

O Estado de São Paulo começou ontem 
a emitir o novo modelo da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH). A partir de 
agora, todos os motoristas que realiza-
rem o serviço de forma online, pelos ca-
nais eletrônicos do Poupatempo ou do 
Detran.SP, ou agendarem o atendimento 
presencial, terão acesso à versão atua-
lizada do documento. 

 �Castração

Mais de 300 animais foram castrados gra-
tuitamente em Suzano no fim de semana. 
A ação faz parte do projeto “Castração 
é a Solução”, promovido pela ONG Gaa-
ri (Grupo de Apoio aos Animais de Rua 
de Itaquaquecetuba), e o Castramóvel.

 �Sesi Mogi

No mês de junho, o Sesc Mogi das Cru-
zes traz algumas atividades relaciona-
das a São João, celebrado no dia 24 de 
junho. Uma delas é a vivência São João 
Sustentável, que irá ensinar a fazer uma 
festa junina sem geração de resíduos e 
usando apenas elementos naturais en-
contrados no Centro de Educação Am-
biental. Esta oficina acontece nos dias 5 

e 12 de junho (domingo), às 14 horas. A 
outra atividade será o teatro de mamu-
lengo, no sábado, 4 de junho, às 16 horas.

 �Carteira de Artesão

A Comissão de Promoção de Artesanato 
da Prefeitura de Suzano abrirá na pró-
xima segunda-feira os cadastros para 
agendamento da prova para obtenção 
da carteira municipal de artesão, que dá 
direito à participação em feiras e cursos 
e a representar Suzano em eventos de 
outros municípios. O agendamento deve 
ser feito por meio do telefone 4742-9579.

 � Inverno Solidário

A Agência de Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp)- e as 20 concessio-
nárias que integram o Programa de 
Concessões Rodoviárias estão partici-
pando da Campanha Inverno Solidário, 
promovida pelo Fundo Social do Estado 
de São Paulo. O objetivo da campanha é 
arrecadar cobertores novos para ajudar 
a população em situação de vulnerabi-
lidade a enfrentar os períodos de frio. 
As caixas para coleta já estão disponí-
veis nos pontos das concessionárias e 
as doações podem ser feitas até o dia 
22 de setembro.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••

Morreu hoje, aos 93 anos, o bispo emérito Dom Paulo Mascarenhas Roxo, da Ordem 
Premonstratense (Opraem), no Hospital Alemão Osvaldo Cruz, em São Paulo. Dom 
Paulo estava internado desde o dia 10 de maio e passou por duas cirurgias no 
sistema digestivo. Em virtude da idade e dos procedimentos, o coração e os rins 
ficaram debilitados. O corpo de Dom Paulo será levado à Mogi e velado na Igreja 
Catedral de Sant’Ana. Em virtude do falecimento de Dom Paulo, o café da Alvorada 
da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi de amanhã não será oferecido aos devoto.
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Estado assina um convênio de 
R$ 900 mil com Salesópolis

Assinatura ocorreu no seminário do Condemat sobre Sustentablilidade, Desastres Urbanos e Risco Climático 

MEIO AMBIENTE

Mogi - O governo do Es-
tado, por meio da Secretaria 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, assinou na manhã 
de ontem um convênio de 
R$ 900 mil com a Prefei-
tura de Salesópolis para a 
implantação do programa 

“Refloresta SP”, de ações de 
recuperação ambiental no 
município. A assinatura do 
convênio ocorreu durante 
a abertura do seminário 
promovido pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), sob o tema 

“Sustentabilidade, Desastres 
Urbanos e Risco Climáti-
co”, realizado no teatro da 
Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC), no Centro 
Cívico, em Mogi das Cruzes.

O seminário, que termina 
hoje, reúne técnicos e gesto-
res públicos para debater os 
desafios e soluções práticas 
para garantir a preservação 
ambiental e a integridade 
da população, mediante 
os impactos das mudanças 
climáticas que intensificaram 
eventos como deslizamentos, 
enchentes e chuvas torrenciais.

O convênio, no valor de 
mais de R$ 900 mil, prevê 
a instalação em Salesópolis 
de 24 fossas sépticas para a 
regularização do manejo de 
resíduos líquidos residenciais, 

a restauração de 58 hecta-
res de área de preservação 
ambiental e investimentos 
para a preservação de mais 
39 hectares. O trabalho será 
realizado em conjunto entre 
a prefeitura e o Estado.

O prefeito de Salesópolis, 
Vanderlon Oliveira Gomes, 
após a assinatura, agradeceu 
ao governo do Estado pelo 
empenho na preservação 
ambiental, ressaltando progra-
mas aplicados no município 
desde 2003, como a Loja 
do Bem que desenvolveu 
uma moeda social na troca 
de materiais recicláveis por 
produtos. “Estamos traba-
lhando para a implanta-
ção das aulas de Educação 
Ambiental na rede pública 
de ensino. Em Salesópolis, 
anualmente promovemos a 
Festa da Nascente, e neste 

ano cobraremos como entrada 
uma embalagem longa vida”, 
reforçou o prefeito.

Fernando Chucre, secretário 
estadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, em sua fala 
na abertura do seminário, 
reforçou a importância da 
articulação entre o governo 
do Estado e as prefeituras do 
Condemat para a implanta-
ção de políticas públicas e 
ações, principalmente nas 
áreas de habitação e meio 
ambiente. “Vimos o que 
houve em Pernambuco, e 
sabemos do impacto das 
mudanças climáticas, que não 

apenas matam e desalojam, 
mas podem influenciar a 
nossa economia. Hoje, 30% 
do Produto Interno Bruto 
de São Paulo depende da 
agricultura, que pode ser 
inviabilizada caso o clima 
continue a mudar no ritmo 
que vem mostrando”, alertou 
o secretário.

O evento também contou 
com a participação do prefeito 

de Guarulhos e presidente do 
Condemat, Gustavo Henric 
Costa (PSD), o Guti; do 
prefeito de Mogi das Cruzes 
e anfitrião do evento, Caio 
Cunha (Pode); da prefeita 
Priscila Gambale (PSD) de 
Ferraz de Vasconcelos, e 
de Antoniane Arantes, re-
presentante da Secretaria 
de Estado de Agricultura e 
Abastecimento.

André Diniz

Prefeitos e gestores participam do seminário do Condemat que termina hoje

Comunicação e Marketing UMC

O Consórcio de De-
senvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê 
(Condemat) é o primeiro 
consórcio intermunicipal 
a ser contemplado com 
uma usina móvel para 
resíduos da construção 
civil. O anúncio foi feito 
ontem pelo secretário 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado, Fer-
nando Chucre, durante a 
abertura do Seminário de 
Sustentabilidade, Desastres 
Urbanos e Risco Climático.  

O investimento, de 
cerca de R$ 3,2 milhões, 
foi viabilizado por meio 
de convênio entre o Con-
demat e o Fundo Estadual 
de Prevenção e Controle 

Região terá usina 
móvel de reciclagem

da Poluição (FECOP). O 
equipamento será entre-
gue até o final de junho 
e conjuga um caminhão 
tipo cavalo mecânico a 
um móvel de reciclagem 
capaz de triturar de 80 a 
100 toneladas por hora. 
Além disso, as laterais 
podem ser transforma-
das em tela de cinema 
para exibição de filmes 
e oficinas de educação 
ambiental para alunos 
da rede pública, além 
da prática da reciclagem.

De acordo com o pre-
sidente do Condemat e 
prefeito de Guarulhos, 
Guti, está sendo discutida 
a logística para uso com-
partilhado do maquinário.

Itaquá - Com a proximi-
dade do segundo semestre, 
a Secretaria de Saúde de 
Itaquaquecetuba fez um 
balanço das principais ações 
deste ano levando em conta 
os avanços com o início 
da reforma das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), a 
informatização do atendi-
mento e a contratação de 
novos médicos.

Em janeiro, a Pasta co-
mandada por Ariana Julião, 
foi iniciado o projeto de 
informatização da saúde. Por 
meio de totens instalados 
nas unidades, está sendo 
feita a triagem dos pacientes 
com reconhecimento facial 
e armazenamento de dados. 

Ações de 2022 apontam melhorias na saúde em Itaquá
Balanço

saúde mental e a integração 
do paciente com sua família 
e a comunidade. 

Além disso, um novo 
contrato foi assinado para 

com o primeiro Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps), 
previsto para ser inaugurado 
em breve, na região central, 
e oferecer a recuperação da 

Até o momento, as unidades 
do centro, Jardim Miray e 
Jardim América receberam o 
equipamento. O cronograma 
prevê as próximas instalações 
no Caiuby e no Piratininga.

A cidade também reforçou 
o quadro de médicos com 25 
profissionais entre pediatras, 
ginecologistas e clínicos gerais 
contratados em fevereiro. 
Simultaneamente, foi iniciado 
um cronograma de reforma 
das unidades de saúde até 
dezembro deste ano. A pri-
meira a ser reformada foi a 
UBS Caiuby e o cronograma 
inclui as unidades do Josely, 
Pequeno Coração e Marengo.

O balanço também apontou 
as medidas tomadas para 
a reformulação da saúde 

ampliar os atendimentos 
de urgência e emergência 
feitos no Centro de Saúde 24 
horas, na Unidade de Pronto 
Atendimento e no Centro de 
Saúde Infantil, outro espaço 
que será entregue em breve. 
O convênio com o Instituto 
Nacional de Tecnologia e 
Saúde (INTS) terá início 
em 6 de junho e duração 
de 60 meses.

A Secretaria também recebeu 
o reforço de três ambulâncias, 
totalizando cinco veículos, 
três vans e cinco carros do 
Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU).

Campanhas
Entre os destaques dos 

últimos meses estão as 

campanhas de vacinação 
contra a Covid-19, gripe 
e sarampo, além das ações 
de combate à dengue e à 
tuberculose. As atividades 
movimentam as equipes de 
saúde de segunda a sexta-

-feira, além dos plantões 
de vacinação aos sábados 
e a busca ativa por bairros 
com maior incidência de 
casos de dengue.

Os destaques incluem 
ainda o avanço das medidas 
de planejamento familiar com 
as cirurgias de vasectomia 
e laqueadura. Apenas na 
campanha de implantação 
do dispositivo intrauterino, 
conhecido como DIU, 204 
famílias foram contempladas 
no primeiro trimestre. 

Secretária de Saúde destacou as ações da Pasta

Dayane Oliveira/Divulgação 

Secretário 
estadual falou 
sobre o impacto 
das mudanças 
climáticas
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Encontros focam ações 
contra trabalho infantil 

Mogi - Após cumprir ampla 
programação em alusão ao 
Dia Nacional do Comba-
te à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 
(18 de maio), a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social está dando continui-
dade ao ciclo de encontros 
com profissionais da rede 
socioassistencial, agora com 
foco na próxima importan-
te data de conscientização, 
que é o 12 de junho, Dia 
Nacional de Combate ao 
Trabalho Infantil.

Um encontro realizado 
anteontem no CEMPRE Pro-
fessor Sérgio Moretti, dando 
prosseguimento a outros 
realizados nos dias 17 e 24 
de maio, porém desta vez 
tendo o trabalho infantil 
como tema focal. As apre-
sentações ficaram por conta 
da coordenadora municipal 
do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (PETI), 
Célia Tolentino, da equipe 
técnica do CREAS Braz Cubas 
e da médica Janete Nagazawa 

Assistência Social

Sato, da Secretaria de Saúde.
A coordenadora do PETI, 

Célia Tolentino,  citou o 
serviço especializado de 
abordagem social a crianças 
e adolescentes (SEASCA), a 
necessidade da conscientiza-
ção sobre comprar produtos 
de crianças e adolescentes, 
a prática da mendicância e 
os encaminhamentos feitos 
com o intuito de garantir os 
direitos básicos das crianças e 

dos adolescentes e inseri-los 
nas políticas de assistência 
social e outras políticas.

Célia lembrou também o 
levantamento que apontou 
presença expressiva em Mogi 
de crianças e adolescentes 
em situação de trabalho 
infantil de outras cidades 
da região. Falou sobre o diá-
logo já iniciado com outros 
municípios para que haja 
um atendimento integrado.

Data de conscientização é no dia 12 de junho

Divulgação/PMMC

PM prende três por roubo 
de veículos na cidade

Mogi- Após recuperar 
quatro veículos em uma 
área de mata no Conjunto 
Toyama, em Mogi das Cru-
zes, no domingo passado, a 
Polícia Militar (PM) prendeu 
ontem três homens. Eles são 
suspeitos de participarem 
de uma onda de roubos de 
veículos na cidade. Na tarde 
de ontem, os indivíduos 
efetuaram mais um roubo, 
na Vila Natal. A PM iniciou 
a busca e localizou o carro 
em uma área de mata nas 
proximidades do Conjunto 
Cocuera.

De acordo com a PM, 
uma testemunha informou 
ao Centro de Operações da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo (Copom), 
a placa de outro veículo 
usado pelos criminosos 
na ação. Além disso, os 
policiais acompanharam 
o rastreamento de um dos 
celulares roubados.

Na Vila Natal, a polícia 

Vila Natal e Conjunto Toyama

iniciou um cerco aos crimi-
nosos que foram abordados 
em dois veículos. Com eles 

foram encontrados cinco 
celulares e um iPad, além 
de R$ 832. No interior de 
um dos veículos, havia 
placas de um dos veículos 
roubados anteriormente, que 
ainda não foi recuperado. 
Os suspeitos foram presos 
e conduzidos a Central de 
Polícia Judiciária, onde per-
maneceram à disposição da 
Justiça. Eles devem responder 
por roubo, receptação e 
associação criminosa.

Aline Sabino

Vítimas reconheceram os suspeitos e seus pertences

Divulgação/ 17° BPM/M - PMESP

Novo Pró-Mulher vai iniciar 
atendimento a partir do dia 9

O atendimento ao público no novo complexo de saúde em Braz Cubas vai começar com pacientes agendadas

SAÚDE

Mogi - O Novo Pró-Mulher 
está sendo implantado no 
distrito de Braz Cubas e 
será integrado ao amplo 
complexo de saúde que 
integra as futuras instalações 
da Maternidade Municipal, 
UnicaFisio e Hospital Mu-
nicipal de Mogi das Cruzes, 
na rua Francisco Affonso de 
Melo, 550. O atendimento 
ao público será iniciado na 
próxima quinta-feira, dia 
9 de junho, para pacientes 
devidamente agendadas. 
A mudança faz parte de uma 
série de melhorias que visam 
a ampliação e descentraliza-
ção do atendimento à saúde 
feminina no município.

“O Novo Pró-Mulher con-
tará com melhor estrutura 
e será integrado aos demais 
equipamentos de Braz Cubas. 
Um verdadeiro ‘complexo 
da mulher’, com serviços 
interligados, o que dará uma 
resposta rápida para casos 
que exijam mais de um tipo 
de atendimento”, explica 
o secretário municipal de 

Saúde, Zeno Morrone Junior.
Entre os principais bene-

fícios do Novo Pró-Mulher 
estão a melhor estrutura para 
atendimento, utilizando o 
andar térreo do prédio da 
futura Maternidade Muni-
cipal, e a integração com 
outras unidades de Saúde. 
Outra vantagem será o foco 
exclusivo na saúde da mu-
lher, com o remanejamento 
de serviços que atendiam 
no antigo prédio, mas que 
não tinham a ver com saúde 
feminina.

Além disso, novos servi-
ços serão disponibilizados, 
como práticas integrativas e 
complementares (meditação, 
auto-massagem, auriculo-
terapia); saúde mental da 
mulher por meio de rodas 
de conversa, que vão abordar 
também o empoderamento 
feminino, e dermatologia 
especializada na prevenção 
ao câncer de pele. 

A Prefeitura manteve os 
serviços de colposcopia e 
vulvoscopia para mulheres 

encaminhadas pela rede 
municipal de saúde; pla-
nejamento familiar, com 
vasectomia, laqueadura e 
DIU, atendimento com as-
sistência social, psicólogo, 
enfermeiro, médico e USG 

Transvaginal (DIU); USG 
Obstétrico para gestantes 
de baixo risco, também com 
encaminhamento da rede 
municipal de saúde, e banco 
de leite, com orientações 
sobre amamentação, coleta e 

distribuição de leite humano. 
Alguns serviços estão sendo 

descentralizados para facili-
dade de acesso. É o caso da 
ultrassonografia obstétrica, 
que passa a contar também 
com equipamento no Posto 

de Saúde Vila Suíssa, já a 
partir de hoje, com acesso 
facilitado na região leste da 
cidade.

O Programa de Medica-
mento Gratuito, que antes 
atendia no antigo Pró-Mulher, 
agora realiza a entrega dos 
medicamentos de forma 
descentralizada para facilitar 
o acesso dos pacientes pró-
ximo de suas residências. A 
mesma lista do Promeg está 
disponível para retirada em 
12 unidades - Vila Natal, 
Jardim Universo, Vila Suíssa, 
Jardim Camila, Única de Jun-
diapeba, Chácara Guanabara, 
Cocuera, Jardim Piatã, Jardim 
9 de Julho, Conjunto Novo 
Horizonte, Taboão/Lambari 
e Jardim Aeroporto II – além 
da nova farmácia implantada 
no UnicaFisio para atender 
os pacientes do Complexo 
de Saúde em Braz Cubas.

Transporte
A Secretaria Municipal 

de Mobilidade Urbana está 
preparando a extensão de 
quatro linhas de ônibus que 

Novo Pró-Mulher será integrado ao complexo de saúde em Braz Cubas

Divulgação/PMMC

PM iniciou a busca e 
localizou o carro em 
uma área de mata 
nas proximidades do 
Conjunto Cocuera
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Saúde realiza mais de 1,7 
milhão de procedimentos

Suzano- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde apresen-
tou anteontem a prestação de 
contas referente ao primeiro 
quadrimestre de 2022. Entre 
janeiro e abril, a pasta efetuou 
1.797.739 procedimentos, 
sendo o melhor desempenho 
para o período observado 
em seis anos. Os detalhes 
foram compartilhados em 
audiência pública na Câmara 
de Suzano.

O trabalho da Rede de Aten-
ção Básica, que corresponde 
às atividades desempenhadas 
pelas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e pela Estratégia 
Saúde da Família (ESF), foi 
responsável por quase 30% 
da produção, contabilizando 
489.199 procedimentos, com 
destaque para os serviços de 
visita domiciliar e territorial; 
procedimentos individualiza-
dos; cadastros; atendimentos; 
e vacinação. Ao todo, neste 
primeiro quadrimestre, o setor 
de regulação contabilizou o 
direcionamento de 14.909 
consultas e 18.895 exames.

Avanços

Na Rede de Urgência e 
Emergência (RUE) foram 
contabilizados 801.132 
procedimentos. Entre os 
serviços oferecidos, aqueles 
com maior demanda foram 
consultas e atendimentos, 
seguidos pelo diagnóstico 
em laboratório clínico. O 
acolhimento em especialidades 
apresentou a segunda maior 
produção, com 28,2% dos 
procedimentos efetuados 
neste primeiro quadrimestre. 
Dos serviços oferecidos nesta 
área, lideram o diagnóstico 
em laboratório clínico, con-
sultas e atendimentos e a 
coleta de materiais.

Na oportunidade, também 
foram apresentados dados 
referentes à Saúde Mental, 
que superou 15,8 mil aten-
dimentos em psiquiatria 
e psicologia na Rede de 
Atenção Básica; ao Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), que atendeu 
a ocorrências com 3,1 mil 
envios de ambulância de 
suporte básico; e à Vigilância 

Ambiental, que efetuou 3,9 
mil bloqueios vetoriais em 
áreas com casos suspeitos 
de dengue.

Vacinação
Na Vigilância Epidemio-

lógica, a pasta registrou 21,7 
mil atendimentos na vaci-
nação de rotina. Quanto à 
campanha de imunização 
contra a influenza (gripe), o 
índice é de 20,6 mil pessoas 
contempladas, conforme os 
grupos prioritários. 

Já em relação à imunização 
contra a Covid-19 foram 173 
mil aplicações neste primeiro 
quadrimestre. O empenho na 
vacinação também garantiu 
redução de índices em re-
lação aos óbitos causados 
pelo novo coronavírus, com 
36 ocorrências nos quatro 
primeiros meses. 

De acordo com o secretário 
Pedro Ishi, a dedicação da 
pasta no combate à pandemia 
nos últimos dois anos reflete 
na alta de procedimentos 
agora.

Empréstimo de R$ 50 milhões 
é aprovado por vereadores

Linha de crédito deverá ser destinada para obras de infraestrutura, como recapeamento e tapa-buracos

DESENVOLVE SP

Mogi - A Câmara Municipal 
aprovou na tarde de ontem 
o projeto de Lei de autoria 
do Poder Executivo que 
autoriza o empréstimo de 
R$ 50 milhões para obras 
de infraestrutura viária. O 
projeto foi encaminhado pelo 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
em regime de urgência na 
última quinta-feira, e foi 
apresentado ao plenário 
na sessão de anteontem, e 
recebeu os pareceres das 
comissões permanentes da 
Casa no mesmo dia.

A vereadora Inês Paz (PSOL) 
chegou a pedir por requeri-
mento verbal o adiamento 
da votação por uma sessão, 
com o intuito de promover 
o debate interno sobre os 
detalhes do projeto de Lei, 
que conta com 85 páginas 
e está disponível na página 
da Câmara de Vereadores 
na internet. Entretanto, o 
requerimento teve 17 votos 
contrários, e foi rejeitado, 

mantendo a votação no 
mesmo dia.

A discussão do projeto 
de Lei gerou embates en-
tre parlamentares críticos 
à administração municipal 
e os demais integrantes do 
Legislativo. Para os defensores 
da propositura, a situação 
financeira de Mogi das Cru-
zes permitiria a realização 
do empréstimo, como uma 
das medidas para garantir a 
realização de obras requisita-
das pela comunidade junto 
à Câmara, como a recupe-
ração de ruas e avenidas, e 
a urgência da votação seria 
devido à legislação eleito-
ral. “Só podemos fazer estes 
contratos antes do prazo do 
período eleitoral, e mesmo 
que aprovemos hoje há uma 
série de ritos. Se não votarmos 
hoje, não iremos garantir o 
financiamento”, defendeu 
Pedro Komura (PSDB).

Os contrários à proposta 
criticaram o rito de urgência 
do projeto, e uma alegada 
falta de detalhamento das 

ruas que serão beneficiadas 
com a verba obtida com a 
agência de fomento estadual. 

“Não posso votar em um 
projeto que foi assinado 
pelas comissões em menos 
de uma hora e meia, cujo 

conteúdo só consegui tomar 
conhecimento ontem à noite. 
Onde fica o papel da Casa?”, 
afirmou Francimário Vieira 
(PL), o Farofa.

O projeto teve a aprovação 
da maioria da Casa, com 

apenas quatro votos contrários. 
A matéria agora segue para 
o Executivo municipal, para 
sanção e publicação.

Boxeadores
A Câmara de Mogi também 

aprovou o requerimento 
de votos de aplausos aos 
atletas do boxe mogiano que 
disputaram o Campeonato 
Paulista de Boxe na cidade 
de Carapicuíba no final de 
maio. O requerimento foi 
de autoria do presidente 
da Câmara, Marcos Furlan 
(Pode), e dos vereadores 
Edson Alexandre (MDB), o 
Edinho do Salão; Eduardo 
Ota (Pode) e Osvaldo Silva 
(REP), o Pastor Osvaldo.

Os atletas conquistaram 
no torneio, encerrado no 
último final de semana, cin-
co medalhas de ouro, duas 
medalhas de prata e seis 
medalhas de bronze. Os 
campeões irão disputar o 
Campeonato Brasileiro no 
Rio de Janeiro em julho.

Para Furlan, o trabalho do 
Centro de Lutas instalado 
recentemente em Jundiapeba 
está apenas começando, mas  
as conquistas contribuem 
para o reconhecimento junto 
à população, incentivando 
novas adesões. 

André Diniz

Legislativo aprova financiamento de até R$ 50 milhões para pavimentação

Diego Barbieri/CMMC

Suzano -  A Prefeitura 
entregou na manhã de ontem 
o novo pátio da Secretaria 
Municipal de Manutenção e 
Serviços Urbanos no distrito 
de Palmeiras. A regional, que 
fica na Vila Ipelândia, vai 
abrigar cerca de 50 servido-
res, além de maquinários e 
materiais para a realização 
de zeladoria. A expectativa 
é de que a unidade, de mais 
de 4 mil metros quadrados, 
fique responsável por 96 
bairros da região sul.

Todo o espaço vai receber 
diariamente pelo menos 52 
servidores, sendo 12 fixos e 
40 que atuam em atividades 
externas, com a manuten-
ção e a zeladoria. O local 
abrigará ainda os materiais 
de trabalho, como fresa de 
asfalto, e os maquinários, 
como caminhões, retroes-
cavadeira, pá carregadeira e 
muito mais. Além do pátio, a 
nova base inaugurada conta 
com quatro ambientes, sen-
do área de recepção, setor 
administrativo, cozinha e 
refeitório.

Secretaria ganha novo 
pátio em Palmeiras

Manutenção

Para chefe da Pasta, Samuel 
Oliveira, o espaço busca agilizar 
o atendimento às demandas 
da região sul. “O local vai 
melhorar nossa logística 
e deverá facilitar a rotina 
dos servidores. Agradeço à 
equipe de manutenção pelo 
empenho na organização e 
entrega desse novo espaço 
municipal, que ficará sob 
gestão do diretor Sebastião 
Vidal Dias e do assessor 
Roberto Donizete”, disse o 
secretário.

O prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi, por sua 
vez, elogiou o novo espaço 
e reforçou seu compromisso 
com a zeladoria da cidade. 

“Estamos empenhados em 
melhorar a vida dos mora-
dores de Suzano. Por isso, 
o trabalho de pavimentação 
ocorre nos quatro cantos 
do município, assim como 
a constante zeladoria, que 
vai desde varrição até repa-
ros na iluminação pública. 
Hoje estamos expandindo 
os trabalhos e seguiremos 
fortalecendo a pasta”, finalizou.

Itaquá - O prazo para 
apresentação da declaração 
anual de receitas brutas para 
microempreendedores indivi-
duais (MEIs) foi prorrogado 
até o dia 30 de junho. O 
faturamento da empresa 
não pode ser superior a R$ 
81 mil por ano.

No ato da apresentação, 
também é solicitada a rela-
ção mensal de faturamento 
e documentos da empresa 
e do proprietário. A não 
apresentação poderá acarretar 
em multas e no bloqueio do 
Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) da empresa.

Periodicamente, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico realiza o 
trabalho de identificação e 
notificação dos representantes 
das empresas em desacordo 
com a lei. Os MEIs podem 
procurar atendimento no 
posto do “Sebrae Aqui”, que 
funciona nas dependências da 
Pasta, na rua Dom Thomaz 
Frey, 89, centro.

Prazo para 
declaração de 
MEIs vai até 
30 de junho

Empreendedoris-
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Fabiana atende ao telefonema de Cecília e conta que está com Dulce Maria, 

mas que promete levar a carinha de anjo de volta o quanto antes.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Isadora e Davi reatam e Heloísa comemora. Olívia é presa por Salvador e 

Violeta exige acompanhar a funcionária. Darcy Vargas repreende a atitude 

de Julinha. Eugênio se desespera com a situação da fábrica. Abel oferece 

negociação a Violeta e Joaquim aceita. 

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem
Pat conversa com Moa e demonstra preocupação. Danilo manda Rebeca 

pegar Chiquinho da casa de Moa. Jonathan decide sumir por uns tempos 

após a morte de Clarice. Duarte obriga Jéssica a ir à delegacia. Pat chega 

à casa de Moa e o fl agra discutindo com Danilo. Ítalo não consegue depor 

sobre o caso de Clarice. Pat e Moa conversam com o investigador Paulo e 

tentam mostrar o vídeo enviado por Clarice.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Tadeu impede que Guta mate a sucuri. José Lucas é duro com Jove durante 

o caminho da comitiva. Incentivada por Zaquieu, Mariana grava um vídeo 

de aniversário para Jove, dizendo que o ama. Tadeu se sente culpado por 

ter deixado Jove sair com a comitiva, diante do mau tempo. Filó não gosta 

que José Leôncio responsabilize Tadeu por Jove ter saído com a comitiva.

RECORD, 21H

Reis
Ainoã fi ca totalmente incrédula ao saber de uma decisão de Saul e começa 

a chorar. Ele se justifi ca, dizendo que os anciões o pressionaram a tomar 

aquela decisão. Os soldados fi listeus fazem a guarda na entrada da cidade 

e começam a abordar as pessoas com pedidos de pagamento. Dalía então 

decide se oferecer como pagamento para os soldados não levarem as 

crianças como escravos. Adena beija Saul, e Ainoã se mostra totalmente 

chocada com a atitude dele.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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1/i. 3/est — rat. 4/oeil. 5/amaro. 6/coesos — corcel — pencil — slogan. 7/unívoco.

A vida é uma 
escola sem professor 
certificado, mas 
com aprendizagem 
garantida. Todos 
os dias algo 
surpreendente pode 
acontecer e mil 
histórias irão surgir. O 
importante é crescer e 
ganhar experiência.

Nem sempre é fácil 
acordar e encarar 
as dificuldades da 
vida, mas é aí que 
nos conhecemos 

MOMENTO
especial

VIVER É TÃO MARAVILHOSO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje um novo 

ciclo se inicia! Aproveite essa oportunidade para agradecer 

pela vida e para pensar em novos objetivos! Estarei aqui te 

apoiando! Parabéns!

“ Corra o risco. Se der certo, felicidade. 
Se não, sabedoria.”

 cultura@jornaldat.com.br

verdadeiramente. 
E isso é o tempo e 
o que aprendemos 
que determina. 
Viver é maravilhoso; 
que aprender seja 
consequência de 
existir!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 - PROCESSO Nº 201.685/2021

OBJETO: Registro de Preços para manutenção em motores. 
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por inter-
médio do Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interes-
sados que, devido à necessidade de alterações no edital, fica suspensa “sine 
die” a sessão de abertura das propostas, cuja data estava marcada para o dia 
13 de junho de 2022. Após as correções, uma nova sessão será agendada e 
o pregão será identificado pelo número 021-2/2022. Mogi das Cruzes, em 

01 de junho de 2022 - JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS

CENTRO DE ORTOPEDIA, FRATURAS E FISIOTERAPIA 
IPIRANGA LTDA 

CNPJ: 52.372.968/0001-42 - NIRE: 35230815196

Ficam convocados os Sócios, e os interessados em partici-
par, da Sociedade em Contas de Participação – SCP, com 
empresa: CENTRO DE  ORTOPEDIA, FRATURAS E FI-
SIOTERAPIA IPIRANGA LTDA, para a REUNIÃO DE 
SÓCIOS, que se realizará no dia 10 de Junho de 2022 
(10/06/2022), as 08:00Hs, em primeira convocação, e as 
09:00Hs, em segunda convocação, na sede da empresa: 
Rua Barão de Jaceguai, n°. 1657, Centro, Mogi das Cruzes 

— SP, CEP: 08780-100, a fim de deliberarem sobre:

1) A Constituição de Sociedade em Conta de Participação - 
SCP, com os interessados.

2) O Encerramento da Sociedade em Conta de Participação 
– SCP, com um participantes

Mogi das Cruzes, 30 de Maio de 2022
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Condemat é finalista do Prêmio estratégia ODS Brasil 2022

Região - O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
é um dos finalistas do Prêmio Estratégia ODS Brasil 2022, que tem como objetivo 
premiar e dar visibilidade a práticas alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Executado nas 12 cidades desde o início de 2021, o programa 
Recicla Cidade entrou no Top 10 na categoria Órgãos Públicos da premiação.

Cidades mantêm decisão que 
desobriga o uso da máscara 

Maioria das prefeituras ouvidas seguem as determinações do Estado; Suzano e Itaquá avaliam a medida

PANDEMIA

Região - Com o aumento 
recente dos casos de contágio 
pelo novo coronavírus (Co-
vid-19), a volta da obrigato-
riedade das máscaras voltou 
a discussão. Entre as cidades 
ouvidas pela reportagem, 
Suzano e Itaquaquecetuba 
avaliam o retorno da medida, 
enquanto Poá, Guararema, 
Ferraz de Vasconcelos, Santa 
Isabel e Arujá, afirmaram que 
seguem o Plano São Paulo, 
estabelecido pelo governo 
estadual, que desobriga o uso. 

Segundo o secretário de 
Saúde de Poá, Alexandre 
Provisor, a cidade permane-
cerá, momentaneamente, sem 
exigir o uso da máscara em 
lugares abertos e fechados. Já 

Itaquá, informou que emitiu, 
anteontem, um comunicado 
para a rede municipal de 
ensino recomendando o 
uso nas escolas. Nos demais 
espaços, a medida está sendo 
avaliada.

A Prefeitura de Ferraz 
ressaltou que segue o Plano 
São Paulo, do governo do 
Estado, até o momento, não 
houve movimentação para a 
retomada do uso das máscaras 
de forma obrigatória em locais 
fechados ou públicos. “Caso 
haja mudanças as mesmas 
serão submetidas para deli-
beração junto ao Comitê de 
Enfrentamento à Covid-19 
municipal e seguiremos as 
recomendações”, afirmou 
em nota.

A Prefeitura de Arujá também 

afirmou estar seguindo o 
Plano São Paulo, e que re-
comenda o uso de máscara 

em ambientes fechados que 
tenham aglomeração, mas 
alerta que não é uma exigência. 

Em Santa Isabel, o uso da 
máscara só não é facultativo 
em unidades de saúde e 

transporte público, segundo 
a Prefeitura, que reforçou 
avaliar diariamente os dados 
epidemiológicos, que podem 
demandar outras medidas. 

De acordo com a Secre-
taria de Saúde de Suzano, a 
possibilidade de retorno da 
exigência do uso de máscara 
ainda está sendo avaliada 
pelo Comitê Municipal de 
Enfrentamento ao Corona-
vírus. O uso é obrigatório 
em serviços de saúde e no 
transporte público. O mes-
mo vale para Guararema, 
que também inclui escolas 
municipais. A Prefeitura de 
Guararema disse que segue 
com o monitoramento dos 
indicadores referentes à pan-
demia da Covid-19.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

Audiência pública debate 
Plano Diretor de Turismo 

Guararema - A Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura e Tu-
rismo, promoveu na última 
segunda-feira uma audiência 
pública para discussão do 
Plano Diretor do Turismo 
Sustentável. O documento 
que está em fase de finalização 
é responsável por nortear a 
gestão da atividade turística 
no município pelos próxi-
mos 8 anos e, devido a essa 
importância, a participação 
popular e a consulta aos 
agentes relacionados ao tema 
foi fundamental.

A construção da minuta 
do Plano Diretor foi feita 
por um Grupo de Trabalho 
formado por 42 represen-
tantes dos setores turísticos 
e públicos. Para discussão 
do tema, foram realizados 
em outras oportunidades 
4 workshops, 10 reuniões, 
328 consultas à turistas por 
meio de questionários, além 
da audiência pública realizada 
nesta segunda-feira.

Ontem, o documento foi 

Sustentabilidade

finalizado e todas as ações 
de planejamento para sua 
construção foi apresentada. 
O objetivo deste documento 
é criar uma estratégia que 
contribua para a superação 
dos desafios , para o avanço 
da sustentabilidade e para o 
alcance de um posicionamento 
competitivo para o destino.

O encontro contou com 
cerca de 40 pessoas ligadas 
aos mais diferentes setores do 
Turismo de Guararema, além 

da presença do prefeito Zé e 
do secretário municipal de 
Cultura e Turismo, Mateus 
Sartori.

“Saímos da audiência 
pública com a certeza que 
estamos finalizando um do-
cumento importante para o 
turismo de Guararema que 
vai nos ofertar o caminho a 
ser seguido neste setor nos 
próximos anos”, explicou 
o secretário municipal de 
Cultura e Turismo, Mateus 

Foram realizados reuniões, workshops e consultas à turistas

Comunicação/Prefeitura de Guararema 

Vacinação prossegue em 
vários pontos da cidade

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde mantém vacinação 
em livre demanda para os 
públicos-alvo da Campanha 
contra Influenza e atualização 
de doses em atraso da Co-
vid-19. Ontem, o trabalho foi 
iniciado no Terminal Central, 
que prossegue até amanhã. 
Nos dias 6 e 7 de junho, o 
atendimento será realizado 
no Terminal Estudantes e 
nos dias 8, 9 e 10 de junho 
no Mercado Municipal de 
Mogi das Cruzes.

Nestes locais, a vacinação é 
exclusiva para adultos e ado-
lescentes com 12 anos ou mais. 
Exceto para aplicação terceira 
dose (ou dose adicional) para 
quem tem de 12 a 17 anos, 
que precisa ser agendada no 
www.cliquevacina.com.br .

Estão sendo aplicadas as 
doses necessárias da vacina 
contra a Covid-19 conforme 
recomendação para a idade 
e o esquema vacinal anterior. 
Quem tem de 12 a 17 anos, 
por exemplo, pode tomar a 
primeira ou segunda dose; 

Gripe e Covid-19

quem tem de 18 a 59 anos, 
primeira, segunda ou terceira 
dose; 60 anos ou mais, primeira, 
segunda, terceira ou quarta 
dose. É obrigatório apresentar 
documento pessoal com CPF 
e comprovante de vacinação.

As crianças menores de 12 
anos continuam sendo imu-
nizadas apenas nos Postos de 
Saúde e unidades da Estratégia 
Saúde da Família (ESF). Os 
menores de cinco anos tam-
bém podem receber a vacina 

contra o sarampo. Quem tiver 
alguma dúvida pode entrar 
em contato pelo 160.

Mortes
Os municípios da região do 

Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) não registraram 
óbitos por Covid-19 nas últi-
mas 24 horas. O acumulado 
na data de ontem, desde o 
início da pandemia, é de 
5.956 vítimas fatais.

Trabalho foi iniciado no Terminal Central, e vai até amanhã

Amanda Miwa

Em serviços de saúde e transportes, uso da máscara continua sendo obrigatório

 Raquel Portugal/Divulgação


