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

Cidades da região registram 
aumento de casos de dengue 
Reportagem pesquisou dados de seis cidades, e em quatro delas o número de casos dobrou entre este ano e o anterior

MOGI

De acordo com um levantamento 
feito pela redação do Mogi News/
Dat, nos primeiros cinco meses 
deste ano em comparação com o 
mesmo período de 2021, os ca-
sos de dengue dobraram em qua-
tro cidades da região. Das cidades 
pesquisadas, Mogi das Cruzes foi a 
única que registrou queda nos ca-
sos. Os municípios não registram 
óbitos pela doença desde 2021. 
Suzano, por exemplo, de acordo 
com a Prefeitura, confirmou 343 
casos de dengue neste ano, e no 
ano passado, foram 87 casos. Já a 
Prefeitura de Itaquaquecetuba in-
formou que 228 casos de dengue 
foram registrados neste ano, e em 
2021, foram 147 confirmações.  
Cidades, página 4
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A Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes aprovou ontem o projeto 
de lei de autoria do prefeito Caio 
Cunha (Pode) que revoga uma lei 
que concedia ao Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Ciesp) 
um terreno na região central da ci-
dade. O ponto de partida foi um 
processo administrativo aberto em 
2015. Cidades, página 5

Câmara de Mogi

CONCESSÃO 
DE ÁREA É 
REVOGADA

SUZANO

Fiscalização 
embarga 
loteamento. p3

Projeto encaminhado pelo prefeito de Mogi foi aprovado por unanimidade na sessão de ontem

Diego Barbieri/CMMC

 Educação ambiental promove festival comemorativo. Cidades, página 5

Guararema

Prefeitura promove ação para 
combater a febre maculosa 

Ação é uma continuidade da campanha contra doença 
transmitida por carrapatos infectados. Cidades, página 3
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EDITORIAL

Combate à dengue

C
om a atenção toda voltada à pan-
demia de Covid-19 nos últimos 
dois anos, a prevenção de muitas 
doenças seja na forma de vacinas, 

seja na mudança de hábitos no dia a dia, 
acabou ficando em segundo plano. Desta-
que na edição de hoje para o aumento dos 
casos de dengue na região, apesar de mais 
comum no verão, mesmo com as temperatu-
ras mais baixas do outono, é preciso atenção 
à prevenção do contágio pelo Aedes aegypti.

As prefeituras da região seguem fazen-
do o seu trabalho de combate ao mosquito, 
como mostra a reportagem, e a população 
também precisa fazer a sua parte também. 
Assim como foi e ainda é com a pandemia, 
que volta a dar as caras com uma nova onda 
de casos, hábitos simples podem contribuir 
para a prevenção, começando por não dei-
xar água parada em recipientes ou represa-
da nas lajes. 

Como o álcool gel e as máscaras foram 
rapidamente incorporados ao dia, e parece 
que em breve, serão reforçados na rotina de 
todos, os hábitos adquiridos de combate ao 
mosquito transmissor da dengue, zika vírus 

e chikungunya não podem ser esquecidos, 
precisam ser urgentemente retomados. Há 
casos brandos da dengue, mas é uma doença 
que também pode se agravar e levar a morte. 

E quem dera houvesse vacina para a den-
gue, como há para a Covid-19, produzida 
por mais de um fabricante, mesmo encon-
trando a resistência em alguns. Seria mais 
uma forma de prevenção e combate à doen-
ça. Não há como negar os efeitos benéficos 
dos imunizantes, que contribuíram para a 
erradicação de tantas doenças, e atualmente 
contra a Covid-19 segue em doses de refor-
ço para diversas faixas etárias. 

Foram as vacinas que permitiram reto-
mar atividades e, mesmo com a nova onda, 
ver casos mais brandos da doença que cei-
fou centenas de milhares de vidas no País. 
É preciso que cada um faça sua parte, assim 
como o Poder Público. 

Prevenção de doenças, aliás que também 
se faz com acesso à informação de qualidade, 
com uma Imprensa forte, unida no combate 
à desinformação. Na última terça-feira, dia 7 
de junho, foi Dia da Liberdade de Imprensa, 
uma luta que deve ser de todos.   

Ontem o Superior Tribu-
nal de Justiça impôs uma im-
portante derrota aos consu-
midores de planos de saúde. 
Em julgamento sobre a taxa-
tividade do rol da Agência 
Nacional de Saúde (ANS), a 
vitória foi dos planos de saú-
de. A ANS é uma agência de 
regulação da saúde privada 
no Brasil, que divulga um 
rol de procedimentos que 
devem ser cobertos pelos 
planos de saúde. 

O Poder Judiciário, em 
sua grande maioria, sem-
pre julgou que esse rol de 
procedimentos era o míni-
mo que um plano de saúde 
deve cobrir. Com a decisão 
do STJ, esse rol de procedi-
mentos deixou de ser um 
piso mínimo e passou a ser 
a única obrigação dos pla-
nos de saúde. Isso impede 

Derrota

ARTIGO
Cedric Darwin

que tratamentos médicos 
importantes deixem de ser 
cobertos pelas operadoras, 
caso não estejam relaciona-
dos no referido rol. Vence-
ram as poderosas empresas 
de planos de saúde. 

A decisão não é vinculante, 
mas sendo o STJ a corte bra-
sileira responsável pelo jul-
gamento em última instância 
de leis federais, o precedente 
indica o entendimento atual 
da maioria dos ministros. Se 
por um lado a decisão assegu-
ra maior previsibilidade dos 
planos quanto ao custeio, na 
prática tira do consumidor a 
possibilidade de receber um 
tratamento, medicamento ou 
procedimento que não esteja 
no rol da ANS. Na verdade o 
STJ tirou do Poder Judiciário 
a capacidade de julgar cada 
caso individualmente e pas-

sou para a ANS o poder de 
decidir o que será coberto ou 
não pelos planos. Somente 
de forma excepcional o pla-
no será obrigado a custear 
tratamento não previsto no 
rol taxativo da ANS. 

Como a Justiça atribuiu à 
ANS o poder de estabelecer 
o que será coberto ou não, 
é papel da sociedade civil 
organizada, através dos ór-
gãos de proteção ao consu-
midor, associações médicas, 
odontológicas e científicas, 
exigir que o rol da ANS seja 
o mais adequado e atualiza-
do. Quem contrata um pla-
no de saúde quer receber o 
melhor tratamento médico 
possível. Já o plano de saú-
de quer o menor custo e a 
maior lucratividade. Cabe 
à ANS manter o equilíbrio 
nessa relação de consumo.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.

editor@jornaldat.com.br 
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 �Novo edifício comercial

Depois de se tornar o mais novo pon-
to turístico de Mogi das Cruzes, a Vila 
Helio, polo gastronômico e de serviços 
no centro, está passando por obras de 
ampliação e deve contar com 14 novos 
conjuntos comerciais para locação e 
dois salões comerciais no segundo se-
mestre deste ano. A expansão reflete o 
sucesso comercial do local.

 �Condomínio industrial

A Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico de Itaquaquecetuba se reuniu com 
a Frente Empresarial Pró Itaquá (Fem-
pi)para discutir os trâmites para a ins-
talação de um “condomínio empresa-
rial”. Além das questões que envolvem 
a segurança, por meio da implantação 
de cancelas e monitoramento por vídeo 
24 horas, outras possibilidades foram 
pensadas, como a atração de agências 
bancárias, construção de restaurantes 
e a implantação de uma base da Guar-
da Civil Municipal (GCM).

 �Doações Poupatempo

A Campanha Inverno Solidário 2022 já 
começou na região, e os postos do Pou-

patempo de Mogi das Cruzes, Suzano, 
Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconce-
los, Santa Isabel e Arujá continuam re-
cebendo doações de cobertores novos, 
que serão destinados a pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade social, com o 
objetivo de ajudá-las a enfrentar o frio. 
A iniciativa do Fundo Social de São Pau-
lo (FUSSP) vai até o dia 22 de setembro.

 �Arraiá Cultural

A Secretaria de Cultura de Suzano rea-
liza entre hoje e sexta-feira a 1ª edição 
do “Arraiá Cultural do Casarão da Me-
mória”, proporcionando lazer para as 
famílias e fortalecendo as festas tradi-
cionais e o artesanato suzanense. A ati-
vidade, acontece no número 547 da rua 
Campos Salles. A entrada é gratuita.

 �Esportes

A Secretaria de Esportes e Lazer de Su-
zano está com inscrições abertas para 
o retorno das aulas de ginástica artís-
tica e handebol para jovens e adultos. 
Para participar, basta comparecer no 
Complexo Poliesportivo Paulo Portela, 
na rua Barão de Jaceguai, 375, no cen-
tro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 
horas, para realizar a inscrição gratuita.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••

Mogi - O túnel do Complexo Viário Tirreno Da San Biagio que faz a ligação entre 
as ruas Dr. Ricardo Vilela e Hamilton da Silva e Costa estará fechado no próximo 
domingo, das 8 às 13 horas, para serviços de manutenção nas bombas de 
drenagem. A manutenção será executada por equipes da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urabana e a sinalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de 
Mobilidade. Haverá sinalização de orientação para os motoristas. 
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Ciesp lança comitê para 
capacitar indústrias

Região - A importância 
dos pilares de economia, 
governança e meio ambiente 
foi celebrada ontem pelo 
Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp) 
Alto Tietê, com o lançamento 
do Comitê de Sustentabilida-
de. O grupo, que oferecerá 
apoio e expertise para as 
indústrias da região. O ob-
jetivo do comitê é capacitar 
e apresentar soluções às 
empresas - associadas ou 
não - para se adequarem as 
normas atuais e se tornarem 
mais eficientes.

O diretor do Ciesp Alto 
Tietê, José Francisco Caseiro, 
destacou a importância de 
se criar parcerias entre a 
iniciativa privada e o poder 
público para desenvolver 
ações para reverter o atual 
quadro climático, que impacta 
diretamente nas empresas. 

Uma das ações do grupo 
será o desenvolvimento de 
um diagnóstico preliminar 
de sustentabilidade a partir 
de informações das empresas 

Sustentabilidade  

que atuam na região. “O 
foco inicial está na questão 
da eficiência energética, no 
certificado de reciclagem, 
na logística reversa e na 
conformidade legal, que será 
enviado para as empresas. Esses 
são os pontos importantes 
para que estejamos de fato 
falando de sustentabilidade”, 
explicou o coordenador do 
Comitê de Sustentabilidade, o 
engenheiro Sérgio Alejandro, 
que foi gerente regional da 

Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb).

O lançamento do grupo 
contou com diversas pales-
tras. Além do coordenador, o 
Comitê de Sustentabilidade 
será formado pelo geólogo 
Marco Aurelio, as biólogas 
Gabriela Murad e Priscila 
Vidal, os especialistas em 
Tecnologia da Informação 
Romildo Campello Filho e 
Luis Fábio, e também o enge-
nheiro Anderson Mendonça.

Grupo oferecerá apoio e expertise para empresas  

Divulgação

Fiscalização autua 27 obras e 
embarga loteamentos ilegais

Força-tarefa do Grupo de Fiscalização Integrada foi realizada no distrito de Palmeiras na manhã de ontem 

MEIO AMBIENTE

Suzano - A Secretaria de 
Meio Ambiente de Suza-
no esteve ontem em mais 
uma operação do Grupo 
de Fiscalização Integrada 
(GFI) voltada ao combate 
ao desmatamento e ao par-
celamento irregular em área 
de proteção e recuperação 
de mananciais. Na ocasião, 
a ação se concentrou na 
região do Quinta Divisão, 
no distrito de Palmeiras, e 
culminou no embargo de 
dois loteamentos irregulares, 
garantindo a paralisação de 
27 construções ilegais sem a 
autorização da Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb).

A vistoria conjunta mo-
bilizou a Coordenadoria de 
Fiscalização e Biodiversidade 
da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente (Sima); agentes da 
Cetesb; da Polícia Militar 
Ambiental; do Conselho 
Regional de Corretores de 
Imóveis (Creci-SP); do Con-
selho Regional de Engenharia 

e Agronomia (Crea-SP); e 
da Fiscalização Ambiental 
e do Setor de Fiscalização 
de Posturas da Prefeitura 
de Suzano.

O primeiro loteamento 
visitado apresenta área apro-
ximada de 100 mil metros 
quadrados. No local, foram 
embargadas 25 obras e emiti-
dos sete notificações e vários 
autos de descumprimento de 
embargos da Polícia Militar 
Ambiental, de infrações já 
registradas anteriormente. 
Já no segundo local, o grupo 
se deparou com cerca de 
80 mil metros quadrados 
de área piqueteada, com 

demarcação de ruas e lotes. 
Na oportunidade, mais duas 
construções foram embargadas. 
Além disso, a área já conta 
com mais de 15 autos de 
infração por desmatamento.

De acordo com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, 
a operação foi deflagrada após 
a movimentação irregular 
ser detectada em sobrevoo 
do GFI, responsável pela 
fiscalização da região Alto 
Tietê Cabeceiras, onde Suzano 

está inserida.
“Nesta última ação, em es-

pecial, chamam a atenção os 
autos de infração ambiental 
por desmatamento. Mesmo 
que a área ainda não tenha 
construções levantadas, a 

demarcação do território, 
com piquetes e indicações 
de ruas, dá a certeza de 
novo loteamento irregular 
em trâmite”, comentou a 
diretora técnica da Pasta 
Solange Wuo.

Já o secretário de Meio 
Ambiente, André Chiang, 
detalhou os próximos passos 
do trabalho junto ao GFI. 

“Será elaborado um relatório 
das ações que alimentam os 
processos administrativos, 
que por sua vez serão en-
viados ao Ministério Público. 
A operação permite uma 
ação ágil, evitando que mais 
construções irregulares sejam 
levantadas”.

Denúncias contra crimes 
ambientais em Suzano podem 
ser apresentadas à Ouvido-
ria Municipal pelo telefone 
0800-774-2007 e pelo e-mail 
ouvidoria@suzano.sp.gov.br. 
Para outros esclarecimentos, 
o contato pode ser feito com 
a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente pelo telefone 
4745-2265.

Foram embargados dois loteamentos, garantindo a paralisação de 27 construções

Wanderley Costa/Secop Suzano

Guararema - A Prefeitura 
deu início à ação de entrega 
de folders informativos e 
orientação dos moradores 
sobre os cuidados para evitar a 
febre maculosa. A ação é uma 
continuidade da campanha 
de conscientização da doença 
transmitida pela picada de 
carrapatos infectados. Nesta 
semana, os bairros Itapema, 
Itaoca e Freguesia da Escada 
já receberam a ação, que ao 
longo dos próximos dias será 
ampliada para os demais 
bairros do município.

Além disso, amanhã, crian-
ças das escolas municipais 
também serão orientadas 
sobre cuidados com a família 
e os pets. “A ação é uma 
continuidade e reforço do 
trabalho que já vem sendo 
realizado desde o ano passado 
para informação da popu-
lação quanto aos perigos e 
à necessidade de prevenção 
contra a Febre Maculosa”, 
explica a secretária municipal 
de Saúde, Adriana Martins.

Além da comunicação porta 
a porta com os munícipes, 

Guararema realiza ações 

de conscientização

Febre maculosa

faixas com as informações 
foram instaladas em diver-
sos pontos da cidade, além 
de campanhas digitais por 
meio dos canais oficiais. Vale 
ressaltar que a Secretaria 
Municipal de Saúde possui 
protocolos específicos para 
iniciar o tratamento destes 
casos o mais rápido possível 
e evitar o agravamento da 
febre maculosa.

A doença causada pela 
bactéria do gênero Rickettsia, 
transmitida pela picada de 
carrapatos infectados, pode 
variar de sintomas leves até 
graves, com alta taxa de 
letalidade. A Secretaria de 
Saúde orienta que animais 
domésticos (como cachorros 
e cavalos) e silvestres (como 
capivaras) podem agir como 
hospedeiros de carrapatos. 

No conteúdo distribuído 
à população pela campa-
nha, foram apresentadas 
as formas de prevenção da 
doença. Dúvidas podem ser 
esclarecidas com a Secretaria 
Municipal de Saúde pelo 
telefone 4693-8040.

Suzano - A Câmara de 
Suzano terá hoje, às 17h30, 
a primeira audiência públi-
ca de prestação de contas 
da Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana. 
A reunião será presidida 
pela Comissão Permanente 
de Trânsito, Transporte e 
Mobilidade Urbana, que é 
composta pelos vereadores 
Marcos Antonio dos Santos 
(PTB - presidente), o Maize-
na; Denis Claudio da Silva 
(relator), o filho do Pedrinho 
do Mercado; e Jaime Siunte 
(PSDB – membro).

Os interessados em enviar 
perguntas podem acessar o 
link audienciasonline.cama-
rasuzano.sp.gov.br. O público 
também pode participar no 
Plenário, que fica na rua dos 
Três Poderes, 65, Jardim 
Paulista. A partir deste ano, 
as comissões permanentes 
(com exceção de Justiça e 
Redação e de Ética) realizam, 
no mínimo, uma audiência 
pública por semestre.

Câmara terá 
audiência de 
prestação de 
contas hoje

Mobilidade

Movimentação 
irregular foi 
detectada em 
sobrevoo do 
Grupo Integrado 
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Suzano- Os caminhões da 
operação Cata-Treco estão 
percorrendo 15 bairros de 
Suzano, até a próxima terça-

-feira, para recolher materiais 
que não são mais usados pela 
população. A programação 
completa pode ser acessada 
por meio do site oficial da 
Prefeitura (www.suzano.
sp.gov.br/web/governo/
cata-treco-programacao/).

Os veículos estão percor-
rendo a Vila Maluf, Parque 
Maria Helena, Vila Maria 
de Maggi, Cidade Edson, 
Jardim Ana Rosa, Jardim 
Riviera, Jardim Altos de 
Suzano, Parque do Colé-
gio, Jardim Suzano, Jardim 
Marcato, Jardim Mode-
lo, Jardim Vitória, Jardim 

Caminhões do ‘Cata-Treco’ vão percorrer 15 bairros 
Inservíveis  

tem iniciativa da Secretaria 
Municipal de Governo, que 
mantém, na internet, um 
endereço para que o morador 
possa realizar um registro 

tipos de óleo, que deverão 
ser entregues em garrafa 
PET fechada.

A ação ocorre nos bair-
ros entre 8 e 17 horas e 

Realce, Parque Vista Rosa 
e Chácara Fagion.

Na oportunidade, os ca-
minhões retiram madei-
ras, mesas, sofás, colchões, 
eletrodomésticos e outros 
inservíveis, exceto resíduos 
de construção civil (entu-
lho). O serviço também 
contempla o recolhimento 
de isopor, vidro e todos os 

de demanda para a retirada 
de materiais. O cidadão 
pode acessar o link bit.ly/
CTnoBairro e preencher o 
formulário para solicitar a 
vinda do caminhão.

De acordo com o titular 
da pasta, Alex Santos, o 

“Cata-Treco”, além de pro-
mover um trabalho para 
os moradores de Suzano, 
ainda colabora para que 
as pessoas não joguem 
os materiais nas ruas. “O 
serviço já mostrou que é 
eficiente para a população e 
que, para além disso, ajuda 
a diminuir a quantidade 
de móveis e outros objetos 
nas ruas, o que acaba con-
tribuindo para a formação 
de enchentes”, destacou.

A população pode denun-
ciar descartes irregulares à 
Ouvidoria Municipal de 
forma anônima por meio 
do telefone 0800-774-2007.

Cata Treco Solidário
A descarte correto dos 

materiais também podem 
ser direcionados para o 
Cata-Treco Solidário, que 
encaminha a demanda re-
colhida pelos caminhões 
à Central de Triagem do 
Jardim Colorado duas vezes 
por semana, sendo que a 
arrecadação passará por 
todo o processo de triagem, 
prensa e venda do material 
reciclado. Metade da venda 
dos materiais recolhidos é 
destinada a 14 famílias da 
cooperativa parceira.

Moradores podem descartar os materiais de forma correta

 Maurício Sordilli/Secop Suzano 

Cidades da região registram 
aumento de casos de dengue 

Casos de infecção dobraram em quatro cidades da região; Mogi das Cruzes foi o município que registrou queda

PRIMEIROS CINCO MESES

Região - Embora sejam 
mais comuns no verão, os 
casos de dengue, zika e 
chikungunya, no outono, 
quando as temperaturas são 
mais amenas, é importante 
que os cuidados contra 
a proliferação do Aedes 
aegypti, transmissor dessas 
doenças, sejam mantidos, 
assim como no inverno. De 
acordo com um levantamento 
feito pela redação do Mogi 
News/Dat, nos primeiros 
cinco meses deste ano em 
comparação com o mesmo 
período de 2021, os casos 
de dengue dobraram em 
quatro cidades da região. 
Das cidades pesquisadas, 
Mogi das Cruzes foi a única 
que registrou queda nos 
casos. Os municípios não 
registraram óbitos pela 
doença desde 2021.

Suzano confirmou 343 
casos de dengue no muni-
cípio neste ano, e no ano 
passado, foram 87 casos. 
Já a Prefeitura de Itaqua-
quecetuba informou que 
228 casos de dengue foram 
registrados, e em 2021, a 
cidade contabilizou 147 
casos de dengue. Ferraz de 
Vasconcelos notificou de 1 ° 
de janeiro, deste ano, à 2 de 
junho 397 casos de dengue 
no município, destes 118 
foram positivos, 191 casos 

Nenhum dos cinco municípios registrou óbitos pela doença desde 2021.

suspeitos e 88 casos descar-
tados (negativos). No ano 
passado foram confirmados 
22 casos de dengue.

Santa Isabel confirmou 
29 casos este ano, e em 
2021, foram registrados 
46 casos. Em Arujá foram 
registrados até o momento, 
77 casos positivos para 
dengue. No ano passado 
foram registrados 16 ca-
sos. Mogi registrou queda 
nos casos de dengue neste 
ano. Até o dia 3 de junho, 
foram confirmados 61 casos, 
e em 2021, a cidade teve 
85 casos confirmados.

A infectologista consul-
tora do Minuto Saudável, 
dra. Márcia Lima Dantas, 
explicou que a infecção 

da dengue ocorre em três 
fases. A fase febril, que 
ocorre com o aumento da 
quantidade viral, é associada 
a sintomas inespecíficos, e 
tem duração de três dias. 
Na fase crítica, ocorre o 
aumento da permeabilidade 
dos vasos do organismo, 
o que pode desencadear 
complicações. É nessa fase, 
de acordo com a especialista, 
quando a febre não aparece 
mais, que podem ocorrer 
sinais de que a infecção 
está evoluindo para um 
quadro grave, portanto é 
indispensável o acompa-
nhamento médico. Já na 
fase de recuperação, há 
aumento na quantidade 
urinária e a resolução dos 

sintomas característicos do 
estágio crítico.

As medidas de contenção 
da proliferação do mosqui-
to da dengue são muito 
importantes e devem ser 
adotadas por todos. Segun-
do a especialista, deve-se 
observar lugares que po-
dem acumular água parada, 
como em caixas d’água mal 
tampadas, carros e pneus 
abandonados e até mesmo 
em lixos e folhas nas ruas e 
calçadas. Nesse sentido, é 
preciso manter bem tampa-
das caixas, tonéis e barris 
de água, e colocar o lixo 
em sacos plásticos, com a 
lixeira sempre bem fechada, 
sem qualquer acúmulo 
de água.

Aline Sabino
Arquivo Agência Brasil

Em Mogi das Cruzes, de 
acordo com a Prefeitura, 
as ações de prevenção são 
realizadas de forma contínua 
pelo Núcleo de Prevenção 
e Controle de Arboviroses 
(NPCA), incluindo avalia-
ção de densidade larvária 
(ADL), visitas casa a casa 
por parte dos agentes de 
controle de vetores, ativi-
dades educativas e diversos 
trabalhos de controle e 
eliminação de focos por 
meio de nebulizações.

A Coordenação de Con-
trole de Zoonoses (CCZ), 
segundo a Prefeitura de 
Suzano, segue atuando 
por meio de bloqueios, 
com visitas de orientação 
em residências e estabele-
cimentos comerciais e para 
descobrir e anular focos 
de criadouro do mosquito 
transmissor da doença. 
Além disso, o setor vem 
realizando a Avaliação de 
Densidade Larvária (ADL), 
que consiste na análise dos 
níveis de infestação do 
Aedes aegypti por meio da 
identificação de recipientes 
onde há a preferência de 
procriação.

Prefeituras promovem 
ações de combate

A Secretaria de Saúde de 
Itaquá também informou 
que realiza de forma con-
tinua a inspeção de pontos 
estratégicos para o controle 
do vetor e anualmente 
realiza pelo menos dois 
ciclos do Levantamento 
de Índice Rápido do Aedes 
Aegypti (Liraa) pela cidade. 
Em Santa Isabel, segundo 
a Prefeitura, as ações de 
combate são realizadas 
diariamente, com visitas 
em bairros que apresentam 
pacientes com notificações 
de dengue confirmadas 
com o intuito de eliminar 
a maioria de criadouros 
possíveis e quando neces-
sário aplicando larvicida, 
evitando assim a procriação 
de mosquitos que possam 
disseminar a doença.

Em Arujá, agentes do 
Departamento de Con-
trole de Vetores realizam 
o trabalho de nebulização 
contra o Aedes aegypti nos 
bairros onde ocorreu a 
notificação, como informa 
a Prefeitura. A ação tem o 
caráter preventivo e visa 
eliminar possíveis focos 
do mosquito. (A.S.)

Caminhões retiram 
madeiras, mesas, 
sofás, colchões, 
eletrodomésticos, 
exceto entulho
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Legislativo aprova revogação 
de concessão de área ao Ciesp

Projeto de autoria do prefeito Caio Cunha prevê que terreno no centro doado em 1991 volte à municipalidade

CÂMARA DE MOGI

Mogi - A Câmara Municipal 
aprovou na tarde de ontem o 
projeto de lei de autoria do 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
que revoga uma lei municipal 
que concedia ao Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Ciesp) um terreno 
na região central da cidade.

O projeto de Lei 190/2021, 
encaminhado no final do ano 
passado, teve como ponto 
de partida um processo ad-
ministrativo aberto em 2015 
pelo município, e revogou 
a autorização de uso do 
imóvel assinada em 2015 
pelo prefeito Marco Aurélio 
Bertaiolli (hoje no PSD), 
que outorgava a autorização 
para o Ciesp construir sua 
sede no terreno de 553,5 m² 
na esquina das ruas Major 
Arouche de Toledo e Marechal 
Floriano Peixoto, contanto 
que arcasse com os impostos 
e iniciasse o projeto em até 
um ano.

O terreno originalmente foi 

Vereadores aprovam revogação de concessão de terreno ao Ciesp na área central
concedido pelo ex-prefeito 
Waldemar da Costa Filho 
em 1991 para que o Ciesp 
construísse sua sede no mu-
nicípio. No entanto, a própria 
entidade já demonstrou de-
sinteresse, e as autoridades 
locais constataram o abandono 
do imóvel.

O projeto foi aprovado por 
unanimidade, com aponta-
mentos feitos pelos vereado-
res Inês Paz (PSOL) sobre 
a necessidade do governo 

municipal promover o acom-
panhamento e a tomada de 
providências sobre terrenos 
em situação semelhante, e 
de Otto Rezende (PSD) que 
reforçou os esforços da gestão 
Junji Abe (2001-2008) em 
atrair novas empresas para 
a cidade, inclusive optando 
pela concessão de terrenos.

O projeto, após aprovado, 

segue para o Executivo para 
sanção ou veto, e subsequente 
publicação.

IPTU
Os vereadores mogianos 

também deliberaram sobre o 
projeto de Lei 27;2022, tam-
bém de autoria do chefe do 
Poder Executivo, que altera 
a lei municipal de 1991 que 

trata da isenção do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) para imóveis usados 
para a exploração agrícola 
ou pecuária.

A lei em vigor permite que 
produtores rurais possam 
solicitar a isenção do im-
posto municipal mediante a 
comprovação de utilização 
do imóvel para atividades 

agrícolas. No entanto, o 
prefeito justificou que muitos 
produtores entram com os 
pedidos no final do ano por 
falta de regulamentação de 
uma data-limite, não permi-
tindo a re-análise por parte 
dos setores responsáveis na 
Administração Municipal. O 
projeto define até o último 
dia útil de julho como a data-

-limite para o requerimento.
O vereador Vitor Emori 

(PL), no entanto, apresentou 
um requerimento verbal para 
o adiamento da matéria em 
duas sessões, com o intuito 
de convidar os produtores 
rurais para melhor discutir 
os prazos para o exercício 
de 2022, uma vez que os 
documentos requisitados 
por mais de 2 mil produto-
res rurais da cidade podem 
não ficar prontos a tempo 
neste ano.

O requerimento foi apro-
vado, e a pauta está suspensa 
no plenário da Câmara de 
Mogi das Cruzes por um 
prazo de duas sessões. 

André Diniz
Diego Barbieri/CMMC

Escola Ambiental realiza 
atividades com estudantes

Mogi- A Escola Ambiental 
da Secretaria Municipal de 
Educação de Mogi das Cruzes 
promoveu, entre os dias 6 
e 7 de junho, o Festival a 
Céu Aberto - “Cuido, logo 
existo” em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, no último dia 5. 
Os alunos do 2º, 4º e 5º ano 
do ensino fundamental da 
Escola Municipal Prof. Sérgio 
Hugo Pinheiro, no Jardim 
Nove de Julho, participa-
ram de atividades lúdicas e 
interativas ao ar livre.

Para a responsável pela 
Escola Ambiental, Angélica 
Lucas Bezerra, as atividades 
são “Ancoradas em vivências 
com e na natureza e também 
na cultura das infâncias.O 
festival possibilitou o estar a 
céu aberto para sentir o sol 
batendo na pele, observar 
as nuvens, perceber o toque 
do vento, ouvir os sons 
despercebidos na rotina do 
dia a dia”. Foi organizado 
um circuito de atividades e 
os alunos se movimentaram 

Dia Mundial do Meio Ambiente

entre corridas e saltos, vi-
venciando a natureza em 
todo o espaço da escola.

Os alunos puderam pra-
ticar um momento de yoga 
e realizaram pinturas com 
elementos naturais, como 
galhos e folhas. As práticas 
foram realizadas de forma 
coletiva com leituras e a livre 
criação de brincadeiras a 
partir de peças em madeira, 

além da realização de trilhas 
para observação de ninhos 
de pássaros e aranhas em 
torno da escola. Houve 
também um diálogo sobre a 
importância da conservação 
dos recursos naturais para 
a manutenção da vida do 
planeta. Ao fim, os alunos 
elaboraram cartas para o 
mundo, onde o destaque foi 
a conservação da natureza.

Alunos puderam praticar diversas atividades ao ar livre

Divulgação/PMMC

Rede de Atenção Básica 
promove capacitação 

Mogi- Pediatras da Rede 
de Atenção Básica de Mogi 
das Cruzes participaram, na 
segunda e terça-feira passada, 
na Escola de Governo, de um 
treinamento especial sobre o 
Protocolo MChat de Avaliação 
de Sinais de Risco para TEA, 
uma referência que auxilia os 
profissionais no diagnóstico 
precoce do Transtorno do 
Espectro Autista.

A capacitação foi organizada 
pelo Departamento de Rede 
Básica e pela Coordenação 
de Saúde Mental da Secre-
taria Municipal de Saúde e 
atende à legislação federal 
pela padronização dos pro-
tocolos de avaliação de riscos 
ao desenvolvimento psíquico 
na primeira infância.

A escala M-Chat, por exemplo, 
é obrigatória nas consultas 
pediátricas de acompanha-
mento realizadas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). É de 
fácil aplicação e apresentada 
em formato de formulário, 
devendo ser utilizada pelos 
pediatras no acompanhamento 

Protocolo e avaliação para TEA

das crianças. O documento foi 
elaborado pelas especialistas 
norteamericas Diana Robins, 
Deborah Fein e Marianne 
Barton.

“O objetivo é favorecer a 
identificação precoce de crian-
ças com risco do transtorno 
do espectro autista para que 
elas possam ser estimuladas 
o quanto antes, garantindo, 
assim, um melhor desenvolvi-
mento”, explicou o secretário 
municipal de Saúde, Zeno 
Morrone Junior, que prestigiou 
o treinamento.

A capacitação foi conduzida 
pela equipe do Caps Infantil, 
com palestras ministradas 
pelas profissionais Patrícia 
Guterres (psiquiatra infantil), 
Eligiane Pinheiro Pena Onofre 
(psicóloga) e Cíntia Cristina 
Neofiti (terapeuta ocupacional). 

“É importante lembrar que o 
rastreio é apenas um indicador 
para o TEA, sendo necessários 
exames complementares para 
conclusão do diagnóstico”, 
acrescenta a coordenadora 
de Saúde Mental, Patrícia 
Spila Thomaz.

Evento foi organizada pela Rede Básica e Coordenação de Saúde 

Divulgação/PMMC

Projeto sobre 
isenção do IPTU 
deve voltar ao 
Plenário em 
duas semanas
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O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, 
cc. artigo 37, caput, e § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do 
seguinte ato administrativo:

LEI Nº 7.794, DE 31 DE MAIO DE 2022 - Fixa o índice de revisão geral dos 
vencimentos e salários dos servidores públicos municipais de que trata o inciso X 
do artigo 37 da Constituição Federal, extensivo aos proventos da inatividade e às 
pensões, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 31 de maio de 2022. Acesso público 
pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.
mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, 
cc. artigo 37, caput, e § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do 
seguinte ato administrativo:

LEI Nº 7.797, DE 6 DE JUNHO DE 2022 - Autoriza o Município de Mogi das Cruzes 
a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo, 
operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 6 de junho de 2022. Acesso público 
pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.
mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PUBLICADO EM 09 DE ABRIL DE 2.022

PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL.

HOMOLOGAÇÃO

À vista dos elementos constantes dos autos, aprovo o procedimento objetivado 
e, por despacho, HOMOLOGO o resultado do Edital de Chamamento Público 
nº 01/2022 – Secretaria de Educação, publicado em 09 de abril de 2022, 
outorgando concessão administrativa do imóvel municipal, de acordo com o Parecer 
da Comissão de Seleção das Organizações Parceiras – Resolução SME nº 03, de 
20 de janeiro de 2021. 

Processo/Mantenedor Prédio Habilitado

Processo nº 15.296/2022 
Fraternidade Santo Agostinho 
 CNPJ. 01.433.070/0001-04

CEIM EDUCADOR MAURÍCIO CHERMANN 
Rua Lourenço Della Nina – Jundiapeba - Mogi 

das Cruzes - SP

PUBLIQUE-SE
Mogi das Cruzes, 08 de junho de 2022.

Patrícia Helen Gomes dos Santos
Secretária de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Edital Nº 07, de 07 de Junho de 2022.

Ofício Nº 49/2022

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da 
Secretaria de Finanças, torna público, para conhecimento dos interessados, 
na forma do disposto nos artigos 31 e 104, II, IX e XVII, ambos da Lei Orgânica 
do Município, que se encontra publicada por afixação no Quadro de Editais da 
Prefeitura Municipal, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – 
Centro Cívico, nesta cidade, relação dos contribuintes do Imposto sobre Serviço 
de Qualquer Natureza – ISSQN, cujas Notificações Preliminares e Documentos 
de Arrecadação, relativos ao ISSQN SOBRE A CONSTRUÇÃO CIVIL dos 
exercícios de 2018, 2021 e 2022, não foram entregues em virtude dos mesmos 
não se encontrarem em local certo e sabido, os quais ficam NOTIFICADOS, para 
comparecerem à Secretaria Municipal de Finanças – Divisão de Fiscalização de 
ISS/ICMS, no endereço acima, 1º andar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data da publicação deste Edital, para recolher o crédito tributário a esta Prefeitura 
ou impugnar a exigência Fiscal, nos termos do disposto nos artigos 18, 19, 21 – 
parágrafo único, 27, 28, 81, 82 e 90 – Inciso III da Lei nº 1.961, de 7 de dezembro 
de 1970 e suas atualizações posteriores (Código Tributário do Município – CTM), 
combinado com o disposto nos artigos 88 e 89 do Decreto nº 4.809, de 28 de janeiro 
de 2004. O não atendimento desta Notificação no prazo suprafixado implicará nas 
sanções previstas na legislação em vigor.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de 
Educação, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 068/22 - PROCESSO Nº 14.278/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COLCHONETE 
PARA TROCADOR E COLCHÃO INFANTIL.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos 
e abertos no Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-
Sede da Prefeitura), às 14:30 horas do dia 27 de junho de 2022. O edital e seus 
anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.
mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações).

Mogi das Cruzes, em 06 de junho de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 030/2022 - PROCESSO Nº 4.643/2022 E APENSOS.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO 
– TIPO LOUSA / CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL / PLACA DE TATAME EM EVA.
EMPRESAS VENCEDORAS: LOUSAS BRASIL COMÉRCIO DE QUADROS E 
ARTIGOS ESCOLARES EIRELI; MKURI COMÉRCIO DE MÓVEIS EM GERAL 
EIRELI e 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 641.000,00 (seiscentos e quarenta e um mil reais)

Mogi das Cruzes, em 06 de junho 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 Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, 
cc. artigo 37, caput, e § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição dos 
seguintes atos administrativos:

LEI Nº 7.795, DE 1º DE JUNHO DE 2022 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança 
Pública, tendo por objeto o intercâmbio de informações, o emprego combinado de 
agentes de segurança pública e o desenvolvimento de programas municipais para 
prevenção do crime e da violência, e dá outras providências.

LEI Nº 7.796, DE 1º DE JUNHO DE 2022 - Confere nova redação ao artigo 91 da Lei 
nº 7.619, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre a normatização dos serviços 
funerários e das atividades desenvolvidas nos cemitérios municipais no âmbito do 
Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e 
publicadas no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 1º de junho de 2022. 
Acesso público pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: Os atos acima se encontram publicados, em seu inteiro teor, por 
afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.
mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

www.portalnews.com.br
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 - PROCESSO Nº 200.469/2022

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medidor de água e hidrômetro vo-
lumétrico.

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do 
Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados 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 09 de junho de 2022. Após as cor-
reções, uma nova sessão será agendada e o pregão será identificado pelo número 
026-2/2022.Mogi das Cruzes, em 07 de junho de 2022 - JOÃO JORGE DA COSTA 

- Diretor Geral

      
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 020/2022 - PROCESSO Nº 200.401/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisição de cloro líquido.

EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: HIDROMAR INDUSTRIA QUÍMICA LTDA no 
valor global de R$ 2.217.780,00 (dois milhões, duzentos e dezessete mil, setecentos 
e oitenta reais). Mogi das Cruzes, em 03 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COS-

TA - Diretor Geral.

Rodrigo Alexandre Branco
Aquiles Rivail de Azevedo Diogo

Joana Gomes Fernandes
Jose Pereira dos Santos

Maria Aparecida da Silva Angelo

Vilma Moraes Carlos
Antonio Roberto da Silva

Maria da Conceição Santos Silva
Waldemar dos Reis

Alcides Tadashi Kadobayashi
Maria Donizeti de Aguiar Morais

FALECIMENTOS

6 DE JUNHO DE 2022

FALECIMENTOS

7 DE JUNHO DE 2022
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Santa Isabel abre vagas para curso gratuito de equitação

O curso de equitação está com vagas abertas para moradores com mais de 18 anos. 
Realizado em parceria com o Senar e o Sindicato Rural de Jacareí, ele acontecerá entre 
os dias 20 e 24 de junho, das 9 às 17 horas, com aulas teóricas no Sítio Santo Antônio Bela 
Vista, localizado na Avenida Brasil, 1.702, e módulo prático na Hípica Jardim das Acácias, 
327. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da Prefeitura santaisabel.sp.gov.br/links).

Associação Namie de Judô 
ganha 1º lugar no classificatório

Torneio contou com a participação de 94 associações e um total de 762 atletas que disputaram vagas para a classificatória

CAMPEONATO PAULISTA ASPIRANTE.

No último domingo foi 
realizado no Ginásio Municipal 
de Esportes Professor Hugo 
Ramos, o 50º Troféu Yokichi 
Kimura - Open Ajinomoto 
Aspirante, com o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer de Mogi 
das Cruzes. O torneio de 
judô contou com a parti-
cipação de 94 associações 
federadas e um total de 
762 atletas, que disputaram 
vagas para a classificatória 
no Campeonato Paulista 
Aspirante.

A competição realizada 
pela Federação Paulista de 
Judô (FPJudô), com organi-
zação do Judô Clube Mogi 
das Cruzes, foi disputada 
nas categorias masculinas 
do sub-9 à veteranos, e 

Torneio contou com a participação de 94 associações e um total de 762 atletas,

na femininas do sub-9 ao 
adulto. Na classificação 
geral por equipes o 1° lugar 
ficou com a Associação 
Namie de Judô de Mogi 
das Cruzes, seguida pela 
Olhar Futuro São José dos 
Campos e Morada do Sol, 
de Poá. A equipe campeã 
entrou na disputa com 21 
judocas e conquistou 16 
medalhas, sendo oito de 
ouro, três de prata e cinco 

de bronze.
A Associação Namie de 

Judô foi fundada oficialmente 

em 2015, mas sua história 
com a formação de jovens 
atletas teve início em 1972, 

sendo reconhecida como 
uma das principais escolas 
do Estado de São Paulo. 

A associação está sob o 
comando do experiente 
professor kodansha shichi-

-dan (7º dan), Paulino Na-
mie, considerado um dos 
maiores formadores de 
base do Estado e do Brasil.

As aulas na Associação 
Namie de Judô são ofereci-
das à população com apoio 
da Secretaria de Esportes e 
Lazer no Centro de Artes 
Marciais Jackson Durães 
e no Pró-Hiper. A idade 
mínima para frequentar 
as aulas é de 7 anos e as 
inscrição para fazer parte do 
time são online e gratuitas.

As inscrições podem ser 
feitas por meio do https://
sites.google.com/mogidas-
cruzes.sp.gov.br/esportemogi/
jud%C3%B4

Divulgação

Saúde reitera cuidados e 
prevenções à Covid-19

Mogi- Com o aumento 
dos casos de síndrome gri-
pal, grande parte causados 
pelo coronavírus, a Secretaria 
Municipal de Saúde reforça 
os cuidados e procedimentos 
que precisam ser adotados na 
rotina. Reitera, ainda, sinais 
e sintomas que precisam ser 
observados pela população.

Entre os principais sintomas 
da síndrome gripal estão tosse, 
dor de garganta, coriza, ausência 
de paladar ou olfato, diarreia, 
dor abdominal, calafrios, dor 
no corpo, cansaço ou dor de 
cabeça. Eles podem ou não 
serem causados por infecção 
pelo Sars-Cov 2, que causa a 
Covid-19.

“Casos leves, em pacientes 
sem comorbidades, devem 
ficar isolados em casa para 
não contaminar mais pessoas”, 
explicou a médica da Vigilância 
Epidemiológica, Roberta Thorp.

As comorbidades que 
devem ser observadas são 
pressão alta, ter 60 anos ou 
mais, tabagismo, obesidade, 
hipertensão arterial, doença 

Síndrome gripal

cerebrovascular, pneumopatias 
graves ou descompensadas 
(asma moderada/grave, doença 
pulmonar obstrutiva crônica 

– Dpoc), imunodepressão e 
imunossupressão, doenças 
renais crônicas em estágio 
avançado (graus 3, 4 e 5), 
diabetes melito (conforme juízo 
clínico), doenças cromossômi-
cas com estado de fragilidade 
imunológica, neoplasia maligna 
(exceto câncer não melanóti-
co de pele), cirrose hepática, 

algumas doenças hematológicas 
(incluindo anemia falciforme 
e talassemia) e gestação. A 
orientação é procurar atendi-
mento médico nas unidades 
de referência

Mortes

A região do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
não registrou, nenhum óbito 
por Covid-19 nas últimas 
24 horas.

Orientação é procurar atendimento nas UBSs de referência
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Conselho Municipal de 
Turismo inicia nova gestão

Mogi- O Conselho Municipal 
de Turismo (Comtur) recebeu 
na segunda-feira passada, a no-
meação de novos representantes 
de entidades e segmentos, além 
da recondução de alguns dos 
conselheiros que participaram 
da composição anterior.

Entre os representantes 
de entidades de turismo, o 
destaque foi a chegada do 
Sesc de Mogi das Cruzes e 
do Sebrae Alto Tietê, que 
propõem novas ações voltadas 
ao fomento do turismo na 
cidade. Também fazem parte 
do Conselho a partir de agora 
os coletivos Janelas da Serra 
do Mar e Rota da Amizade, 
que promovem a formação 
de consciência ambiental por 
meio do ecoturismo e turismo 
acessível.

O Conselho atua na elabo-
ração de propostas de políticas 
públicas voltadas ao desen-
volvimento, fortalecimento e 
estruturação do turismo, além 
de acompanhar, aconselhar e 
fiscalizar as políticas próprias, 
apresentando estratégias e 

Nomeação

ações voltadas à estruturação 
do turismo municipal. Dentre 
as principais atribuições do 
Comtur, cabe a deliberação 
quanto ao uso do Fundo Muni-
cipal de Turismo, na aprovação 
de projetos de captação de 
convênios e recursos diversos.

“É essencial que um Mu-
nicípio de Interesse Turístico 
como Mogi das Cruzes, que 
também figura com uma das 
classificações mais altas no 
programa de regionalização do 
turismo brasileiro, possua um 
conselho municipal de turismo 
atuante e representativo, que 

participe das decisões de pla-
nejamento turístico e defenda 
os interesses dos fomentadores 
do turismo da cidade,” afirmou 
o coordenador Municipal de 
Turismo, Luis Felipe Uchôa.

Desde 2017, quando Mogi 
das Cruzes passou a ser reco-
nhecida como Município de 
Interesse Turísticom, o Comtur 
aprovou cinco projetos de 
infraestrutura turística apre-
sentados pela Coordenadoria 
de Turismo, totalizando mais 
de R$ 2 milhões de recursos 
provenientes do Governo do 
Estado de São Paulo.

Janelas da Serra do Mar e Rota da Amizade são do Comtur
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Competição do 
foi disputada nas 
categorias masculinas 
do sub-9 à veteranos, 
e na femininas do 
sub-9 ao adulto


