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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Licitação do lixo em Mogi tem
dois consórcios interessados
Prefeitura avaliará documentação dos consórcios InoveMogi (CS Brasil e ProMulti) e Mogi Limpa (Peralta e Engep)
Futsal

Wanderley Costa/Divulgação

GUARAREMA
SEDIA FINAIS
DA LIGA
Guararema sediou as finais da
Copa da Liga Paulista de Futsal,
das categorias sub 20 e principal,
masculino e feminino, no último
sábado no Ginásio de Esportes Lázaro Germano. Entre os vencedores,
na categoria sub-20 masculino, o
Inter Mogi foi campeão ao derrotar Reis Futsal pelo placar de 3 a
0. Cidades, página 3

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou ontem que está avaliando as propostas enviadas pelos
consórcios InoveMogi (composto
pelas empresas CS Brasil e ProMulti Engenharia) e Mogi Limpa (com
as empresas Peralta Ambiental e
Engep Ambiental) para o edital de
licitação para a coleta de resíduo
sólido residencial no município. A
expectativa é de que o resultado
saia até o final de julho. A licitação foi aberta pela prefeitura com
base na Lei Federal 8.666/1993,
referente aos processos licitatórios, e pretende substituir o contrato emergencial, que foi renovado com empresa Peralta Ambiental
no mês de janeiro por seis meses.
Cidades, página 5

NO VASQUES

Concertos
começam
amanhã. p5
Arrecadação

Bertaiolli é
o 5º melhor
deputado

TOTAL DE
IMPOSTOS
AUMENTA
Divulgação/Assessoria Bertaiolli

Congresso

ITAQUÁ

A arrecadação de impostos das
dez cidades do Alto Tietê aumentou
em 11,51% no comparativo entre
os primeiros cinco meses de 2021
o mesmo período de 2022. Maior
valor foi arrecadado em Mogi das
Cruzes. Cidades, página 4

Saúde

Marco Bertaiolli (PSD) é
o 5º deputado de maior
destaque. Cidades, página 8

Junho Vermelho
destaca doação
de sangue
Cidades, página 8

Prefeitura reinaugura UBS Caiuby com novas salas. Cidades, página 8

Dayane Oliveira/Divulgação

Na categoria sub-20 masculino, o Inter Mogi ganhou, derrotando o Reis Futsal pelo placar de 3 a 0
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Diretor-presidente

Circulação

Sonia Massae de Moraes

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

Diretora de Circulação e Assinaturas

EDITORIAL

CONTRACAPA

Tributos

A

alta carga de impostos sempre foi
um tema debatido nas diferentes
esferas, porque impacta desde o
consumidor final até o fabricante,
e antes dele o vendedor da matéria-prima a
ser usada, ou seja, toda cadeia de produção
e consumo convive com impostos que vão
se sobrepondo e aumentando o custo de
cada item produzido e até mesmo dos serviços prestados.
Frequentemente a reportagem do Mogi
News/Dat analisa os dados do Impostômetro, criado pela Associação Comercial de São
Paulo, e é frequente o aumento na arrecadação a cada período. Da mesma forma, segundo dados da Receita Federal, divulgados
pela Agência Brasil, os tributos que incidem
sobre a renda e o lucro contribuíram para
o aumento da arrecadação, com um crescimento de 6,92% no comparativo entre março deste ano e o mesmo período de 2021.
O total arrecadado apenas no primeiro trimestre foi de R$ 548,13 bilhões, uma alta
ainda maior de 11,08% sobre os primeiros
três meses de 2021.
Os números impressionam e mostram

que ainda há muito a ser feito. A máxima
de que não falta exatamente dinheiro na esfera pública, mas sim uma boa gestão se revela cada vez mais verdadeira. E em ano de
eleição é importante a reflexão sobre o que
queremos para o nosso Estado e o país, e
também acompanhar de perto o que tramita
e se planeja no Legislativo estadual e federal.
Ainda não é raro não lembrar do deputado
estadual ou federal a quem entregamos o
voto, ou até mesmo de um vereador quando as eleições são municipais.
Enquanto tantos de nós negligenciarmos
o papel como cidadão e eleitor, continuaremos na roda viva de impostos pagos e pouco retorno. Quem dera os serviços públicos
evoluíssem da mesma maneira, assim como
cresce a arrecadação de impostos, faça chuva ou faça sol.
O dinheiro pago em tributos das mais diferentes formas e pelos mais diferentes setores,
precisa se refletir na melhora da infraestrutura das cidades, na qualidade do ensino e
dos serviços de saúde, entre outros segmentos que tanto precisam de mais recursos para
serem aprimorados.

ARTIGO
Afonso Pola
afonsocppola@uol.com.br

Pós-verdade
Mundo estranho esse no mostrou como isso pode
qual estamos inseridos. Mui- ser prejudicial. É impossível
tos intelectuais afirmam que precisar o número de pesestamos sob o domínio do soas entre os quase 670 mil
“pós-verdade”. Um período mortos que poderiam conem que notícias falsas são tinuar vivos caso seguissem
difundidas e aceitas para a as recomendações indicadas
solidificação de crenças que, pela ciência.
para muitos, importam muito
Nessa mesma linha das
mais do que a veracidade dos fake news e do negacionisfatos em si. É inegável que o mo, intensificou-se também
advento da internet tem uma o conspiracionismo, em que
relação direta com a poten- se tenta entender ou explicialização das notícias falsas. car algo, tendo como prinMas não são só as fakes cípio que a sua natureza é
News que encontram um secreta e parte de um plano
terreno bem fértil nessa rea- conspiratório.
lidade. O negacionismo e o
A crença de que o Sarsconspiracionismo também -CoV-2 foi criado em labose aproveitam desse caldo ratório pela indústria farmade cultura. O discurso ne- cêutica de olho no lucro com
gacionista busca colocar em a venda de uma vacina, ou
dúvida fatos já devidamente que foi espalhado pelos govercomprovados pela ciência. A nos da China ou dos Estados
pandemia de Covid-19 nos Unidos, ou que é dissemina-

do por meio do sinal 5G, foi
aceita por um grande número de pessoas no Brasil e no
mundo. O maior problema
é que, uma vez consumida
como critério de verdade, a
notícia falsa ganha vida na
cabeça de muitos.
Na tarde do dia 08/06, um
casal com uma criança de
colo e outras duas pequenas
foi gravado destruindo a recepção de uma clínica ortodôntica em Belo Horizonte.
A mulher fez em 2019 um
procedimento de prótese e
eles acreditam que um chip
rastreador foi implantado. Em
boletim de ocorrência policial, a mulher alegou que estava sendo perseguida e que
o áudio do seu WhatsApp
estava sendo vazado. Tempos estranhos e com gente
esquisita.

•••



KATIA BRITO

Acolhimento

parcerias do Instituto Avon).

O Consórcio de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê (Condemat) e
o Instituto Avon iniciam parceria para
promover o acolhimento temporário
de mulheres em situação de violência
doméstica, bem como seus dependentes, nas 12 cidades consorciadas. O Programa Acolhe, idealizado pelo Instituto
Avon e Rede Accor, com apoio técnico
do Instituto para Desenvolvimento Sustentável (INDES), visa somar esforços
ao trabalho conjunto de acolhimento
em abrigos oficiais, geridos pelos municípios, ampliando a rede de proteção
com abrigamento, atendimento social,
jurídico e psicológico.

Os estudantes da Educação de Jovens
e Adultos (EJA) da rede estadual de São
Paulo que já estão estudando no primeiro semestre letivo e desejam continuar no próximo semestre, precisam
fazer a rematrícula até a próxima sexta-feira. O início das aulas no segundo
semestre letivo será em 26 de julho. O
processo pode ser feito pela Secretaria
Escolar Digital (SED), no link: sed.educacao.sp.gov.br. Os alunos que tiverem
dificuldades podem solicitar auxílio na
secretaria da escola onde estuda ou em
qualquer unidade escolar.

 Parceria

 Semae

A assinatura do acordo de parceria será
amanhã, às 9h30, na Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Devem estar presentes no evento os prefeitos do Condemat,
membros da Câmara Técnica de Assistência Social do consórcio; delegados,
Júlio Cesar Castrezana (diretor técnico
da Regional de Assistência e Desenvolvimento Social Alto Tietê), Daniela Grelin (diretora executiva do Instituto Avon)
e Renata Rodovalho (coordenadora de

O serviço de limpeza de reservatórios
do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), de Mogi das Cruzes, acontece hoje no Botujuru. O abastecimento será interrompido das 4 às 12 horas,
com previsão de normalização no período da noite. O procedimento de limpeza atende à legislação sanitária. A autarquia reforça a orientação para que os
moradores economizem água, evitando
a lavagem de carros e quintais e o des-

 Educação

CHARGE

Afonso Pola é sociólogo e professor
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VAGAS

As cidades de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba possuem 73% das vagas pesquisadas no Alto Tietê

Região tem mais de 1,5 mil
oportunidades de emprego
Raissa Sandara

A região conta com 1.536
oportunidades de trabalho,
disponibilizadas pelos programas de encaminhamento
ao emprego das cidades de
Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Santa Isabel,
Guararema, Arujá, e Poá. As
vagas foram apuradas na
última sexta-feira e podem
sofrer alterações.
Mogi tem 600 oportunidades de trabalho, por meio
do Mogi Conecta Emprego, sendo que 20 delas são
destinadas a pessoas com
deficiência (PCDs). Entre
as vagas disponíveis estão
operador de telemarketing,
com 30 vagas; consultor de
vendas, com 18; motorista de
carreta, com 10 e motorista
de caminhão Julieta, com 10.
Já as vagas para pessoas com
deficiência incluem auxiliar
de limpeza, com 7 vagas;
promotor de vendas, com
4; vendedor externo, com
3; operador de empilhadeira,

com 2; pedreiro e técnico de
planejamento. Outras informações podem ser obtidas
pelo site do Mogi Conecta ou
pelos telefones 4699-1900,
4699-2784, 4798-6315 e
97422-4273.
Itaquá conta com 530
vagas pelo Programa Itaquá
Mais Emprego, sendo nove
delas destinadas para PCDs.
O maior número de vagas é
para a função de operador
de telemarketing ativo, com
150 oportunidades; seguido
de costureira retista, com 50;
costureira, com 30; operador
de CNC, com 22; auxiliar de
produção, com 20; motorista
de caminhão, com 20 vagas;
auxiliar de movimentação de
materiais, com 10. Para PCDs
as oportunidades incluem
auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos,
auxiliar fiscal, eletricista de
manutenção, mecânico de
manutenção e soldador. Mais
informações: www.itaquamaisemprego.seate.com.br/vagas.
Em Suzano, o Suzano Mais

Mariana Acioli

Suzano conta com duas unidades do Centrus

Emprego conta com 216
oportunidades. Há oportunidades para eletricista de
manutenção, com 20 vagas;
mecânico de manutenção,
com 20 vagas; eletricista
montador, 20; servente, 15
vagas; pedreiro, 12 vagas;
operador de rolo compressor,
5 vagas; auxiliar administrativo

de obras, 5 vagas; técnico
de segurança do trabalho, 5
vagas; carpinteiro, 5 vagas e
para oficial de serviços gerais
(PCD), com 1 vaga.
Para participar do processo
seletivo, é necessário comparecer ao Centro Unificado
de Serviços (Centrus), na
avenida Paulo Portela, 210,

na região central; ou na região
norte, na avenida Francisco
Marengo, 2.301, no Jardim
Dona Benta. Mais informações
pelo telefone 4745-2264.
Em Santa Isabel há 74 vagas.
Entre as oportunidades estão:
operador de máquina fixa, com
20 oportunidades; torneiro
CNC, com 4; cozinheiro em
geral, com 3; atendente de
padaria, com 2; operador
de loja, com 2; encanador,
eletricista, cortador de roupas
e modelista de roupas. Informações adicionais podem
ser obtidas pelo telefone
4656-2662.
A cidade de Guararema
tem 68 vagas de emprego,
que são encaminhadas pelo
Serviço de Atendimento ao
Trabalhador (SAT), em funções
que incluem empregada doméstica; auxiliar de laboratório;
secretária; trabalhador rural;
garçom; confeiteiro; soldador
MIG; controlador de acesso;
veterinário; pintor; técnico
de manutenção e auxiliar
administrativo. PCDs podem

se candidatar às vagas de auxiliar de produção. Saiba mais
em: http://www.guararema.
sp.gov.br/581/secretarias/em
prego+e+desenvolvimento+
econmico/servio+de+atendi
mento+ao+trabalhador+sat/
vagas+disponveis/
Arujá conta com 19 vagas
de trabalho, entre elas auxiliar
administrativo (Jovem Aprendiz), com 3 oportunidades;
ajudante de motorista, com
2; e motorista entregador,
com 2. Interessados podem
obter mais informações pelo
site da prefeitura - http://
servicosonline.prefeituradearuja.sp.gov.br/servicosonline/
arujaemprega/.
Poá, por meio do Posto de
Atendimento ao Trabalhador
(PAT), tem 29 vagas: empacotador
(20), auxiliar de informática
(5) e costureira (4). As vagas
constam no aplicativo SINE
FÁCIL. O atendimento pode
ser agendado pelo site https://
pat.agendasp.sp.gov.br ou
pelos telefones 4639-7854
ou 4639-3146.

Futsal

Meio Ambiente

Hairstylist

Guararema sedia finais da
Copa da Liga Paulista

Ecopontos seguem com
atendimento ampliado

Saspe abre
vaga para curso
profissionalizante
de penteados

Guararema sediou as finais
da Copa da Liga Paulista
de Futsal, categorias sub
20 e principal, masculino e
feminino, no último sábado
com participação de grande
público. O evento contou
com todo apoio da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer
e foi totalmente gratuito.
Os jogos foram selecionados
pela comissão organizadora
para acontecer no Ginásio
de Esportes Lázaro Germano, pelo espaço contar com
uma estrutura completa e
preparada para receber a
competição.
Na categoria sub-20 feminino, o Guaruja/Colégio
Objetivo derrotou o Cats
Taboão derrotou pelo placar
de 4 a 2. E na categoria principal feminino, as grandes
campeãs foram as meninas
do A. Ferroviária Esportes
que venceram seu duelo
contra a ASF São Carlos
Futsal por 3 a 2.
Já na categoria sub-20
masculino, o Inter Mogi

Evento contou
com todo apoio da
Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer
e foi gratuito

derrotou o Reis Futsal pelo
placar de 3 a 0. E na categoria principal masculino,
os grandes campeões foram
os jogadores do Barão de

Mauá/Ribeirão Preto que
venceram o duelo contra
o Taubaté Futsal por 5 a 3.
“Foi uma grande honra
para Guararema receber e
poder contribuir com nossa
estrutura em uma competição
desse nível. O evento foi
um sucesso, contou com a
dedicação e garra dos atletas, além das vibrações de
um grande público”, disse
o secretário de Esportes e
Lazer, Sidnei Leal.

Wanderley Costa/Prefeitura de Guararema

Jogos ocorreram no Ginásio de Esportes Lázaro Germano

Suzano- A Secretaria de
Meio Ambiente segue com
o recebimento de resíduos
sólidos nos ecopontos, localizados de forma estratégica
em quatro regiões de Suzano.
Desde o início de maio, o
atendimento foi ampliado
e o descarte regular pode
ser realizado de segunda a
sexta-feira, das 8 às 19 horas,
de forma gratuita. Os espaços
estão aptos a receber desde
entulhos e materiais reciclados, até móveis e sobras de
jardinagem.
Os ecopontos são uma
importante ferramenta para
fortalecer a política de gestão
da limpeza urbana, contribuir
com o aumento da vida útil
dos aterros sanitários e para
a diminuição da demanda
por recursos naturais. Atualmente, Suzano disponibiliza
o serviço gratuitamente no
Parque Maria Helena (rua
Antônio Francisco dos Santos,
186), na Marginal do Una
(rua Afonso Nícola Redondo,
s/n – Vila Figueira), no Jardim
Dona Benta (estrada Takashi

Kobata, 183) e no Boa Vista
(rua Vitor Miguelino, 553).
Em relação aos materiais
recolhidos nas unidades,
na região do Parque Maria
Helena e Jardim Dona Benta, são aceitos resíduos da
construção civil, de poda e
jardinagem, móveis, eletroeletrônicos, recicláveis, óleo
de cozinha, pilhas e baterias.
O ecoponto da Marginal do
Uma disponibiliza espaço
para receber os mesmos itens,
com exceção aos móveis. Já
no Boa Vista, os munícipes
podem descartar entulhos,
recicláveis e pneus.
Conforme explica o titular
da pasta, André Chiang, os
equipamentos municipais
promovem a recuperação
do meio ambiente e a paisagem urbana, além de evitar
danos à saúde pública. “A
preservação ambiental é
um assunto cada vez mais
constante e que ganhou mais
engajamento na cidade”.
Mais informações podem
ser obtidas por meio do
telefone 4745-2265.

Suzano - A Prefeitura, por
meio do Serviço de Ação Social
e Projetos Especiais (Saspe),
abre hoje as inscrições para
um workshop gratuito de
penteados. A capacitação, que
conta com 15 vagas, será no dia
20 de junho (segunda-feira),
na sede do órgão (rua General
Francisco Glicério, 1.334,
centro), das 13 às 16 horas.
Ministrado pelo professor
voluntário Miquéias Gomes
da Silva, o workshop fará
a demonstração de como
executar diversos tipos de
penteados, de modelos para
festa a eventos formais. Para
realizar a inscrição, basta
comparecer à sede do órgão,
das 8 às 15 horas, portando
documento original com foto
e comprovante de endereço
de Suzano.
Novos cursos e oportunidades são compartilhadas
semanalmente nas plataformas
da Prefeitura de Suzano Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone 4743-1600.
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TRIBUTOS

Foram arrecadados R$ 540.225.084,15 no ano passado, enquanto no ano atual o valor foi de R$ 602.380.047,98

Arrecadação de impostos na
região aumenta em 11,51%
Pixabay

Everton Dertonio*

Região - A arrecadação de
impostos das dez cidades
do Alto Tietê aumentou em
11,51% no comparativo entre
o primeiro dia de janeiro
a 31 de maio de 2021 e o
mesmo período de 2022.
No total, foram arrecadados
R$ 540.225.084,15 de impostos no período de 2021,
enquanto no ano atual foi
R$ 602.380.047,98. As informações são do site Impostômetro, da Associação
Comercial de São Paulo.
Mogi das Cruzes foi o município que mais arrecadou
impostos. Em 2021, foram R$
180.208.308,37 arrecadados,
já em 2022 a quantia foi de
R$ 200.941.917,94.
A cidade de Poá foi a
segunda a mais arrecadar.
De janeiro a maio do ano
passado, foram arrecadados R$ 111.015.473,39.
No mesmo período neste
ano o valor subiu para R$
123.788.200,14.

Mogi foi a cidade que mais arrecadou em impostos nos primeiros cinco meses de 2021 e 2022

Suzano também arrecadou
mais de R$ 100 milhões
em 2022. Enquanto no ano
anterior o município arrecadou R$ 94.141.693,55, no
ano atual o valor foi de R$
104.973.031,65.

O município de Itaquaquecetuba também se destacou
dos demais. Em 2021, foram
arrecadados R$ 67.906.651,53,
já neste ano, a quantia subiu
para R$ 75.719.554,34.
As cidades que menos

Remanufaturados e recondicionados

Procon de Mogi alerta para
compra eletrodomésticos
Mogi- O Procon faz um
alerta aos consumidores para
redobrar atenção na hora de
adquirir eletrodomésticos,
especialmente refrigeradores. O
órgão, após receber denúncias,
autuou duas lojas da cidade
por vender equipamentos
como novos, sem a informação
de que se trata de produtos
remanufaturados, recondicionados ou até mesmo usados.
Para evitar desperdício e
permitir o reaproveitamento
de eletrodomésticos, algumas
empresas de recondicionamento
compram produtos que foram
devolvidos aos fabricantes por
apresentarem algum vício, ou
que não passaram no teste
de qualidade, e até mesmo
seminovos. A partir daí, retificam as peças, como motor e
compressor, e colocam à venda
no mercado. Já quando o dano
é estético (riscos, amassados),
as geladeiras são envelopadas
(cobertas com adesivo).
Segundo a coordenadora
do Procon, Fabiana Bava, os
lojistas têm o dever de informar

que não se trata de produto
novo. Os consumidores não
podem ser induzidos a erro
e adquirir um produto sem
garantia do fabricante.
Além da garantia legal de 90
dias, os fabricantes oferecem a
garantia contratual de até um
ano. No entanto, se o produto
for alterado de qualquer forma,
ocorre a perda de garantia.
O consumidor precisa ser
informado para que possa
avaliar se o desconto em um
eletrodoméstico compensa
a falta de proteção em caso

de vício.
“O consumidor procura uma
loja renomada de eletrodomésticos e não tem como imaginar
que pode estar comprando
um produto usado, ou que já
teve defeito. É obrigação do
fornecedor deixar muito claro
que não se trata de produto
novo, e não basta apenas
indicar como ‘peça única’ ou
com siglas incompreensíveis”,
complementou a coordenadora.
O Procon identificou refrigeradores, máquinas dProcon
podem ser feitas pelo 4798-5090,.
Pedro Chavedar/PMMC

Procon de Mogi afirma que venda precisa ser clara

arrecadaram impostos no
período analisado foram
Biritiba Mirim e Salesópolis. Biritiba arrecadou R$
3.343.038,97 em 2021 e

Saiba mais
Mogi das Cruzes

Ferraz de Vasconcelos

2021: R$ 180.208.308,37

2021: R$ 20.140.964,08

2022: R$ 200.941.917,94

2022: R$ 22.458.253,94

Poá

Guararema

2021: R$ 111.015.473,39

2021: R$ 11.885.423,15

2022: R$ 123.788.200,14

2022: R$ 13.252.883,54

Suzano

Santa Isabel

2021: R$ 94.141.639,55

2021: R$ 11.476.331,11

2022: R$ 104.973.031,65

2022: R$ 12.796.724,00

Itaquaquecetuba

Biritiba Mirim

2021: R$ 67.906.651,53

2021: R$ 3.343.038,97

2022: R$ 75.719.554,34

2022: R$ 3.727.667,54

Arujá

Salesópolis

2021: R$ 38.300.075,97

2021: R$ 1.807.248,03

2022: R$ 42.706.636,52

2022: R$ 2.015.178,37

R$ 3.727.667,54 em 2022.
Salesópolis, por sua vez, foi
de R$ 1.807.248,03 arrecadados no ano passado para
R$ 2.015.178,37 neste ano.

os períodos do dia primeiro
de janeiro a 31 de maio
dos anos de 2021 e 2022 e
mostra o valor de impostos
arrecadados das dez cidades
do Alto Tietê. Todos os valores
aumentaram em 11,51%.

Tabela
A relação a seguir contempla

*Texto supervisionado pelo editor

VOCÊ SABIA QUE AGORA É POSSÍVEL
REALIZAR USUCAPIÃO EM CARTÓRIO?
Sim, com o advento do
Código Civil de 2015 e
demais legislações, a
usucapião poderá ser
extrajudicial, sendo facultado o acesso mais
rápido diretamente pela
via cartorária.A fim de
dar maior celeridade e
desburocratização destes processos, o legislador criou este instituto,
que já é também utilizado em processos de
divórcios e inventários,
por exemplo, trazendo
consigo benefício para
as partes envolvidas e
seus advogados, um
procedimento novo de
requerimento, onde o
possuidor que preencher todos os requisitos
de uma das modalidades de usucapião, mais
os dispostos no artigo
216-A da Lei de Registros Públicos poderá
requerê-lo
extrajudicialmente, ou seja, uma
via mais rápida para adquirir um imóvel, onde
se encontre na posse de
forma mansa e pacifica,
pelo tempo legal necessário.

Quais os requisitos para
fazer usucapião?
A princípio, para entrar
com o pedido de usucapião, a pessoa precisa
comprovar o exercício da
posse mansa, pacífica e
ininterrupta.
Quanto tempo de posse
para fazer usucapião?
Cada modalidade de usucapião requer um prazo
mínimo de posse, além é
claro, do preenchimento
dos demais requisitos. Os
prazos são:
Usucapião Ordinária posse ininterrupta por 10
anos. O qual é reduzido
para 5 anos quando existe
um justo título, residência
no local ou atividade de
interesse social;
Usucapião Extraordinária
posse ininterrupta por 15
anos. O qual é reduzido
para 10 anos quando os
requerentes residem no
imóvel;
Especial rural posse ininterrupta de 5 anos;
Coletiva posse ininterrupta de 5 anos;
Especial Familiar posse
ininterrupta de 2 anos;
Especial urbana posse

ininterrupta por 5 anos.
FICOU COM DÚVIDAS?
Quer regularizar o seu
imóvel mas não sabe
por onde começar?
Entre em contato conosco!
Nossa equipe está
pronta para te ajudar!
Somos profissionais especializados com mais
de 15 anos de experiência em regularização de
imóveis. Contamos com
advogados, topógrafos
e agrimensores com
vasto conhecimento em
soluções imobiliárias.
SUPORTE IMOBILIÁRIO
Telefones:
(11) 2311-4243
(11) 2311-4234
(11) 94118-3363
E-mail:
contato@suportimobilário.com.br
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cidades

Seminário

ZELADORIA

Enfrentamento
ao trabalho
infantil é tema
de debate

Documentação de InoveMogi, com Peralta, e Mogi Limpa, com CS Brasil, será avaliada

Suzano - A Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano e
a Associação Reduca realizaram ontem um seminário
de trabalho infantil com o
tema “Diagnósticos e Ações
Estratégicas para Enfrentamento do Trabalho Infantil”.
O evento ocorreu no Teatro
Municipal Dr. Armando de
Ré, no centro, e contou com
a participação de cerca de
60 pessoas.
O tema do seminário também é um projeto que está
em andamento, com duração
prevista para 12 meses, e fará
um mapeamento no município. O evento é parte do
Programa de Enfretamento
do Trabalho Infantil (Peti).
A iniciativa busca criar e
ampliar as políticas públicas
que tirem as crianças desta
situação e possam proporcionar uma infância e um
crescimento saudável. Um
dos pontos destacados pelo
seminário, e consequentemente pelo projeto, é o futuro
das crianças e adolescentes.
Uma luta que ocorre desde
a criação do Estatuto da
Criança e Adolescente (ECA),
há 30 anos.

5

Licitação do lixo avança
para nova fase em Mogi
André Diniz

Mogi - A Prefeitura de
Mogi das Cruzes informou
ontem que está avaliando as
propostas enviadas pelos consórcios InoveMogi (composto
pelas empresas CS Brasil e
ProMulti Engenharia) e Mogi
Limpa (com as empresas
Peralta Ambiental e Engep
Ambiental) para o edital de
licitação para a coleta de
resíduo sólido residencial no
município. A expectativa é
de que o resultado saia até
o final de julho.
A licitação foi aberta pela
prefeitura com base na Lei
Federal 8.666/1993, referente
aos processos licitatórios, e
pretende substituir o contrato emergencial, que já
foi renovado com empresa
Peralta Ambiental, escolhida
em meados do ano passado
para substituir a CS Brasil.
No edital de licitação
005/2022, disponível na
página da Prefeitura de Mogi

Divulgação/PMMC

após o término da análise, o
julgamento será publicado
pela Comissão de Licitação.
“A partir disso, será aberto o
prazo para recursos, e então
será agendada a abertura dos
envelopes com as propostas.
Não é possível prever datas
de conclusão, tendo em
vista que as diversas etapas
possuem prazos variáveis”,
explicou a municipalidade
em nota.
A prefeitura tem expectativas
para a conclusão do processo
antes do término em julho
da primeira prorrogação
do contrato emergencial
firmado pela primeira vez
em agosto de 2021 com a
Peralta Ambiental e renovado
em janeiro deste ano com
Cidade conta com contrato emergencial com a Peralta, renovado em janeiro
duração de seis meses.
Sobre o valor do contrato,
das Cruzes na internet, a
Na etapa de abertura dos Permanente de Licitação a Prefeitura de Mogi reiterou
proposta também inclui envelopes, ocorrida na sexta- (CMPL), o InoveMogi e o que espera que o valor fique
abaixo do teto de R$ 8,6
os serviços de limpeza e -feira, os dois consórcios Mogi Limpa.
A etapa que foi concluída, milhões por mês, porém
zeladoria urbana, coleta apresentaram formalmente
seletiva de recicláveis, além suas propostas para a Ad- segundo a Prefeitura, foi a dependerá das propostas
da destinação dos resíduos ministração Municipal, por de envio dos documentos apresentadas, que ainda não
sólidos urbanos.
meio da Comissão Municipal referentes à licitação e que, foram abertas.

Vacinação contra Covid-19

“Os Pequenos no Vasques”

Saúde abre novas vagas de Temporada da série de
agendamento online
concertos começa amanhã
Mogi- A Secretaria Municipal de Saúde liberou ontem
novas vagas de agendamento
online para vacinação contra
a Covid-19 para quatro públicos: 4ª dose para pessoas
de 50 a 59 anos; 4ª dose para
trabalhadores da saúde; 3ª
dose adolescentes de 12 a 17
anos; e 3ª dose para adultos
com 18 anos ou mais. Os
interessados devem acessar o
site www.cliquevacina.com.br .
Ontem, também foram
iniciadas novas estratégias
de imunização para melhorar
o atendimento do público
assistido pelas campanhas
de vacinação em andamento.
A vacinação em livre demanda, sem necessidade de
agendamento prévio, está
mantida para Gripe e Sarampo
até o dia 24 de junho, data
da prorrogação determinada
pelo Ministério da Saúde. As
doses estão disponíveis de
segunda a sexta-feira, das
9 às 16 horas, em todos os
Postos de Saúde, unidades do
Programa Saúde da Família

e drives do Pró-Hiper.
A dose contra a Covid-19
também está sendo aplicada
sem necessidade de agendamento para idosos com 60
anos ou mais (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª
dose), gestantes e puérperas
(1ª, 2ª ou 3ª dose).
Somente às Quartas-feiras
no Pró-Hiper, durante o
mês de junho (15, 22 e 29),
adolescentes com 12 anos
ou mais e adultos podem
tomar a segunda dose contra
a Covid-19 sem necessidade de agendamento. O

funcionamento é das 9 às 16
horas apenas no atendimento
para pedestres.

Mortes
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) registrou, nas
últimas 72 horas, um óbitos
por Covid-19 no município de Itaquaquecetuba. As
atualizações das Vigilâncias
Epidemiológicas foram feitas
ontem . Desde o início da
pandemia já são 5.960 óbitos.
Divulgação/PMMC

Vacinação em livre demanda segue para gripe e sarampo

Mogi - A Secretaria de
Educação de Mogi das Cruzes
inicia amanhã, às 20 horas, a
temporada 2022 da série de
concertos “Os Pequenos no
Vasques”, uma iniciativa do
projeto Pequenos Músicos…
Primeiros Acordes na Escola,
promovido pela Prefeitura de
Mogi das Cruzes, por meio
da Secretaria Municipal de
Educação e gerido pela Sinfônica Mogi. A Banda Escolar
da EM Prof. Mario Portes, em
Jundiapeba, será a primeira
a se apresentar no palco do
Theatro Vasques neste ano.
A entrada é gratuita.
Os alunos do projeto estão
retornando aos palcos após
dois anos afastados devido à
pandemia. O objetivo da série
de concertos, que teve início
em 2018, é que as escolas
integrantes do Pequenos
Músicos tenham a oportunidade de se apresentar em
um dos principais palcos da
cidade: o Theatro Vasques.
O destaque da apresentação
da banda, que é pioneira no

Divulgação/PMMC

Banda da EM Prof. Mario Portes será a primeira

projeto de educação musical
da cidade, será a adaptação
do musical “Os Saltimbancos”.
Sob regência do coordenador
musical, Aguinaldo Pires, o
grupo também trará músicas originais para banda e
arranjos de canções populares. A banda conta com as
participações dos monitores
de música Clayno Guilmerme (madeiras), Anderson
Rodrigues (metais), Thiago
Silva (percussão) e Douglas

dos Santos (musicalização).
O projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na
Escola” é realizado em 15
escolas municipais e atende
cerca de 11 mil alunos, com
aulas de musicalização e ensino
sinfônico. A iniciativa tem
direção artística do maestro
Lelis Gerson e atualmente
é gerida pela Sinfônica de
Mogi das Cruzes em parceria
com a Secretaria Municipal
de Educação.
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“ A vida é um quadro em branco, cabe
a você, fazer dela uma obra prima.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
Aos aniversariantes de hoje parabéns hoje e sempre! Você
merece um ano novo de vida maravilhoso! Obrigado por
alegrar a minha vida!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL
Ato que salva a vida de milhares
Dois
ritmos cade prematuros no Brasil
ribenhos Pavilhão Reage com vaia ao
de praças públicas
espetáculo ruim

Gratificar
Onomatopeia de
batida

O esquele- "Escravos
to da pal- de Jó" ou
ma da mão "Peixe
(Anat.)
Vivo"
Estuturas
para múmias, no Egito Antigo

Raio
(abrev.)
Pontaria

cultura@jornaldat.com.br

O SEGREDO PARA VIVER EM FELICIDADE
Pense um pouco em

O que de mais irônico há
em nosso mundo, é vermos

como encara o seu dia a

pessoas que afirmam

dia. Lamenta e resmunga

procurar a felicidade,

sempre que acorda de

que a buscam em livros e

manhã, ou agradece pela

reflexões e perdem tempo

oportunidade de estar

aprendendo filosofias

vivo? Seja mais alegre a

tolas, quando deveriam

cada hora que passa, viva

começar por uma análise

de forma mais positiva.

ao seu próprio coração. É

Você vai aprender algo de

impossível encontrarmos

novo em todas as ocasiões

a felicidade em algum

e descobrirá o segredo para

lugar, se nós mesmos não

ser feliz!

estamos preparados para a
recebermos e não dermos
os passos certos em nosso
interior.

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

(?) do mapa: desaparecer por
completo

Fruto
exportado
pela Argentina
Profissional da
polícia
científica

(?) Brasil
TV, canal
independente
(?)
Redentor,
atração
do Rio

Cidade chamada
"Capital do
Pantanal"
Antivírus
para Linux
Ocidental
(abrev.)

Sinal de
adição
Correio,
em inglês

Academia
da Força
Aérea
(sigla)

Grande
(?), o parceiro de
Oscarito

Barco como
o cruzador
Conversa
fiada

Empire (?)
Building,
arranhacéu de NY

Carinha de Anjo
Leonardo vai até a casa de Flávio e diz que está ansioso para saber como
Cecília reagiu ao golpe.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Isadora reafirma sua decepção com Rafael, que sofre sem o perdão da amada.
Arminda não aceita noivar com Leopoldo. Francisco presenteia Margô com
utensílios do lar. Plínio se declara para Leopoldo e o pede em casamento.

Espécie de
pão doce
pascal
Lista
O governante de
caráter
fascista

(?) Sustentabilidade,
partido
político

Apelido de
"Manuela"
Fritada
de ovos

Enfado
Romance
de Jane
Austen

Renato
Aragão,
humorista
brasileiro

(?) Ramblas, famosa rua de
Barcelona

Iolanda tenta seduzir Rafael, sem sucesso. Joaquim se recusa a cumprir sua
parte do acordo com Iolanda.

Cara e Coragem
Ítalo avisa Pat e Moa que Clarice tinha um cofre na SG. Regina se preocupa

"Nada é
por (?)",
frase motivacional

BANCO

Remo, em
inglês
"Central",
em CIA

Aracnídeo
causador
de
alergias

3/las — oar. 4/clam — emma — mail. 5/state. 7/colomba.

GLOBO, 19H15

Agir como
o sequestrador
acuado

41

com a ameaça que Danilo faz a Leonardo. Leonardo sustenta a versão sobre
o suicídio da irmã para Paulo. O delegado decide encerrar o caso de Clarice.

Solução
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se irrita.

L
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I

Mirela fica impressionada com a surpresa feita por Gustavo. Heloísa faz uma
exigência a Júlio. Isis tenta dá uma conselho para a filha, mas a empresária

TE

Todas as Garotas em Mim

TE
MA

RECORD, 21H

R
N
O

querer se casar com Tadeu sem amá-lo. Juma discute com Jove.
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elogia o desempenho de Jove durante as aulas de voo. Zefa critica Guta por
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conhecer a fazenda do pai. Irma demonstra preocupação com Jove e diz a
José Leôncio que ele não deveria estimular competição entre os filhos. Ari

L
O
R
O
T
A

Pantanal
Zuleica e Tenório ficam apavorados diante da curiosidade dos filhos em

AC

GLOBO, 21H00
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Vini pede para conversar com Leonardo.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE
MOGI DAS CRUZES – SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 - PROCESSO Nº 200.549/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL.
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 29 de junho de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no
endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes,
13 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

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 7.798, DE 9 DE JUNHO DE 2022 - Denomina Parque Airton Nogueira o
imóvel localizado na Avenida Antônio de Almeida (CADLOG nº 16.841-5), Vila
Mogilar, nesta cidade, e dá outras providências.
LEI Nº 7.799, DE 9 DE JUNHO DE 2022 - Dispõe sobre a criação do Museu de
Vivências Educacionais - MUVE, no âmbito do Município de Mogi das Cruzes, e dá
outras providências.
LEI Nº 7.800, DE 9 DE JUNHO DE 2022 - Ratifica o Convênio nº 000138/2021,
celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Turismo e
Viagens, e o Município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifica, e dá
outras providências.
LEI Nº 7.801, DE 9 DE JUNHO DE 2022 - Ratifica o Contrato de Repasse nº
920171/2021/MDR/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do
Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica
Federal, e o Município de Mogi das Cruzes, para a finalidade que especifica, e dá
outras providências.
LEI Nº 7.802, DE 9 DE JUNHO DE 2022 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar
Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Segurança
Pública, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
LEI Nº 7.803, DE 9 DE JUNHO DE 2022 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de
Educação, crédito adicional especial, para a finalidade que especifica, e dá outras
providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e
publicadas no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 9 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
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 – PROCESSO Nº 2.537/2022.
OBJETO:AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS.
EMPRESAS VENCEDORAS: CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA e BERTIOGA
VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 2.331.999,00 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, novecentos e
noventa e nove reais).
Mogi das Cruzes, em 10 de junho de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 078/2022 - PROCESSO Nº 11.633/2022 e ap.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS
MASCULINOS COM LUBRIFICANTE E GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO SACHÊ DE 5G.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 30
de junho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 13 de junho de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022 - PROCESSO Nº 7.130/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE FOGÕES E
LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS.
EMPRESA VENCEDORA: TYSKI & MACHOVSKI LTDA – ME e FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 573.529,05 (quinhentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte e nove
reais e cinco centavos).
Mogi das Cruzes, em 10 de junho de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022 – PROCESSOS Nº 10.378/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CÃES E GATOS, com entrega parcelada,
pelo período de 12 meses.
EMPRESAS VENCEDORAS: BARROS COMÉRCIO DE RAÇÕES EIRELI ME; ANIMALLE
MUNDO PET LTDA e SOX RAÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 63.735,00 (sessenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais).
Mogi das Cruzes, em 13 de junho de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde
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Suzano recebe disputas dos Jogos Escolares do Estado
Suzano- O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, e as quadras do
Centro de Formação de Atletas Maurice Bou Assi, no Parque Municipal Max Feffer, foram
palcos da Etapa I dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), da categoria Infantil.
Cerca de 400 atletas de escolas estaduais e técnicas disputaram entre si na chamada fase
Inter Diretoria de Ensino, entre os dias 8 e 10 de junho (quarta, quinta e sexta-feira).
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Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
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SAÚDE

Na região, Mogi das Cruzes e Suzano contam com Bancos de Sangue para coleta das doações

Junho Vermelho destaca a
importância de doar sangue
Ingrid Leone

Neste dia 14 de junho, Dia
Mundial do Doador de Sangue,
destaque para a necessidade
dessa ação solidária que pode
salvar vidas. Tanto Suzano
quanto Mogi das Cruzes contam com Bancos de Sangue,
localizados respectivamente
nas unidades da Santa Casa
de cada município. A responsável pela Controladoria
do Hemocentro de Suzano,
Verena Isabelle, reforça que
com as doações “é possível
salvar a vida de pessoas que
necessitam de tratamentos,
intervenções médicas, pacientes de doenças crônicas
graves e feridos que precisam
de transfusão”. Ela explica
que, em cada doação, uma
pessoa pode salvar a vida de
até quatro pessoas”.
O hemocentro suzanense
precisa de doadores de sangue
tipo O+ e O-, de acordo com
Verena, embora conte com
muitos doadores frequentes
e faça grandes campanhas.

Mas ainda assim, segundo
ela, é preciso atingir o estoque necessário de O+ e O-.
“Precisamos sempre de novos
doadores”, ressalta.
A empreendedora Mayara
Felipe dos Santos começou
com a doar sangue depois
que seu avô passou por uma
cirurgia e precisou de transfusão de sangue. Na época,
ele necessitou de quatro
bolsas. Atualmente, Mayara
faz doações, em média, a cada
6 ou 8 meses. Ela conta que
pensa nas pessoas que passam
por acidentes, perdem muito
sangue e o quanto elas precisam de doações. “Se todo
mundo doasse pelo menos
uma vez no ano, acredito
que os bancos de sangue não
estariam com falta”, destaca
Mayara.

Requisitos para doar

Segundo informações da
Santa Casa de Mogi, o intervalo entre uma doação
e outra, para homens é de
60 dias e pode ser feita no

Tânia Rêgo/Agência Brasil

dose (vacina da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz); 7 dias após
cada dose (vacina da Pfizer/
BioNtec/Fosun Pharma); 7
dias após cada dose (vacina
da Janssen-Cilag); 7 dias após
cada dose (vacina Sputinik V,
da Gamaleya National Center); 48 horas após cada dose
(vacina Covaxin, da Bharat
Biotech); e 7 dias após cada
dose (vacina da Moderna/
Instituto Nacional de Alergia
e Doenças Infecciosas).

Onde doar

Hemocentro de Suzano precisa neste momento do tipo sanguíneo O+ e O-

máximo quatro vezes ao ano,
e para mulheres, o intervalo
é de 90 dias, e pode ser repetida no máximo três vezes.
Entre os requisitos para ser
doador, é preciso ter entre
18 e 69 anos (desde que a
primeira doação tenha sido
feita até os 60 anos), pesar
a partir de 55 quilos, e não
possuir piercing na língua e

nas partes íntimas devido ao
risco permanente de infecção.
Neste período de pandemia,
foram definidos requisitos
extras como aguardar 10 dias,
caso os doadores apresentem
infecção pela Covid-19; ou
sete dias se tiveram contato
direto com casos suspeitos
ou confirmados de coronavírus. Saiba mais no site https://

www.santacasamc.com.br/
servicos/banco-de-sangue/
Para os que já tomaram
as doses da vacina contra a
Covid-19, a responsável pela
Controladoria do Hemocentro
de Suzano, destaca que os
candidatos só podem doar:
48 horas após cada dose (vacina Coronavac, da Sinovac/
Butantan); 7 dias após cada

Em Mogi das Cruzes a
doação pode ser feita na
Santa Casa, localizada na
rua Barão de Jaceguai, 1148,
no centro, de segunda a
sexta-feira, das 7h30 às 12
horas. Mais informações
pelos telefones 4799-2892
e 4728-4700 ramal 4295.
E em Suzano, a unidade
está localizada na avenida
Antônio Marques Figueira,
1.861, na Vila Figueira. O
atendimento é agendado
pelo WhatsApp: 4752-9999.

Entre 513 parlamentares

Saúde

Bertaiolli é eleito o 5º deputado
de maior destaque no Brasil

Reinaugurada UBS Caiuby
espera dobrar atendimentos

Região- O deputado federal,
Marco Bertaiolli (PSD-SP),
subiu mais duas posições no
Ranking dos Políticos. Na nova
avaliação, concluída na semana
passada, está em 5º lugar entre
todos os 513 parlamentares
da Câmara Federal e em 7º
lugar, quando a avaliação
soma também os senadores,
num total de 594 nomes analisados. “Essa é uma honra e
uma imensa responsabilidade,
ainda mais que estamos no
primeiro mandato”, destacou
Bertaiolli, que tem se destacado
por trabalhar em várias frentes
com o objetivo de buscar mais
desenvolvimento econômico,
social e qualidade de vida para
a população.
O Ranking dos Políticos
nasceu de uma iniciativa da

Divulgação

Bertaiolli tem se
destacado por buscar mais
desenvolvimento econômico,
social e qualidade de vida
para a população

sociedade civil com o objetivo
de avaliar senadores e deputados federais em exercício,
classificando-os do melhor
para o pior, de acordo com
os critérios de combate aos

privilégios, desperdício e corrupção no poder público. “É
fundamental que tenhamos
o nosso trabalho avaliado de
forma transparente e sem vinculação partidária”, destacou
Bertaiolli, que recentemente
foi eleito presidente da Comissão de Finanças e Tributação
(CFT), o segundo colegiado
mais importante da Câmara
dos Deputados.
Ainda conforme o deputado,
a pontuação dos políticos
é definida de acordo com
sua atuação no combate à
corrupção, aos privilégios e
ao desperdício da máquina
pública. Para isso, é avaliado
os dados sobre presenças nas
sessões, economia de verbas,
processos judiciais e votações
dos parlamentares nas decisões

mais importantes do Congresso.
Desde que assumiu o seu
primeiro mandato de deputado
federal, em 2019, Bertaiolli tem
se destacado num trabalho
focado para a retomada da
economia, a geração de empregos, a desburocratização
do ambiente de negócios, o
fortalecimento das Micro e
Pequenas Empresas (MPEs),
defesa das Santas Casas, Hospitais Filantrópicos e entidades
assistenciais. “Esse é o trabalho do deputado dentro do
Congresso, mas tem ainda o
dia a dia ao lado dos municípios, prefeitos, lideranças e
da população, sempre com o
objetivo de melhorar e ampliar
os serviços e o atendimento nas
áreas prioritárias, como saúde,
educação e assistência social”.

Itaquá - A Prefeitura reinaugurou, ontem, a Unidade
Básica de Saúde (UBS) Caiuby.
O novo espaço foi entregue
após passar por reforma
em toda a sua estrutura e a
estimativa é de que dobre o
número de consultas agendadas, passando de 980 por
mês para quase 2 mil.
Instalado na estrada dos
Índios, no Caiuby, o posto
conta com 558 m² de área
construída incluindo 35 salas
e cinco consultórios, amplo
espaço de recepção, banheiros
adaptados e farmácia. Pelo
menos 35 funcionários vão
trabalhar na unidade.
Foi feita a troca do telhado e do piso, a correção
de infiltrações, nova pintura, medidas adequadas
às normas da Vigilância

Sanitária e a informatização
da unidade, com um totem
de atendimento.
“Essa é só a primeira de
muitas que ainda vamos
entregar. Nossa meta é dobrar
o número de atendimentos
com mais qualidade e rapidez.
Saúde é coisa séria e não estamos medindo esforços para
melhorar o serviço prestado”,
comentou a secretária de
Saúde, Ariana Julião.
A unidade oferece uma série
de atendimentos incluindo a
coleta de exames, consultas
médicas, de enfermagem e
de saúde bucal, aferição de
pressão arterial, verificação
de glicemia capilar, curativos,
aplicação de vacinas, além de
administração e distribuição
de medicamentos.
“É mais um compromisso

