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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Ecopontos de Mogi recebem
40 toneladas mensalmente
As três unidades instaladas na cidade recebem e dão destinação a resíduos sólidos, inservíveis e outros materiais
Serviços públicos

Diego Barbieiri/CMMC

VEREADORES
SOLICITAM
MELHORIAS
A Câmara Municipal de Mogi
aprovou ontem moções de apelo
para envio de um médico legista
para o atendimento no Instituto
Médico Legal (IML) do município,
e atuação dos deputados federais
e estaduais em leis que revertam
a decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) sobre o rol de procedimentos da ANS. Cidades, página 5

Os três ecopontos instalados em
Mogi das Cruzes recebem e dão
destinação a 40 toneladas de resíduos sólidos, inservíveis e outros
materiais mensalmente, segundo
informações da Prefeitura de Mogi.
As unidades estão implantadas no
Jardim Armênia, Parque Olímpico e Jundiapeba, e os materiais
são encaminhados para a Usina
de Triagem na Vila São Francisco.
Uma nova cooperativa está encarregada dos trabalhos dos ecopontos desde o ano passado. De
acordo com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, há
planos para a construção de um
quarto ecoponto no distrito de
Cezar de Souza, ainda sem prazo.
Cidades, página 3

JUNHO VIOLETA

Violência
cresce contra
idosos. p8
Corpus Christi

Divulgação/Prefeitura de Santa Isabel

Santa Isabel retoma tradição
na produção de tapetes

FERIADO

Missas serão realizadas amanhã em Mogi e haverá
celebração em Santa Isabel. Cidades, página 4

Serviços essenciais e parques da região funcionarão. Cidades, página 4

Divulgação/PMMC

Moção de apelo aos deputados, de autoria de Marcos Furlan, recebeu apoio dos vereadores
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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

U

m assunto que deve ser debatido
no dia a dia é a violência contra
a pessoa idosa. De acordo com
dados do Disque 100, o número
de casos também cresceu na pandemia de
Covid-19, e ficando atrás apenas das denúncias envolvendo crianças e adolescentes.
Uma causa importante que precisa ir além
do dia de hoje, dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra
a Pessoa Idosa, que dá origem à campanha
Junho Violeta.
O envelhecimento da população é evidentemente, comprovado pelas projeções
populacionais. A pirâmide etário do país, se
inverteu e há cidades onde há mais idosos
que crianças. Como destaca a presidente do
Conselho Municipal do Idoso de Mogi das
Cruzes, Juraci Fernandes de Almeida, já são
mais de 60 mil idosos na cidade. Se pensarmos em uma cidade de mais de 500 mil habitantes, provavelmente mais de 10% tem
60 anos ou mais, número que deve crescer
nos próximos anos.
A pergunta é o que tem sido feito por essas
pessoas que vivem a velhice, e por aqueles

que estão envelhecendo? Atentar-se para as
questões do envelhecer bem-sucedido, com
dignidade e garantia de direitos é advogar em
causa própria, mesmo para as crianças. Afinal
a vida que queremos é uma vida longeva, o
contrário a isso é morrer jovem.
E será que olhar para o idoso é uma obrigação apenas do poder público? Com certeza
sim, mas é preciso que cada um faça a sua
parte. De acordo com o Estatuto do Idoso,
que estabelece direitos para quem passou dos
60 anos, o dever é do Estado, da família e da
sociedade. O que temos feito? Claro que à
família precisa do suporte do Estado, como
bem lembra Juraci Fernandes de Almeida,
e a temática do envelhecer precisa ser trabalhada desde a primeira infância, nas famílias
e nas salas de aula.
Mas e nós, no nosso dia, tratamos adequadamente a pessoa idosa? É possível generalizar o idoso? São tantas as formas de viver
cada etapa da vida, por que no envelhecer
seria diferente? São muitas as velhices, e devem ser respeitadas. O preconceito etário,
que chamamos de idadismo, também é uma
forma de violência e precisa ser combatido.

ARTIGO
Raul Rodrigues
editor@jornaldat.com.br

O sabor do saber!
“O sabor do saber é libertador!” Nesta afirmativa há
certa valorização: um princípio de vida que alimenta a
busca constante do saber com
sabor! Representa a emancipação dos padrões da família e da sociedade para, num
momento seguinte, lucidamente vir a colaborar com
elas. O que numa família ou
numa sociedade é aprisionante, inevitavelmente será
fator de sofrimentos desnecessários. Quando as ideias
e os modelos fixos escravizam, consciente ou inconscientemente, uma pessoa,
uma empresa, uma família
e também a sociedade, certamente já faltou abertura ao
saber do momento presente.
O saber do passado já está
insípido, sem sabor, sem a
novidade da vida.

O saber é saboroso, toca a
alma em novidade, apresenta
saídas óbvias, mas não antes
pensadas. Talvez já sentidas,
mas como fomos educados a
desconsiderar o que sentimos,
para considerar apenas como
os outros pensam, sob pena
de rejeição ou julgamentos,
negamos as nossas percepções. Negamos nossos processos psicológicos básicos
pela rigidez da educação e
da cultura local. Percebemos
que o universo é infinito só
mais tarde, quando o desejo
de liberdade se encanta com
o céu estrelado e percebe que
o mundo é muito maior do
que este que sabemos ou
enxergamos.
O sabor do saber se expande quando nos conectamos àquelas pessoas que
também estão abertas ao

conhecimento, que não se
fixam em rótulos e papéis,
que buscam viver cada dia
como uma nova possibilidade aprimoramento.
Estas pessoas são abertas
ao crescimento e à vivência
do que é essencial, sem perder tempo com superficialidades. Buscam ainda tirar de
cada situação algo verdadeiro, que possa representar um
acréscimo de inteligência e
personalidade. Raramente
se confundem com as exigências externas, sabem ser
para si mesmas e, com isso,
servem à coletividade, sem
se perder com as figurações
desnecessárias. Isso porque
antes vem a vida de cada
um, o projeto de cada alma
e, depois, vem a relação com
o mundo externo.

Raul Rodrigues é mestre em Engenharia

ANDRÉ DINIZ

 Parceria

do Legislativo e poderá ser votada nas
próximas semanas.

A Associação Comercial e Empresarial
(ACE) de Suzano sediou ontem uma
reunião estratégica entre entidades do
município que contou com a presença
de representantes da 55ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB
Suzano); da Associação dos Corretores
de Imóveis de Suzano (Acoris); da Associação dos Engenheiros, Arquitetos
e Agrônomos de Suzano (AEAAS); e do
Conselho Regional de Contabilidade do
Estado de São Paulo (CRCSP).
 Fortalecimento

O encontro suzanense teve o objetivo
de traçar um planejamento para futuras ações conjuntas em prol do fortalecimento das entidades.
 Emenda

dos Convênios

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio
Cunha (Pode), enviou à Câmara Municipal de Mogi na tarde de ontem o projeto
de Emenda à Lei Orgânica que pode reduzir o trâmite burocrático para a aprovação de convênios entre a Prefeitura e
entes estaduais e federais. A emenda
passará pelas comissões permanentes

 Expectativa

Hoje termina o prazo que foi dado pela
Comissão Permanente de Transporte e
Segurança da Câmara Municipal de Mogi
das Cruzes para que o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha,
compareça ao Legislativo para prestar
esclarecimentos sobre a ação realizada
pela Guarda Municipal na Vila São Francisco. O pedido, feito pela comissão, previa a audiência entre terça e quarta-feira desta semana.
 Ação

conjunta

Os vereadores Edinho do Salão (MDB),
Marcelo Bras do Sacolão (PSDB), Farofa (PL) e Iduigues Martins (PT) apresentam hoje a indicação pedindo o retorno
da Linha 392 hoje no Terminal Central
para o Terminal Estudantes, para que as
linhas Biritiba Ussu e Vila Moraes sigam
até o bairro Manoel Ferreira. Ambas as
linhas foram utilizadas como projeto piloto da Administração Municipal no novo
modelo de circulação, o Sistema Pronto!, com o intuito de reduzir o trânsito
nas ruas do centro.

MOGI PERDE O EX-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
Divulgação

Combate à violência

•••

Mogi - A cidade perdeu anteontem o ex-presidente da Associação Comercial de
Mogi das Cruzes (ACMC) Pedro Fernando Puttinato, de 76 anos. O comerciante
abriu a primeira unidade de sua perfumaria na rua José Bonifácio e chegou a ter
filiais no município e em São José dos Campos. Ele comandou a ACMC entre os
anos de 1990 e 1991. Na imagem, Pedro Puttinato ao lado de Roberto Najar.

e ex-professor universitário.
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MEIO AMBIENTE

Cidade conta com três unidades e está em estudo a implantação de uma terceira no distrito de Cezar de Souza

Mogi capta mensalmente
40 toneladas nos ecopontos
Divulgação/PMMC

André Diniz

Uma nova
Mogi - Os três ecopontos cooperativa está
instalados na cidade rece- encarregada dos
bem e dão destinação a 40 trabalhos desde o
toneladas de resíduos sólidos, ano passado

inservíveis e outros materiais mensalmente, segundo
informações da Prefeitura
de Mogi. A apuração está
ligada às recentes ações da
municipalidade em relação
aos resíduos sólidos como
o andamento do processo
licitatório para a coleta e destinação de lixo no município.
De acordo com a Secretaria
do Verde e Meio Ambiente,
há planos para a construção
de um quarto ecoponto no
distrito de Cézar de Souza.
No entanto, não há novas
informações sobre o local
ou data de início das operações. A medida, segundo
informações divulgadas no
ano passado, atende às diretrizes do Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Mogi das
Cruzes, estabelecido pela Lei

Complementar n° 103/13,
que prevê a implantação de
novos ecopontos visando o
atendimento crescente da
demanda da população. O
investimento previsto seria
de R$ 500 mil.
O município conta com
três ecopontos, nos bairros
Jardim Armênia (rua Júlio
Perotti, 56), Parque Olímpico
(avenida Prefeito Maurílio de
Souza Leite Filho, s/nº - esquina com a rua Archimedes

está estabelecendo novas
métricas de atuação para os
diversos tipos de materiais
recebidos e encaminhados
para reciclagem”, explicou
em nota.
Os ecopontos, segundo a
municipalidade, funcionam
como pontos de entrega voluntária, e complementam outras
ações desenvolvidas na cidade,
como a coleta seletiva e as
operações Cata-Tranqueira,
para a remoção de móveis e
eletrodomésticos sem condições de uso.
A municipalidade reforça
que a coleta dos materiais
nos ecopontos tem como
principal objetivo evitar que
estes materiais sejam depositados irregularmente em
Os ecopontos recebem entulhos, vidros, recicláveis, entre outros materiais
terrenos e cursos d’água, que
podem causar a contaminaCarlos Munford) e Jundiapeba São Francisco 40 toneladas Municipal, uma nova coope- ção ou o risco de enchentes
rua Manoel Fernandes, 44 - de materiais, entre entulhos, rativa está encarregada dos e proliferação de doenças.
esquina com a avenida João vidros, papelão, ferro, em- trabalhos do ecopontos desde o “Para o descarte de restos
de Souza Franco). Segundo a balagens, latas, jornais e ano passado. “Sobre o balanço de material de construção,
Prefeitura de Mogi das Cruzes, revistas usadas, recicláveis dos materiais descartados, o limite máximo por pessoa
os três locais encaminham e outros.
o grupo vem trabalhando será de 1 metro cúbico por
à Usina de Triagem na Vila
Segundo a Administração desde 2021 e, neste período, dia”, reforçou.

Transtorno do Espectro Autista

Gestão

Primeira etapa

Unidades de saúde contam
com fitas ‘quebra-cabeça’

Desenvolvimento
Econômico faz balanço

Gincana
Solidária
divulga escolas
vencedoras

Itaquá - A Secretaria de
Saúde concluiu a instalação
de fitas ‘quebra-cabeça’ em
todas as unidades de saúde
do município. A identificação, símbolo mundial da
conscientização do Transtorno do Espectro Autista
(TEA), indica prioridade de
atendimento a pessoas com
o diagnóstico. A medida é
baseada na Lei nº 13.977
de 2020, que altera a Lei nº
12.764 de 2012, e diz que
estabelecimentos públicos
e privados podem valer-se
da fita quebra-cabeça para
identificar a prioridade devida
às pessoas com TEA.
“Esse reconhecimento garante
ao autista os seus direitos,
como o atendimento prioritário em nossas unidades
de saúde. Quando falamos
em saúde, também falamos
em inclusão e o direito ao
atendimento rápido e de
qualidade”, comenta a secretária de Saúde, Ariana Julião.
O TEA é um transtorno
global do desenvolvimento

que acarreta modificações
importantes na capacidade
de comunicação, interação
social e no comportamento.
A expectativa da pasta é
ampliar os atendimentos e
o acolhimento.
“Estamos em um processo
de reestruturação da saúde

do nosso município. Nossas
unidades já estão recebendo
informatização por meio
da instalação de totens de
atendimento e a colocação
dessas fitas é mais uma etapa
do processo”, completou o
prefeito de Itaquá, Eduardo
Boigues.
Dayane Oliveira/Divulgação

Identificação é símbolo de conscientização do TEA

Suzano- Dando continuidade às prestações de contas
da Prefeitura de Suzano ao
Poder Legislativo, anteontem
a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego
apresentou dados da gestão
à Comissão de Economia
da Câmara Municipal de
Suzano. Na oportunidade,
o secretário André Loducca
destacou a estruturação da
pasta e informações sobre o
desenvolvimento suzanense
desde 2017.
No setor da Agricultura, o
destaque está para o atendimento de 120 produtores em
2022, sendo o maior índice
dos últimos seis anos. Ao
todo, desde 2017, a pasta
viabilizou a doação de 485,5
toneladas de alimentos a
entidades cadastradas. Neste
mesmo período, o escritório do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) efetuou 4,8
mil atendimentos em Suzano.
Outro destaque da pasta foi
a atuação do Centro Unificado

de Serviços (Centrus), que
em 2020 ganhou a segunda
unidade na região norte
Itaquá- A Secretaria de Eduda cidade. Desde então, o cação divulgou o resultado
equipamento inédito na dos vencedores da primeira
localidade já garantiu 20.670 etapa da Gincana Solidária
atendimentos diversos.
“Divertir, Aprender e Ajudar”,
Já na unidade do Centrus que aconteceu no último dia
na área central, localizada 31. Alunos de 19 escolas se
na avenida Paulo Portela, a apresentaram e foram avaestimativa é de 500 acolhi- liados por jurados enquanto
mentos diários nos serviços imitavam famosos e davam
de protocolo; isenção de seu grito de “garra”.
Foram classificadas do priImpostos; recadastramento
municipal; recursos de multas; meiro ao quinto lugar, respecrecebimento de currículos e tivamente, as escolas: Josefa
encaminhamento para entre- Costa de Souza Moura com
vistas; abertura de empresas; 4.706,6 pontos, a Vice-Prefeito
crédito ao Microempreen- Alfredo Goncalves Ferreira
dedor Individual (MEI) e da Silva com 2.410,6, a Prof.
orientações do Serviço Bra- Paulo Nunes com 2.145,95, a
sileiro de Apoio às Micro e Vereador Antônio Rodrigues
Pequenas Empresas (Sebrae) Gallego com 1.943,79 e, por
que, inclusive, conta com último, a Prof. Alceu Magalhães
três postos no município.
Coutinho com 1.869,9.
O “Suzano Mais Emprego”,
O projeto é organizado pelo
programa de empregabilida- Fundo Social em parceria com
de liderado pela secretaria, as secretarias de Educação,
também contabiliza 39.323 Esporte, Cultura e Desenvolcurrículos encaminhados vimento e tem como objetivo
desde 2017, com a oferta arrecadar tampinhas e caixas
de 11.979 vagas.
Tetra Pak, além de alimentos.
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FERIADO PROLONGADO

Alguns serviços sofrem alterações a partir de manhã; saúde, segurança e zeladoria seguem normalmente

Serviços essenciais funcionam
no feriado de Corpus Christi
Wanderley Costa/Secop Suzano

Gabriel Vicco Amaral*

Região - O feriado prolongado de Corpus Christi
começa amanhã, e a sexta-feira é ponto facultativo.
Com isso, o funcionamento
de alguns serviços públicos
da região sofrerão alterações.
Prefeituras, por exemplo,
fecharão às 17 horas de hoje,
e voltarão a funcionar apenas
na próxima segunda-feira,
às 8 horas.
Enquanto isso, serviços
essenciais como coleta de
lixo, varrição de ruas, feiras
programadas, velórios e cemitérios vão funcionar normalmente, segundo prefeituras
da região, durante o feriado.
O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
e a Guarda Civil Municipal
(GCM) também continuarão
operando.
A Prefeitura de Mogi das
Cruzes informou que o Mercado Municipal funcionará
amanhã das 8 horas ao meio-dia. Os parques também

Vacinação contra
gripe, sarampo e
covid-19 voltará na
segunda em Poá e
Guararema

continuam abertos, sendo o
Centenário e o Leon Feffer,
das 7 às 17 horas, enquanto
o Parque da Cidade fechará
uma hora mais tarde.
Ainda em Mogi, o Pronto
Atendimento do Hospital
Municipal; o Pró-Criança,
do Mogilar; e a unidade 24
horas do Jardim Universo atenderão a população
normalmente. A Cure 192
também funcionará para a
remoção de pacientes.

Região
Em Santa Isabel, além das
ambulâncias, a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)

Parque Max Feffer, em Suzano, é opção de lazer para quem estiver na região

e a Santa Casa funcionarão durante todo o feriado
prolongado. Além disso, as
fiscalizações urbanas, de
trânsito e de meio ambiente
também terão os horários
mantidos. Já em Suzano,

o atendimento em saúde
continuará 24 horas por dia
no Pronto Socorro Municipal,
anexo à Santa Casa, e no
Pronto Atendimento (PA) de
Palmeiras. Os cemitérios São
João Batista e São Sebastião e

o Velório Municipal também
funcionarão normalmente.
A Defesa Civil da cidade
manterá o atendimento. O
Parque Max Feffer estará
aberto como opção de lazer
para quem estiver na cidade,

das 6 às 18 horas, juntamente
com o Viveiro Municipal.
A Prefeitura de Guararema
informou que o atendimento
médico será realizado na Santa
Casa. As Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) da cidade,
bem como as campanhas de
vacinação, só retomarão o
atendimento na segunda-feira.
A coleta comum de lixo e a
coleta seletiva de recicláveis continuarão operando
normalmente. O cemitério e
velório municipais também
vão funcionar.
Em Poá, o Pronto Atendimento Municipal permanecerá
em funcionamento durante
todo o feriado prolongado.
No setor de segurança da
cidade, a Defesa Civil e a
Guarda Municipal estarão
à disposição da população.
As campanhas de vacinação
contra a Covid-19, gripe e
sarampo serão suspensas no
período, retornando apenas
na próxima segunda-feira,
às 9 horas.
*Texto supervisionado pelo editor.

Mogi das Cruzes

Corpus Christi

Paróquias voltam a
celebrar Corpus Christi

Santa Isabel tem tradição
na confecção de tapetes

Everton Dertonio*

Amanhã é o dia da celebração da Solenidade do
Santíssimo Corpo e Sangue
de Cristo, ocasião conhecida
como Corpus Christi. Em
Mogi das Cruzes, a missa
na Catedral Sant’Ana, às 9
horas, será presidida pelo
bispo diocesano Dom Pedro
Luiz Stringhini.
Em 2022, a procissão
pelas ruas com o Santíssimo
Sacramento ao final da missa,
que é parte do rito litúrgico
da Solenidade de Corpus
Christi, retorna após não ter
sido realizada nos últimos
dois anos devido às restrições por conta da pandemia.
Durante a celebração, o bispo
diocesano irá apresentar os
novos festeiros e capitães de
mastro da Festa do Divino
Espírito Santo de Mogi das
Cruzes do próximo ano.
A paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque,
localizada em Braz Cubas,
realizará além da missa, a

montagem dos tapetes para
a procissão. A montagem se
iniciará por volta das 8 horas,
enquanto a missa será às 16
horas. A procissão começará
na praça Zumbi dos Palmares
e percorrerá o bairro.
Também fará a montagem
dos tapetes a paróquia Imaculado Coração de Maria,
no Jardim Universo, a partir
das 6 horas, e a missa terá
início às 9 horas, seguida da
procissão. Tudo será realizado

no Santuário Cristo Amor
Misericordioso, no Jardim
Santa Tereza.
Já a paróquia São Pedro
Apóstolo, no Jardim São
Pedro, no distrito de Cezar
de Souza, fará uma celebração apenas interna. Quem
se encarregou dos tapetes
foram as crianças da cataquese. Serão duas missa, às
8 horas e às 10 horas. Não
haverá procissão.
*Texto supervisionado pelo editor.
Divulgação

Bispo presidirá missa amanhã na Catedral Sant’Ana

Santa Isabel - Os fiéis
da cidade irão retomar a
confecção dos tapetes, após
a suspenção do evento com
a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A festividade de Corpus Cristhi é
comemorada amanhã, com
a produção dos tapetes que
começará na parte da manhã,
e o encerramento será com a
procissão, que partirá Igreja
Nossa Senhora Aparecida,
às 16 horas, até a Igreja do
Rosário.
De acordo com a tradição,
a festa é um momento em que
a hóstia consagrada sai da
igreja ao encontro dos fiéis, e
assim, as procissões e a confecção de tapetes tornaram-se
características. Produzidas
com sal, serragem, borra de
café e outros materiais, os
tapetes foram um caminho
pelo qual o corpo de Cristo
irá passar. A tradição foi
trazida para o Brasil com a
chegada dos portugueses.
Em Santa Isabel, conforme a folclorista Zuleika de

Divulgação/Prefeitura de Santa Isabel

Fiéis irão retomar a confecção após pandemia

Moraes, o primeiro pároco
da Paróquia de Santa Isabel,
Padre José Veloso de Carmo,
trouxe o rito à rua Totó de
Assis (atual Avenida Manoel
Ferraz de Campos Salles), em
meados do século XVII. Até
1971, as ruas eram enfeitadas com folhagens, folhas e
frutos da mamona, espada
de São Jorge, flores como o
Bico de Papagaio e até frutas
e pequenos altares e toalhas
colocadas nas janelas. O

movimento cursilhista (movimento eclesial de evangelização
cristã) formou grupos que
se tornaram responsáveis
pela ornamentação.
Até 1990, o trabalho era
feito de madrugada, e agora
ocorre pela manhã. A procissão sai às 16 horas da Igreja
Nossa Senhora Aparecida,
após a missa das 15 horas
e seguirá pela Avenida da
República até a Igreja do
Rosário.
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LEGISLATIVO

Moções aprovadas pedem médico legista plantonista e nova lei que trate do Rol de Procedimentos da ANS

Vereadores fazem apelos por
melhoria em serviços públicos
Andre Diniz

Mogi - A Câmara Municipal
aprovou ontem duas moções
de apelo às autoridades estaduais e aos representantes
da Câmara dos Deputados
em Brasília pela melhoria
de serviços oferecidos à
população.
As moções abordaram dois
temas ligados à questão da
Saúde, com o pedido de envio
de um médico legista para o
atendimento em horário de
plantão no Instituto Médico
Legal (IML) do município,
e atuação dos deputados
federais e estaduais que representam o Alto Tietê para
a elaboração de leis que
revertam a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
sobre o rol de procedimentos
da Associação Nacional de
Saúde Suplementar (ANS).
Na primeira moção, o
autor Carlos Lucareski (PV)
reforçou que a falta de um
médico legista entre o começo da noite e o início da

manhã causa transtornos aos
parentes de pessoas falecidas,
que aguardam pela liberação
dos corpos para os trâmites
de velório e sepultamento.
O vereador afirmou que
chegou a ser procurado por
munícipes que reclamaram
da demora na liberação por
falta de profissionais - preocupação compartilhada por
Maurino José da Silva (Pros),
o Policial Maurino, Mauro
Yokoyama (PL), o Mauro
do Salão, Inês Paz (PSOL)
e Iduigues Martins. Juliano
Botelho (PSB) lembrou que
fez uma moção semelhante
no início do ano, reforçando que o caso não teve a
apreciação das autoridades.
A segunda moção, de
autoria do presidente da
Câmara, Marcos Furlan
(Pode), reforçou o pedido
aos deputados federais e
estaduais pela criação de
uma nova legislação que
venha a reverter a decisão
do STJ, e permitindo que
beneficiários de planos de

Diego Barbieiri/CMMC

Furlan apresentou moção para nova lei para beneficiários de planos de saúde

saúde voltem a contar com
seus planos de forma integral,
sem correr o risco de não ser
atendidos em tratamentos de
alto custo como oncologia,
ou em terapias que auxiliam
na qualidade de vida de

pessoas com deficiência,
pessoas com Transtorno
de Espectro Autista (TEA),
pacientes de fisioterapia,
entre outros.
Todos os vereadores colocaram-se contra a decisão

do STJ. O presidente do
Legislativo afirmou que cogitou redigir uma moção de
repúdio ao STJ pela questão
do rol de procedimentos, mas
optou por pedir o apoio dos
deputados da região.

“Nossa função é cobrar
os nossos deputados, para
que corrijam esta decisão
esdrúxula e equivocada, para
que quem já possui o direito
adquirido não seja prejudicado. Nosso município
está correto em fazer sua
parte, dentro de seus limites, cobrando e dialogando
com nossos representantes.
Quem sabe, com a pressão
de várias câmaras e assembleias, poderemos ter uma
mudança”, afirmou.
Ordem do Dia
A Câmara também aprovou
o projeto de Lei 79/2022,
de autoria do prefeito Caio
Cunha (Pode), para a autorização de convênio com o
governo do Estado, por meio
do Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem
(DER-SP) para a revitalização
dos 6,7 km da estrada de
Sabaúna, nos trechos entre
Vila Suíssa e Sabaúna. A
proposta foi elogiada pelos
vereadores.

Tratamento de água

Meio ambiente

Gov Summit

Empresa de água e esgoto
de Rio Claro visita Semae

Educação promove o
Projeto “Ambiente-SE”

Evento de
geoprocessamento
em SP é adiado
para agosto

Mogi - Representantes do
Departamento Autônomo
de Água e Esgoto (DAAE)
de Rio Claro visitaram, na
manhã de ontem, a Estação de Captação de água
do Semae, às margens do
Rio Tietê, para conhecer
a operação do sistema de
dióxido de cloro e seus efeitos positivos no tratamento
da água. O dióxido é um
elemento químico utilizado
pelo Semae e que age no
pré-tratamento, melhorando
a qualidade da água, já que
é um oxidante que previne
riscos de contaminação.
Pelo DAAE, estiveram
em Mogi o diretor técnico
Denilson Massaferro; o chefe
das estações de tratamento
de água, Anderson de Souza;
o responsável técnico Almir
Fernandes e o líder de Análises
e Controle Qualidade Thales
Porto. Assim como o Semae,
o DAAE de Rio Claro é uma
autarquia municipal responsável pelo abastecimento de
água e coleta e tratamento

de esgoto na cidade.
“Recentemente tivemos a
visita de representantes da
Ambev e, agora, do DAAE
de Rio Claro. De acordo
com a Ecolab, empresa responsável pelo fornecimento
do dióxido, nosso gerador
de dióxido de cloro tem se
tornado referência no Estado
de São Paulo”, afirmou o
coordenador de Produção
de Água da Estação de Tratamento Centro do Semae,

Flávio Oliveira.
O sistema de dióxido de
cloro do Semae entrou em
operação no ano de 2018
na Estação de Captação. O
investimento da autarquia
foi de R$ 2,3 milhões na
instalação do gerador de
dióxido, tanques de estocagem, bombas de água para
preparo da solução e aplicação, bombas de descarga de
produtos químicos, painéis
de força e de comando.
Divulgação/Semae

Visitantes conheceram sistema de dióxido de cloro

Guararema - A Secretaria
Municipal de Educação idealizou o Projeto “Ambiente-SE”,
em alusão à integração que
existe entre o ser humano
e o meio ambiente, com o
objetivo de capacitar todos
os professores e a equipe
de gestão da Rede Pública
Municipal, para que possam
reproduzir o conteúdo em
suas práticas pedagógicas.
O projeto teve início ontem,
com um encontro on-line, e
tem previsão de estender-se
até abril de 2024. A ação
conta com a participação do
Instituto Suinã, que é uma
organização da sociedade civil,
com o propósito de desenvolver ações socioambientais
por meio da Educação.
A iniciativa partiu da premissa de que toda criança tem
direito a um ambiente sadio
e equilibrado, garantido pela
Constituição Federal, mas,
fazer do planeta um lugar
habitável para as futuras
gerações é bem mais do que
uma obrigação legal, é uma
obrigação moral.

Deste modo, o dever de
preservar o meio ambiente
estende-se à proteção integral
às crianças e aos adolescentes,
cabendo ao Poder Público a
implementação de políticas
que o efetivem.
“A Educação tem o poder
de transformar pessoas e as
pessoas podem mudar o
mundo. Por isso a Educação
Ambiental é extremamente
importante para a preservação do meio ambiente e
a construção de um futuro
sustentável”, pontua a secretária municipal de Educação,
Clara Assumpção Eroles
Freire Nunes.
Os 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), estabelecidos pela
Assembleia Geral da ONU
em referência à Agenda Global de 2030, sintetizam as
ações universais que deverão
ser desenvolvidas de forma
integrada e indivisível.
O próximo encontro “Semeando” será em 14 e 15 de
julho, de forma presencial,
na Escola da Natureza.

Suzano - O evento “Gov
Summit 2022”, que contará
com a participação da Secretaria de Planejamento Urbano
e Habitação de Suzano, foi
adiado para o dia 4 de agosto.
A iniciativa promovida pela
Imagem, distribuidora oficial
da Esri no Brasil, empresa
líder mundial em Sistemas
de Informações Geográficas,
será na capital paulista. Na
oportunidade, a Pasta, liderada
pelo arquiteto Elvis Vieira,
deverá apresentar o portal
de geoprocessamento de
informações “GeoSuzano”,
lançado em 2021, como
caso de sucesso.
A ferramenta é focada
na desburocratização de
processos, com a emissão
gratuita da Certidão de Uso
e Ocupação do Solo e outros
serviços que visam agilizar
as etapas de implantação de
novos negócios na cidade,
permitindo a geração de
certidões automatizadas e
gratuitas.
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Operação
que
esteriliza
o homem

Sistema
de troca
de marchas
de carros

Daqui a pouco;
em seguida
Companhia Siderúrgica do Atlântico (sigla)

Chefe de
James
Bond (Cin.)
Festa de
despedida
(pop.)
Raça de
boi zebu

“Riso”,
em chats
Conjunção
alternativa

Desejo de
vingança
Insensível;
frio (fig.)

Monte (?),
o ponto
mais alto
do Egito

(?) Maravilha,
cantora
gospel

Aos aniversariantes de hoje parabéns! Que hoje seu dia
seja simplesmente FANTÁSTICO.

cultura@jornaldat.com.br

A VIDA É COMO A CÂMARA
Não deixe que
um momento
defina quem você
irá ser no futuro. A
vida é como uma
câmera que registra
cada um dos seus
instantes, mas para
ser compreendida
é preciso que estes
momentos formem
um álbum que conte
toda sua história.
Tenha orgulho dos
momentos em que
você se superou e

encontre inspiração
naqueles em que
sentiu o gosto da
derrota. Uma vida
plena é feita de
recortes que, quando
juntos, formam uma
bela imagem.

Cantor pop
sertanejo
que gravou
“Meteoro”
Comboio
Uso
informal
de “para”
Serviço
geológico
do Brasil
(sigla)

Oswaldo
Aranha,
diplomata
O estado
de quem
foi pego
desprevenido

Correio
eletrônico
A poesia
de Bilac
Colunista de Aditivo
tecnologia do sal
do jornal caseiro
“O Globo” (símbolo)

Toque
afetuoso
Soltar a voz
(o leão)
Peça
integrante
de uma
corrente

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homena-

Rente;
raso
Transporte
alternativo

Etapa
do pleito
eleitoral

geada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Dulce Maria sai preocupada do colégio atrás de Lulu. Miguel e Zé Felipe
revelam que Madre Superiora está internada no hospital e Dulce logo percebe

(?) comum:
sepultura
coletiva
Destro
Preceito
religioso
3ª nota
musical

(?) Stone,
atriz de
“Instinto
Selvagem”
Formato
da pista de
atletismo

que Lulu descobriu tudo o que está acontecendo.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Augusta e Violeta interrompem a briga de Isadora e Iolanda. Julinha e Margô
se enfrentam durante a exibição da radionovela, e Leopoldo se desespera.
Úrsula prepara uma bebida afrodisíaca para Eugênio. Joaquim revela a Mariana,
anonimamente, que Isadora dormiu com Rafael antes de se casar com ele.

O suposto
habitante
do Planeta
Vermelho
Aquela
que sente
saudade do
que passou

Golpe frontal com o
punho, no
pugilismo
Débora Falabella, em
“Avenida Brasil” (TV)
101, em
Tesla
romanos (símbolo)

Hora
canônica
Nikolai Gogol, escritor
Letrasímbolo
da escala
Celsius

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem
Pat, Moa e Ítalo entram embaixo do caminhão para invadir a empresa. Rico

BANCO

3/jab. 5/dogma — sinai. 6/sharon. 9/cora rónai. 10/parnasiana — vasectomia.

procura Martha e apresenta seus planos para a empresária. Ítalo tenta abrir

31

o cofre na sala da presidência. Gustavo e Teca descobrem que Bob doou a

Solução

Bruaca pressiona Tenório a se decidir entre ela e Zuleica. Marcelo insiste
para Zuleica convencer Tenório a deixá-lo ir para a fazenda.

RECORD, 21H

Todas as Garotas em Mim
Júlio procura Erick para falar sobre Mirela. Gustavo leva Mirela para um
passeio de lancha. Isis desconfia que Josefa está escondendo algo sobre
Melissa. Heloísa resolve emprestar o dinheiro para Júlio.

T

a namorada saiu com Alcides. José Leôncio sente orgulho de Jove. Maria

F
E
R
R
E
O

José Lucas que gosta do peão. Tadeu sente ciúmes de Guta, ao saber que

S
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Pantanal
Tenório finge para Maria Bruaca que Zuleica lavou suas roupas. Irma diz a

L
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N
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GLOBO, 21H00

H
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Anita para Duarte, que comenta sobre sua semelhança com Clarice.
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tela que ganhou para o leilão beneficente e ficam intrigados. Olívia apresenta
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal
de Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade
“PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 058-2/2022 - PROCESSO Nº 26.971/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO, PROCESSAMENTO (LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO) E ESTERILIZAÇÃO
DE ROUPAS HOSPITALARES, PARA A UNIDADE PRÓ-CRIANÇA, LOCALIZADA À
AV. PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES ESQUINA COM A RUA CASAREJOS MOGILAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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 01 de julho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à
disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).
Mogi das Cruzes, em 14 de junho de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde
___________________________________________________________________
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.371/2022 - OBJETO: SELEÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA
PARA CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO VISANDO GERENCIAMENTO E
OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
NOS BAIRRO TOYAMA, NOVO HORIZONTE, QUATINGA, NOVA UNIÃO E NOVA
JUNDIAPEBA; CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, TÉCNICO DE FARMÁCIA E
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TRADICIONAIS.
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.
br ou diretamente na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Mogi
das Cruzes, localizada na Rua Manuel de Oliveira, n°30 – CEP: 08773-130 – Mogi das
Cruzes/ SP – Entrega dos Envelopes/Abertura: dia 04 de julho de 2022 as 09:00 hs, na
Sala de Licitações 1°andar – Secretaria de Gestão Pública, com endereço à Av. Ver.
Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico – Mogi das Cruzes/SP, 08780-900.
Mogi das Cruzes, 14 de junho de 2022.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde
___________________________________________________________________
COMUNICADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 – PROCESSO Nº 6.961/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA ELÉTRICA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Gestão Pública,
torna público, para conhecimento dos interessados, que após o DESPROVIMENTO ao
recurso interposto pela empresa ELECTRA SERVIÇOS LTDA, ADJUDICA e HOMOLOGA
o objeto do Pregão Eletrônico nº 035/2022 à empresa: TECNOMAC BRAZHYU
EQUIPAMENTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 61.400,00 (sessenta e um mil e quatrocentos reais).
Mogi das Cruzes, em 09 de junho de 2022.
MAURICIO PINTO PEREIRA JUVENAL - Secretário Municipal de Gestão Pública
___________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2021 - PROCESSO Nº 21.141/2021 E APENSOS.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GUIAS, BLOCOS,
CANALETAS, PISOS INTERTRAVADOS E TAMPAS DE CONCRETO.
EMPRESA VENCEDORA: LIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.170.123,00 (um milhão, cento e setenta mil, cento e vinte e três reais).
Mogi das Cruzes, em 09 de junho de 2022
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
___________________________________________________________________
AVISO DE SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
CONCORRÊNCIA Nº 010/2021 - PROCESSO Nº 13.487/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTEGRADAS, QUE
POSSIBILITE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO,
A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA
EXECUÇÃO EXTERNA E NA DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E
DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal
Permanente de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados,
que a segunda sessão pública da Concorrência nº 010/2021, conforme subitem “6.3” do
Edital, ocorrerá no dia 23 de junho de 2022 às 10 horas, na sala de reuniões da Comissão
Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 –
1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).
Mogi das Cruzes, em 14 de junho de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL
___________________________________________________________________
COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/2021 – PROCESSO Nº 21.270/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPRESA VENCEDORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
VALOR GLOBAL: R$ 9.046,00 (nove mil e quarenta e seis reais).
Mogi das Cruzes, em 13 de junho de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
___________________________________________________________________
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 ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº085/2022 - PROCESSO Nº 16.678/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS
E MARMITA DE ISOPOR TÉRMICA
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 8:00
horas do dia 01 de julho 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 14 de junho de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA,
SIMILARES, ANEXOS E AFINS DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POA, FERRAZ DE
VASCONCELOS, SALESOPOLIS, BIRITIBA MIRIM E GUARAREMA – SEEVIS-MC –
CNPJ/MF 00.892.566/0001-75, sede e foro em Mogi das Cruzes, à Rua Engenheiro Gualberto no. 283 – Centro. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
ASSOCIADOS – EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente edital, ficam convocados
(as) todos (as) os (as) associados (as) em dia com suas obrigações sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária de Associados, na sede em Mogi das Cruzes, no
dia 30/06/2022, às 18h00min. Em 1ª convocação e na falta de quórum, às 19h00min. em
2ª convocação, a fim de apreciar, debater e votar a seguinte ordem do dia: 01) Destituições de Diretores, por abandono do cargo, conforme Capítulo IV / Do Mandato, Duração,
Perda, Renúncia, Falecimento, Substituições e Garantias dos Membros Diretores / Art. 60
e seu Parágrafo Único. DO ESTATUTO SOCIAL DO SEEVIS-MC – Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância e Similares, Anexos e Afins de Mogi das Cruzes e Região.
Mogi das Cruzes, 15/06/2022 – Presidente Cláudio Justino da Silva.
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA,
SIMILARES, ANEXOS E AFINS DE MOGI DAS CRUZES, SUZANO, POA, FERRAZ DE
VASCONCELOS, SALESOPOLIS, BIRITIBA MIRIM E GUARAREMA – SEEVIS-MC –
CNPJ/MF 00.892.566/0001-75, sede e foro em Mogi das Cruzes, à Rua Engenheiro Gualberto no. 283 – Centro. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
ASSOCIADOS – EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente edital, ficam convocados
(as) todos (as) os (as) associados (as) em dia com suas obrigações sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária de Associados, na sede em Mogi das Cruzes, no
dia 30/06/2022, às 17h00min. Em 1ª convocação e na falta de quórum, às 18h00min. em
2ª convocação, a fim de apreciar, debater e votar a seguinte ordem do dia: 01) proposta
de previsão orçamentária, “receitas e despesas” estimadas, para o exercício fiscal do ano
2022, com o parecer do Conselho Fiscal. 02) suplementação de verbas / adequação das
receitas e despesas orçamentárias do exercício financeiro do ano 2021. 03) Apreciação e
aprovação do relatório de atividades da gestão 2020/2021. 04) Apreciação e aprovação
das contas dos exercícios 2020/2021, mediante parecer do Conselho Fiscal. Mogi das Cruzes, 15/06/2022 – Presidente Cláudio Justino da Silva.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE
MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022
PROCESSO Nº 200.443/2022
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e fornecimento
de vale transporte. O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 01 de julho 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

SPORTSCO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A CNPJ 05.982.990/0001-24 - NIRE 3530058422-8 ENDEREÇO SEDE: Avenida Francisco Rodrigues Filho nº 4740
Vila Suissa – Mogi das Cruzes/SP
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022 REPRESENTADA POR
100% DE SEUS ACIONISTAS APROVA A ABERTURA DA
FILIAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA – sob endereço
Rua Edmundo Leopoldo Merizio nº 320 – sala 01 – Caixa Postal 558 – Bairro Limoeiro na cidade de Itajaí - Cep: 88318-996
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MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Combate à violência contra o idoso pauta 15ª aula do curso
Suzano- O curso de Promotoras Legais Populares de Suzano recebe na 15ª aula
a advogada Adriana Zorub, especialista em Direito do Idoso, para tratar do tema
“Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa”, conforme o dia mundial de conscientização
lembrado hoje. O conteúdo da capacitação é atualizado semanalmente, às terças-feiras,
no canal do Youtube “TV Prefeitura de Suzano” (bit.ly/TVPrefeituradeSuzano), por meio
do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).
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JUNHO VIOLETA

Presidente do Conselho Municipal, Juraci Fernandes Almeida, destaca problemas enfrentados pela população idosa

Denúncias de violência contra
o idoso aumentam em Mogi
Katia Brito

A violência começa quando idoso perde autonomia,
como bem define a presidente
do Conselho Municipal do
Idoso (CMI) de Mogi das
Cruzes, Juraci Fernandes
Almeida. Hoje, dia 15 de
junho, é o Dia Mundial de
Conscientização da Violência
Contra a Pessoa Idosa, que
dá origem à campanha Junho
Violeta. “A luta tem que ser no
sentido de preservar a autonomia. Houve um aumento
de denúncias ao Conselho
de maus-tratos, negligência,
são mais idosos abandonados,
em condições financeiras e

físicas precárias”, destaca.
Denúncias de situações de
violência podem ser feitas
pelo telefone 4798-4716 ou
pelo Disque 100.
Juraci conta que há na
cidade aproximadamente 64
mil idosos, e questiona o que
tem sido feito para atingir
os objetivos do marco do
Envelhecimento Ativo, da
Organização Mundial de
Saúde (OMS), que prevê a
otimização de oportunidades
de saúde, participação social
e segurança para melhoria da
qualidade de vida no envelhecer.
Para ela, equipamentos como
o Pró-Hiper, que tem cerca
de 1.200 idosos cadastrados

nas atividades, e tem hoje o
espaço dividido com a saúde
devido à vacinação contra
a Covid-19, precisam ser
aperfeiçoados e ampliados.
“É um espetáculo de equipamento que pode fazer a
diferença, mas quase foi
encerrado e hoje funciona
de forma precária. Idosos
de baixa renda precisam ter
acesso, para isso o projeto
precisa ser ampliado, existir
nos territórios para que se
envelheça com a atividade,
o que é fundamental para
não perder a autonomia”,
ressalta Juraci.
Outra questão é o acesso às instituições de longa

Vitoria Mikaelli/Mogi News

Juraci destaca problemas de atendimento ao idoso

permanência para idosos,
como são conhecidos os asilos.
Juraci afirma que o número
de vagas foi reduzido, nos
últimos anos, de 165 para
107, enquanto a população
da cidade aumenta e há uma
fila de espera em torno de 50
idosos. “Chamo de lista da
morte, porque a maioria só sai
da lista quando morrem, e é
uma lista que não é verdadeira.
São os nomes que chegam e
aqueles que não conseguem
acessar equipamentos de
assistência social?”, ressalta.
O edital aberto recentemente,

de acordo com a presidente
do Conselho, para aumento
de 12 vagas nas instituições da cidade não teve
interessados, devido ao
baixo valor da subvenção.
Para ela, uma solução para
atender a fila de espera seria criar mais unidades do
Centro Dia, espaço em que
o idoso fica durante o dia
com os devidos cuidados.
A cidade conta com apenas
um equipamento público
deste tipo.
A presidente do Conselho
chama atenção para questões

no atendimento de pessoas
acamadas, que, para ela,
precisaria contar com mais
equipes; as Academias da
Terceira Idade, também,
segundo ela, deveriam ter
mais profissionais de educação física; e a suspensão
dos Serviços de Convivência,
que ainda não retomaram
as atividades, entre outros
pontos, como as práticas
de instituições financeiras
que fazem empréstimos sem
o conhecimento do idoso.
“Todas essas coisas precisam ser lembradas nesse dia.
As famílias de baixa renda
precisam de suporte da
assistência social para poder
cuidar do idoso dentro da
família. A instituicionalização
deve ser em último caso.
Afastar da família não é o
ideal, e sim o Centro Dia,
onde o idoso continua no
seio da família”, destaca
Juraci, que também ressalta
a importância da educação
continuada para profissionais
da saúde e cuidadores de
idosos formais e informais.

Maiores de 12 anos

Pró-Hiper aplica 2ª dose em
livre demanda às quartas
Mogi- Somente às quartas-feiras do mês de junho (dias
15, 22 e 29), o Pró-Hiper
estará aplicando segunda
dose contra a Covid-19 em
adolescentes com 12 anos
ou mais e adultos, sem necessidade de agendamento.
O horário de atendimento
é das 9 às 16 horas e a liberação é válida apenas no
atendimento para pedestres.
As doses disponíveis serão
2ª dose de Pfizer ou Coronavac para adolescentes 12
a 17 anos e adultos com 18
anos ou mais (21 dias após
a aplicação da 1ª dose);
e 2ª dose de Astrazeneca
para adultos com18 anos
ou mais (8 semanas após
a 1ª dose).

O Pró-Hiper não atende
crianças menores de 12
anos. Nesta faixa etária, a
vacinação está sendo realizada somente nos Postos
de Saúde e unidades do
Programa Saúde da Família.

Livre demanda
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.
Já 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).
Para os demais públicos
a Pasta mantém o agendamento online pelo www.
cliquevacina.com.br.

Mortes
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) registrou, nas
últimas 24 horas, dois óbitos
por Covid-19 nos municípios
de Santa Isabel e Suzano.

