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

Alto Tietê registra nove casos 
da varíola dos macacos

Os municípios de Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba têm, cada um, três casos confirmados da doença 

PRIMEIRO SEMESTRE

O Alto Tietê confirmou mais qua-
tro casos positivos de Monkeypox 
(MPX), mais conhecida como va-
ríola dos macacos. No total foram 
registrados nove casos da doença. 
A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
confirmou na tarde de ontem o 
terceiro morador contaminado. 
Em Suzano, até o momento, fo-
ram registrados três casos confir-
mados de monkeypox. Destes, de 
acordo com a Prefeitura, um ho-
mem de 41 anos já se recuperou. 
A cidade tem três casos suspeitos 
em análise. Itaquaquecetuba teve 
o terceiro caso confirmado ontem 
pela Secretaria de Estado da Saú-
de (SES). Arujá descartou dois ca-
sos suspeitos.

Cidades, página 8
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Uma associação de moradores 
do Jardim Margarida, em Mogi das 
Cruzes, criticou as respostas do go-
verno do Estado diante a seu pedido 
pela reabertura do Pronto-Socorro 
do Hospital das Clínicas Luzia de 
Pinho Melo, e anuncia que pode-
rá realizar um ato em protesto no 
Palácio dos Bandeirantes, em São 
Paulo. Cidades, página 4

Pronto-Socorro

ASSOCIAÇÃO 
CRITICA 
RESPOSTA

EM MOGI

Kit de uniforme 
será entregue 
em 2023. p5

Governo do Estado respondeu com negativa à associação sobre a reabertura do Pronto-Socorro 

Daniel Carvalho/Arquivo Mogi News

 Marcos Furlan faz balanço do Legislativo mogiano. Cidades, página 5

Capacitação

Itaquá vai sortear bolsas para 
cursos na área gastronômica

As participantes selecionadas vão ganhar um curso 
profissionalizante completo do setor. Cidades, página 3
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EDITORIAL

Impasse na Saúde

O 
impasse continua sobre a reaber-
tura do Pronto-Socorro do Hospi-
tal Luzia de Pinho Melo, em Mogi 
das Cruzes, como destacamos na 

edição de hoje, mesmo que muitos tenham se 
manifestado a favor, assumindo como ban-
deira essa reivindicação que deve melhorar 
o atendimento à população não apenas de 
Mogi, mas de toda a região.

Ao governo do Estado foram enviados 
ofícios e houve também manifestação em 
frente ao hospital, com o objetivo do retorno 
do atendimento que certamente contribui-
ria para desafogar outros serviços de saúde 
da cidade, mas nada parece demover o Es-
tado, que segue firme na decisão de manter 
o equipamento com a estrutura atual.

Enquanto isso, quem sofre é a população, 
com a superlotação encontrada nos serviços 
de urgências e emergências, em se tratando 
de Mogi, na Santa Casa e nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), o que leva a 
situações como a problemática renovação 
do convênio da Santa Casa com a Prefeitura 
de Mogi, que foi mantido, mas com as difi-
culdades persistindo. Em Mogi, a situação 

se agrava porque a cidade além da deman-
da própria  de pacientes, é referência para o 
atendimento regional.

O problema, como apontou a Santa Casa 
de Mogi, na época da renovação do convê-
nio, não está apenas no primeiro atendimento 
emergencial, mas, posteriormente, na trans-
ferência do paciente para outras unidades do 
Estado, atribuição da Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS). 
A dificuldade é grande para se obter uma 
vaga, faltam leitos. 

Uma necessidade que poderia ser suprida 
com a utilização dos leitos do Hospital Dr. 
Arnaldo Pezzuti, por exemplo, e foi o que 
ocorreu nos períodos mais duros da pande-
mia de Covid-19. A mobilização necessária 
diante da emergência sanitária de ontem, 
precisa ser revista para atender as necessi-
dades, também urgentes de hoje. 

A saúde continua demandando soluções 
urgentes e cabe ao governo do Estado ado-
tá-las, em parceria com os municípios, não 
apenas para o atendimento de emergências 
e urgências, mas também nos leitos e no 
acompanhamento por médicos especialistas.  

Recentemente entrou em vi-
gor a Lei Federal n° 14.382/22, 
conversão da famosa Medida 
Provisória n° 1.085/21, ba-
tizada por muitos como “A 
Nova Lei de Registros Públi-
cos”, por prever inúmeras 
mudanças e adaptações para 
a atividade registral.

Um dos pontos fortes da 
lei foi a criação do Sistema 
Eletrônico dos Registros Pú-
blicos (SERP), o qual, dentre 
outros, tem como objetivos 
a interconexão das serven-
tias dos registros públicos e 
o atendimento remoto aos 
usuários de todas as serven-
tias dos registros públicos, 
por meio da internet. Essa 
moderna realidade já exis-
tente em inúmeros Estados 
do Brasil previamente à lei, 
agora será implementada 
em nível nacional, gerando 

A Nova Lei de Registros 

ARTIGO 
Arthur Del Guércio Neto

padronização.
Aliada à modernidade, vis-

lumbra-se igualmente ce-
leridade na nova lei, por 
exemplo, com um prazo de 
ínfimas quatro horas para a 
emissão de certidão de in-
teiro teor da matrícula em 
meio eletrônico. A implosão 
de prazos registrais se obser-
va ainda no registro de uma 
escritura pública de venda e 
compra, sem cláusulas espe-
ciais, a ser feito, no máximo, 
em cinco dias úteis. 

A adjudicação compulsó-
ria extrajudicial é um incre-
mento à atuação dos oficiais 
de registros de imóveis, co-
laborando fortemente com 
a desjudicialização.

No registro civil das pes-
soas naturais, uma badalada 
novidade foi a possibilidade 
de alteração de prenome, após 

atingir a maioridade civil, de 
maneira imotivada e inde-
pendentemente de decisão 
judicial. Sim, é isso mesmo, 
caro leitor. João pode virar 
Pedro extrajudicialmente, 
sendo que tal alteração ex-
trajudicial pode ocorrer uma 
única vez. Não há mais o li-
mite temporal de um ano 
após completar-se a maiori-
dade civil, como existia no 
texto anterior.

Os tabeliães de notas fo-
ram lembrados pelo novo di-
ploma legal, destacando-se a 
autorização para prestar ou-
tros serviços remunerados, na 
forma prevista em convênios 
com órgãos públicos, entida-
des e empresas interessadas. 
Certamente o rol de atos pra-
ticados aumentará, gerando 
segurança adicional à popu-
lação em esferas distintas de 
suas vidas.
Arthur Del Guércio Neto é tabelião de 

Notas e Protestos de Itaquá. 
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Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Mogi - O CEIM Professor Takao Ikeda, no Conjunto Jefferson, em César de Souza, 
recebe hoje, das 9 às 16h30, o Expresso do Brincar, projeto itinerante que leva 
o brincar espontâneo como forma de aprendizado. Parte da campanha global 
Construa o Mundo do Brincar, a iniciativa é realizada pelo Movimento Unidos 
Pelo Brincar, com apoio institucional da Urban95, Fundação Bernard van Leer 
e Instituto Alana. O projeto passa por 11 municípios do Brasil para promover a 
aprendizagem lúdica entre pais e cuidadores a fim de que valorizem o brincar 
como fator de desenvolvimento integral das crianças.
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 � Sala de apoio

A 152ª Subseção da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) 
inaugurou na última sexta-feira a nova 
sala de apoio à advocacia. Localizada na 
Delegacia de Polícia (DP) de Itaquaque-
cetuba, na avenida Emancipação, 97, no 
centro, o local receberá, diariamente, 
dezenas de advogados de outras cida-
des que vem até a DP para a resolução 
de demandas. Atualmente, a DP Cen-
tral atende casos de dois municípios e 
de quatro outras delegacias da região.

 � Fiscalização 

O Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo (CRC-SP) fe-
chou o primeiro semestre de 2022 com 
4.361 procedimentos de fiscalização, 
das quais 717 resultaram em autua-
ções em todo o Estado. As ações, parte 
da campanha “Contabilidade é Prerro-
gativa Legal”, tem como objetivo regu-
larizar o trabalho do profissional e em-
presas contábeis e, ao mesmo tempo, 
combater o trabalho irregular.

 �Acerta Positivo 

A inadimplência é uma das vilãs para 

o crescimento das empresas. A Asso-
ciação Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) oferece aos associados o Acer-
ta Positivo, um serviço da Boa Vista que 
gera relatórios de consulta às pessoas 
físicas. Os dados auxiliam na decisão 
de oferta de crédito, com informações 
negativas e positivas. Com o Acerta Po-
sitivo, os empresários podem avaliar a 
pontualidade de pagamento dos consu-
midores, além de estabelecer os pra-
zos mais adequados para a negociação. 
Mais informações pelo telefone 4728-
4309, WhatsApp 9 4325-9114 ou e-mail 
scpc@acmc.com.br. 

 �Dia dos Pais  

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes 
(CCMC) preparou uma grande gincana 
em alusão ao Dia dos Pais. No dia 7 de 
agosto, o Campo Society “Maurício Ma-
chado de Mello” vai receber os associa-
dos com atividades recreativas, das 10 
às 13 horas. A gincana contará com uma 
mistura de brincadeiras antigas e atu-
ais para reunir pais e filhos e também 
quem exerce a paternidade na família. 
Para participar, é aconselhável efetuar 
uma inscrição na secretaria do Clube de 
Campo ou preencher o formulário no link: 
https://forms.gle/zStXZHmYcR5uyy759 

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••
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Guararema promove mutirão 
do Programa Criança Feliz

Guararema- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social e 
Habitação vai promover hoje 
e amanhã um mutirão de 
cadastro no Programa Criança 
Feliz. O mutirão vai acontecer 
na Praça Antônio de Rose 
Nogueira (Rua Mário Covas), 
na terça-feira e em dois locais 
na quarta-feira: no Centro de 
Eventos no Parateí e próximo 
ao Mercado da Dinha, em 
horários diferentes.

Por meio de visitas domi-
ciliares, semanalmente ou 
quinzenalmente, a ação oferece 
orientações para fortalecimento 
de vínculos entre crianças e 
seus pais e cuidadores, além de 
estimular o desenvolvimento 
infantil e de acompanhar 
gestantes durante o período 
da gravidez.

Pesquisas comprovam que 
os primeiros anos de vida 
são o período com a maior 

“janela de oportunidades” para 
o desenvolvimento huma-
no integral. O que a criança 
aprende na primeira infância 

Cadastro

serve de base para tudo o que 
ela aprenderá ao longo de 
sua vida. Cada fase depende 
da anterior para que funções 
cada vez mais complexas 
possam ser realizadas, numa 
sequência de construções e 
aquisições de novas habilidades, 
de forma contínua, dinâmica 
e progressiva.

“O programa Criança Feliz 
é uma ótima oportunidade 
para promovermos o desen-
volvimento das crianças na 
primeira infância, além de 

podermos apresentar os servi-
ços públicos para que as mães 
utilizem destes mecanismos”, 
pontua o secretário Municipal 
de Desenvolvimento Social e 
Habitação, Eduardo Moreira.

Os objetivos do Criança 
Feliz são promover o desen-
volvimento humano a partir 
de apoio e acompanhamento 
do desenvolvimento infantil 
integral na primeira infância; 
apoiar a gestante e a família na 
preparação para o nascimento 
da criança; entre outros.

Mutirão vai acontecer em três locais entre hoje e amanhã 

Comunicação/PMG

Indústria da região termina 
1º semestre com saldo positivo

Número leva em consideração os municípios que integram área de abrangência do Ciesp Alto Tietê

1,2 MIL EMPREGOS

Região- A geração de em-
pregos, um dos indicadores 
que compõem o índice da 
economia, apresentou resul-
tado positivo no primeiro 
semestre deste ano para a 
indústria do Alto Tietê. No 
período, a região registrou 
um saldo de 1.209 empre-
gos. Somente em junho, o 
número alcançado foi de 
462, mesmo índice conta-
bilizado em janeiro. Essa é 
a segunda alta consecutiva 
registrada pelo Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
na pesquisa divulgada pela 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp).

O resultado de junho 
coloca o Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Ciesp) Alto Tietê, na sexta 
posição das regionais que 
mais contrataram no Estado, 
perdendo apenas para São 
Paulo, Campinas, Jundiaí, 
Franca e Sorocaba. No período, 
os setores que concentraram 
as maiores admissões foram 

os de alimentos, vestuário, 
e manutenção de máquinas 
e equipamentos.

De acordo com os dados 
do Caged, as admissões na 
Região avançaram mais de 
8% se comparado os saldos 
de junho com maio, quando 
o resultado de contratações 
foi de 426. O número do 
quinto mês do ano trouxe 
alívio para o setor que tinha 
acumulado dois recuos 
consecutivos, em março 
com saldo negativo de 107 
empregos e abril com 50 
menos postos de trabalho. 
As quedas vieram após movi-
mentos positivos em janeiro 
(462 vagas) e fevereiro (16).

Mesmo com o avanço 
dos índices de emprego, a 
indústria ainda sofre com 
os efeitos da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
os impactos da guerra entre 
a Rússia e a Ucrânia, além 
da inflação alta e aumen-
to de juros, que freiam a 
produção e impedem que 
o número de admissões 

alcance ou supere o pata-
mar do primeiro semestre 
do ano passado, quando o 
saldo de contratações ficou 
em 3.265.

Neste primeiro semestre, 
alguns fatores colaboraram 
para mitigar as consequên-
cias negativas geradas pelas 
questões macroeconômicas. 

A liberação de recursos do 
FGTS e a antecipação da 
primeira parcela do décimo 
terceiro para aposentados 
e pensionistas, bem como 

a retomada econômica dos 
setores de comércio e servi-
ços, foram importantes para 
a produção das indústrias 
de transformação.

O desempenho é refleti-
do pelo Levantamento de 
Conjuntura Fiesp/Ciesp, que 
aponta um crescimento de 
3,9% das horas trabalhadas 
na produção no segundo 
trimestre do ano se compa-
rado com os três primeiros 
meses de 2022. As vendas 
reais também apresentaram 
alta de 1,8%, assim como 
os salários reais médios 
que avançaram 0,2% no 
período.

“A indústria ainda está 
pressionada por diversos 
fatores que impactam a cadeia 
produtiva, incluindo a falta 
de matéria-prima e o alto 
custo dos insumos. O setor 
deve continuar avançando 
nos próximos meses, mas 
não de maneira abrangente”, 
apontou o diretor do Ciesp 
Alto Tietê, José Francisco 
Caseiro.

Somente em junho, o número alcançado foi de 462, mesmo índice de janeiro

 Miguel Ângelo

Itaquá- A Secretaria de 
Políticas para Mulheres, em 
parceria com o Instituto Gour-
met, vai sortear três bolsas 
para cursos na área gastro-
nômica. A inscrição deve ser 
feita entre hoje e 7 de agosto 
pelo link cutt.ly/cZdBvhm e 
só serão selecionadas mães 
solo, provedoras do lar e 
que tiverem Cadastro Único.

Será permitido escolher 
entre o curso de Doceiro 
Profissional ou Chef Mix, 
ambos com introdução à 
gestão e empreendedorismo. 
O primeiro tem duração de 
seis meses e carga horária de 
96 horas com técnicas para 
doces comerciais, de festa, 
da fazenda, caramelos, balas, 
barrinhas e chocolataria.

Na segunda opção, a du-
ração é de sete meses e carga 
horária de 112 horas para 
introdução à panificação, 
cozinha italiana, finger food 
e fast food, garde manger e 
culinária chinesa, comida 
de boteco, cozinha árabe 
e salgados de forno e, por 
último como fazer a gestão.

Município vai sortear 
três bolsas para cursos

Gastronômica

“As participantes vão ganhar 
um curso profissionalizante 
completo, uma maneira de 
incrementar a renda e até de 
torná-la a principal. Mas a 
participação deve seguir os 
critérios, de ser mãe solo e 
responsável financeiramente 
pela casa”, explicou a secretária 
da pasta, Hadla Issa.

O prefeito Eduardo Boigues 
reforçou a importância da 
parceria com empresários para 
o crescimento e a geração de 
renda na cidade. “Quando 
encontramos empresas parce-
rias, conseguimos fazer ainda 
mais pela população e pela 
cidade. E essa é mais uma 
parceria de sucesso”, disse.

Os cursos serão ministrados 
na unidade de Itaquaquecetuba 
do Instituto Gourmet, que fica 
na avenida Emancipação, 172 

- Centro. O sorteio acontecerá 
no dia 8 de agosto e os nomes 
serão divulgados nas redes 
sociais da prefeitura (facebook.
com/pmi.itaquaquecetuba e 
instagram.com/prefitaqua). 
Outras informações podem ser 
obtidas pelo (11) 4753-5291.

Itaquá- A terceira edição da 
Avenida Cultural, promovida 
pela Secretaria de Cultura, 
atraiu moradores e famílias 
de diversos bairros anteontem. 
Com feira gastronômica, shows 
ao vivo, atividades culturais, 
esportivas e de saúde, o pro-
jeto movimentou a avenida 
Vereador João Fernandes da 
Silva, na Vila Virgínia.

“Foi um lindo dia de sol, 
cheio de atividades gratuitas 
e de qualidade. Nosso projeto 
cresce a cada edição”, disse a 
secretária da Pasta, Maria Ana 
Rosa. A primeira foi realizada 
em maio e, desde então, conta 
com a importante participação 
da população a cada nova edi-
ção. O objetivo é aproximar as 
famílias da arte e da cultura por 
meio do uso do espaço público. 
O evento ocorre uma vez por 
mês. Além dos shows e da feira 
gastronômica, o evento contou 
com jogos de mesa, doação 
de livros e brinquedos, assim 
como exposição de quadros 
e desenhos. 

Itaquá realiza 
terceira edição 
da Avenida 
Cultural

Atrações gratuitas
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Associação rejeita resposta do 
Estado sobre Pronto-Socorro

Grupo de moradores do Jardim Margarida, em Mogi, planeja realizar ato no Palácio dos Bandeirantes

HOSPITAL LUZIA DE PINHO MELO

Mogi - Uma associação 
de moradores do Jardim 
Margarida, em Mogi das 
Cruzes, criticou as respostas 
do governo do Estado diante 
de seus pedidos pela reaber-
tura do Pronto-Socorro do 
Hospital das Clínicas Luzia 
de Pinho Melo, e anun-
cia que poderá realizar nas 
próximas semanas um ato 
em protesto no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo, 
sede do governo do Estado.

A manifestação do presidente 
da Associação Beneficente 
Jardim Margarida Comu-
nidade Vitória, Henrique 
Soares, ocorreu na tarde de 
ontem, após resposta a um 
ofício enviado à Secretaria 
de Estado da Saúde e ao 
gabinete do governo no 
início do mês, requisitando 
a reabertura da unidade de 
emergência e urgência do 
hospital estadual, fechado 
desde o início do ano passado. 

“A resposta diante do pedido 

Moradores devem fazer novo protesto pela reabertura do Pronto-Socorro

da comunidade, que foi 
ratificado pela Câmara de 
Vereadores em requerimento, 
não foi satisfatória. Há mais 
de 15 mil famílias apenas 
no Jardim Margarida que 
dependem de uma unidade 
de urgência e emergência, e 
o fechamento de um hospital 
estadual não pode ser uma 
opção”, protestou.

da agilidade no atendimento 
a pacientes de setores de es-
pecialidades como oncologia, 
oftalmologia, ginecologia e 
obstetrícia.

Entre os próximos pas-
sos planejados pelo grupo, 
estão o comparecimento de 
uma comitiva de moradores 
do Jardim Margarida hoje 
na Câmara Municipal, que 

retoma as sessões, além de 
uma possível manifestação 
no Palácio dos Bandeiran-
tes, em São Paulo, sede do 
governo do Estado, para as 
próximas semanas. “Estamos 
ainda buscando organizar a 
logística e convocar a popu-
lação, mas queremos levar 
pelo menos dois ônibus, para 
que o governo nos ouça”, 

concluiu.

Manifestação do 
Estado 

Os protestos da comunidade 
fazem referência à manifestação 
da Coordenadoria de Gestão 
de Contratos de Serviços 
de Saúde da Secretaria de 
Estado, o governo estadual 
afirmou, em resposta ao 

ofício dos moradores, que 
mantém o acompanhamen-
to do contrato de gestão 
do hospital estadual com a 
Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medi-
cina (SPDM) e que adotou 
medidas de contingências 
durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

“É Importante frisar que, 
quanto ao Pronto-Socorro do 
Hospital, não há fechamento, 
mas sim, referenciamento do 
atendimento. A mudança ocorre 
em acordo com o cenário 
epidemiológico e econômico, 
bem como com a missão do 
hospital de prover assistência 
de alta complexidade. (....) 
Assim, os casos de baixa 
complexidade cores azul e 
verde são direcionados para 
atendimento em unidade de 
saúde adequadas a este tipo 
de atendimento, permitindo 
que o hospital cumpra sua 
função de prover assistência 
de qualidade aos quadros 
mais críticos”, informou 
no ofício.

André Diniz
André Diniz

Mobiliza lança Osório 
Brasileiro para deputado

O partido Mobiliza 33, 
antigo PMN, homologou no 
último domingo, a candida-
tura do ativista das causas 
cristãs Osório Brasileiro, de 
Itaquaquecetuba. Foi uma 
surpresa para muitos, pois 
mesmo tendo uma visibili-
dade significante no cenário 
e nos bastidores da política 
paulista, principalmente nas 
causas cristãs, ele não estava 
na lista de prováveis candi-
dato a deputado. Osório se 
destacou em 2021 quando 
bateu de frente com o en-
tão governador João Dória, 
questionando sobre o fecha-
mento das igrejas. Ele esteve 
também em Brasilia (DF) 
num protesto em frente ao 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) também pela mesma 
pauta, e tal ação fez com que 
conquistasse visibilidade no 
segmento, sendo elogiado 
pelos maiores líderes cristãos 
do Brasil.

Conhecido por organizar a 
Marcha para Jesus, em Itaquá, 
que reúne todos os anos mais 

Assembleia Legislativa

de 10 mil pessoas, Osório 
Brasileiro também participa 
de marchas em todo o Estado. 
Ele promete esquentar essas 
eleições, já que é conhecido 
por ser uma pessoa sem 
papas na língua e que não 
manda recado. Atualmente, 
o candidato faz parte do 
Núcleo Cristão que apoia 
o candidato ao governo de 
São Paulo Tarcísio de Freitas 
(Republicanos), que deve 
ser um grande apoiador de 

sua candidatura a deputado 
estadual. Os dois são bastante 
próximos. Osório há tempos 
vem acompanhando Tarcísio 
pelas igrejas de São Paulo.

As Eleições 2022 prome-
tem ter muitas surpresas e 
as redes sociais, assim como 
nas Eleições 2018, serão um 
fator determinante. Na grade 
de candidatos, muitos foram 
aqueles que movimentaram 
as redes sociais.

Osório Brasileiro terá o apoio de Tarcísio de Freitas

Divulgação 

GCM prende dois homens 
acusados de furto de cabos

Mogi- A Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) de Mogi das 
Cruzes deteve, na madrugada 
de ontem, dois homens acu-
sados de tentativa de furto 
de cabos de cobre no distrito 
de Braz Cubas. O flagrante 
ocorreu na avenida Francisco 
Ferreira Lopes, na Vila Jundiaí, 
e registrado na Central de 
Flagrantes.

Com a dupla, foram apreen-
didos três alicates, que seriam 
utilizados para a prática do crime. 
Os dois foram flagrados pela 
equipe da Guarda Municipal 
escalando uma estrutura para 
cortar os fios.

“O furto de fios de cobre é 
uma prática que traz prejuí-
zos para a população, com 
a interrupção de serviços 
básicos, como a iluminação 
pública e o funcionamento 
de semáforos, e outros que 
impactam diretamente a vida 
das pessoas, como a telefonia 
e internet. Além disso, com-
promete serviços públicos de 
saúde, educação, entre outros. 
Por isso, é importante que a 

Braz Cubas

prática seja combatida, tanto 
com o trabalho de patrulha-
mento ostensivo quanto por 
denúncias da população”, 
explicou o secretário municipal 
de Segurança, Toriel Sardinha.

A Guarda Municipal faz parte 
do sistema de segurança pública 
de Mogi das Cruzes e mantém 
o patrulhamento em todas as 
regiões do município, em um 
trabalho conjunto com a Polícia 
Militar. O trabalho também 
compreende o monitoramento 

com câmeras da Ciemp, além 
de grupamentos específicos, 
como a Ronda Escolar, Patrulha 
Rural, Patrulha Maria da Penha, 
Patrulha Ambiental, Rondas 
Ostensivas com Motos (Romo) 
e Ronda Ostensiva Municipal 
(Romu). A corporação tam-
bém trabalha na segurança de 
prédios municipais, em apoio 
a outros setores da prefeitura, 
em ocorrências de trânsito, 
além de apoiar em ações de 
fiscalização.

Flagrante ocorreu na avenida Francisco Ferreira Lopes

Divulgação/PMMC

Associação pede 
também maior 
agilidade no 
atendimento de  
especialidades 

No dia 15 de julho, a en-
tidade realizou um protesto 
em frente ao Pronto-Socorro 
do hospital estadual. Um 
grupo de aproximadamente 
30 pessoas, com placas e 
cartazes, pediu a reabertura 
da unidade de urgência, além 



cidadesTerça-feira, 2 de agosto de 2022 5portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Acolhimento vai operar 
apenas nos dias mais frios

Mogi - O acolhimento 
emergencial para pessoas 
em situação de rua no Gi-
násio Municipal Professor 
Hugo Ramos, que estava 
sendo realizado de forma 
ininterrupta desde o dia 21 
de maio, deixará de funcio-
nar diariamente e, a partir 
de agora, voltará a atender 
exclusivamente nas semanas 
e dias de frio mais intenso. 
A decisão foi tomada tendo 
em vista a disponibilidade 
de vagas nos acolhimentos 
institucionais permanentes, as 
temperaturas mais amenas e 
também a logística envolvida 
na manutenção da estrutura.

Atualmente, pouco mais 
de um quarto do total de 
vagas disponibibilizadas 
nos abrigos permanentes 
estão disponíveis. São 176 
vagas no total e, dessas, 47 
estão desocupadas. Vale 
lembrar que, das 176, 20 são 
vagas adicionais e rotativas, 
disponibilizadas a partir de 
maio, quando a Secretaria 
de Assistência Social deu 

Ginásio Municipal 

início à Operação Inverno, 
para reforçar o atendimento 
a pessoas em situação de rua. 
Eram, até então, 156 vagas.

As equipes de abordagem, 
que normalmente atuam das 
8 horas às 20 horas, estão 
trabalhando diariamente das 
7 horas até as 22 horas ou 23 
horas, conforme necessidade. 
As equipes atuam em locais 
previamente mapeados e 
também a partir de denúncias, 
que podem ser feitas pelo 

telefone  97096-0923. A 
unidade de referência para o 
atendimento de pessoas em 
situação de rua na cidade é 
o Centro POP, situado no 
Mogilar. Lá, as pessoas são 
recepcionadas, cadastradas e 
podem tomar banho, trocar 
de roupa e ser encaminhadas 
para alimentação no Bom 
Prato. Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones 4796-3862 ou 
4790-1244.

Acolhimento ocorria sem interrupção desde maio

Pedro Chavedar/Divulgação 

Furlan faz balanço do primeiro 
semestre e ressalta conquistas

Presidente do Legislativo fala da independência dos poderes, conquistas e planos para segundo semestre

CÂMARA DE MOGI

Mogi - O presidente da 
Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, Marcos Furlan 
(Pode), ontem em entrevista 
exclusiva ao Grupo MogiNews/
DAT, fez um breve balanço 
de sua gestão à frente do 
Poder Legislativo, principais 
conquistas e a expectativa 
para o segundo semestre 
no Legislativo.

Furlan recebeu a reportagem 
no gabinete da presidência 
do Legislativo, uma semana 
depois de sua homologação 
como candidato a deputado 
estadual na convenção estadual 
de seu partido, o Podemos, 
e às vésperas da retomada 
das sessões da Câmara.

Furlan foi eleito no final 
do ano passado em uma 
votação apertada na Câmara, 
e abriu a entrevista falando 
sobre os primeiros seis meses 
à frente da Mesa Diretiva da 
Casa. Para ele, o mandato 
anual acaba deixando pouco 
tempo para a implantação 

de muitas mudanças, que 
demandam trâmites jurí-
dicos e administrativos, em 
muitos casos ficando aquém 
da velocidade desejada, mas 
o primeiro semestre teve 
muitos pontos positivos.

“Pudemos trazer mudanças 
administrativas importantes, 
e na questão política trouxe-
mos o entendimento entre 
todas as partes e grupos, 
com o apaziguamento e 
dando voz a todos no debate 
da Casa. Reiteramos nossa 
independência em relação 
ao Poder Executivo. Muitos 
chegaram a cogitar que se-
ríamos um ‘puxadinho’ da 
Prefeitura, mas isso não se 
concretizou”, afirmou.

O presidente da Câmara fez 
também um breve retrospecto 
dos principais temas entre 
os 65 textos aprovados pelos 
parlamentares entre janeiro 
e meados de julho deste ano. 
Dentre eles estão a instituição 
do benefício do vale-refeição 
para os servidores da Casa, o 
convênio de R$ 50 milhões 

entre o Estado e a Prefeitura 
para a recuperação asfáltica 
e pavimentação de ruas e 
avenidas, a aprovação de 
convênio de R$ 100 mil para 
a compra de equipamentos 
de segurança, a atualização 
da legislação para a vinda 
da internet 5G para Mogi e 
o parcelamento de débitos 
de contribuintes junto ao 
Serviço Municipal de Águas 
e Esgotos (Semae).

O chefe do Legislativo 
também falou sobre os pro-
jetos de obras estruturais 
anunciados no início de sua 
gestão, como as alterações 
para adequação ao Auto de 
Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB), reiterando 
que o processo licitatório 
já foi concluído, com inves-
timento de R$ 1,5 milhão. 

“Outras obras estão correndo, 
esperamos fechar ao final 

deste ano. No que depender 
da Mesa Diretiva, tudo está 
pronto para começar, mas 
dependemos dos devidos 
trâmites”, reiterou.

 
Na fila

Furlan também falou sobre 
a metade dos projetos que 
seguem em trâmite na virada 
do semestre, e reiterou a 
necessidade de instalação 
de um sistema digital para 

o acompanhamento dos 
processos. “Com tranquili-
dade iremos discutir todos 
os temas até o fim do ano 
legislativo, dentro do pos-
sível”, acenou, referindo-se 
também às votações dos 
projetos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e da Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

Um levantamento junto 
ao sistema de divulgação e 
transparência da Câmara 
apontou que, atualmente, 73 
textos entre leis ordinárias, 
leis complementares, reso-
luções, emendas à Lei Orgâ-
nica, e decretos legislativos 
encontram-se declaradamente 

“em trâmite”.
Entre os projetos de Lei 

que aguardam votação na 
Câmara estão, por exemplo, 
a prorrogação do Plano Mu-
nicipal de Educação (PME), 
de autoria do prefeito Caio 
Cunha (Pode); a criação 
de escolas ou salas com a 
Linguagem Brasileira de 
Sinais (Libras), do vereador 
José Luiz Furtado (PSDB), 

André Diniz

Furlan destacou avanços e desafios do Legislativo na primeira metade de 2022

Divulgação/CMMC

Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Educação confirmou 
ontem em nota que haverá a 
entrega de uniforme escolar 
neste ano, porém, diferente 
do que foi inicialmente pla-
nejado pela administração 
municipal, serão entregues 
duas camisetas do novo mo-
delo para cada aluno, uma 
de manga longa e uma de 
manga curta. 

Devido a problemas com o 
fornecedor dos uniformes, o 
kit previsto para ser entregue 
neste segundo semestre, com 
o retorno das aulas após as 
férias de julho, ficará para o 
início do próximo ano letivo, 
contendo outros itens além 
das camisetas. 

“Quanto aos itens adicio-
nais que compõe os novos 
kits, o fornecedor não estava 
cumprindo o cronograma 
de entregas e no dia 18 de 
julho, uma equipe da Pasta 
realizou uma visita in loco na 
confecção, onde foi eviden-
ciada a ausência de volume 
disponível para o atendimento 
e a sua incapacidade de 

Kit de uniforme será 
entregue em 2023

Educação 

apresentação de um cro-
nograma definitivo para a 
conclusão das entregas. Foi 
dado encaminhamento às 
tratativas legais para penalizar 
o fornecedor”, informou a 
Pasta. 

Diante desse cenário, a 
equipe da Secretaria de Edu-
cação afirmou, em nota, que 
se empenhou para garantir a 
entrega ainda neste segundo 
semestre das camisetas, o 
que deve ocorrer a partir 
deste mês. 

Os itens adicionais que 
compõem o novo kit de 
uniforme serão entregues 
no próximo ano.

Suzano - Entre hoje e 
sexta-feira, as escolas mu-
nicipais Antônio Marques 
Figueira e Sérgio Simão, em 
Suzano, recebem a expedição 

“Meninas Curiosas, Mulheres 
de Futuro”, idealizada pela 
plataforma de conhecimento 
Força Meninas. A iniciativa 
promove atividades para apre-
sentar histórias inspiradoras 
de mulheres na ciência para 
crianças e jovens de 6 a 17 
anos, além de despertar a 
curiosidade e incentivar o 
ingresso em carreiras com 
baixa representatividade 
feminina, especialmente 
ciências, tecnologia, engenha-
ria e matemática, por meio 
de apresentações teatrais e 
oficinas práticas. 

Cinco jovens vencedoras 
do prêmio “Mude o Mundo 
Como Uma Menina”, também 
realizado pela Força Meninas, 
darão palestras, e haverá 
oficinas com conceitos de 
linguagem computacional 
e eletrônica.

Expedição 
passará 
por escolas 
municipais

Suzano

Secretaria 
informou que foram 
iniciadas tratativas 
para penalizar o 
fornecedor 
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

A novela não haverá exibição da novela neste dia, em razão da transmissão 

da Copa América Feminina.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Davi afi rma à Isadora que viu Joaquim brigar com Abel. No Rio de Janeiro, 

Joaquim se desespera ao ouvir no rádio a notícia sobre o assassinato de 

Abel. Salvador questiona Onofre sobre a abotoadura de Joaquim, encontrada 

ao lado do corpo. Letícia não gosta quando Lorenzo é ríspido com Bento. 

Violeta aciona um advogado para ajudar Onofre.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Anita se recusa a entrar no carro de Dalva e a amiga fi ca sem entender nada. 

Moa se aconselha com Adélia. Regina humilha Dagmar. Pat chama Alfredo 

de Moa e deixa o marido enciumado. Andréa conhece Bob Wright, e os dois 

demonstram interesse um pelo outro. Anita pede ajuda a Jéssica para sumir 

com o carro que usou na noite em que Clarice morreu.

GLOBO, 21H00

Pantanal
José Lucas fala para Juma que só sai da tapera se ela quiser. Guta e Marcelo 

sentem que estão sendo castigados por não poderem viver seu amor. Guta 

não gosta de ver Zuleica e os fi lhos tomarem conta da fazenda. Juma se 

incomoda quando José Lucas diz que a ama.

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Tobias nega conhecer Poderosa e deixa o local. Miguel percebe o desconforto 

do fi lho de Ramiro. Serena e Luiggi pensam que Bibiana está fazendo programa. 

Furacão perde a aliança dada por Duplex. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

CMLS

VASECTOMIA

MRSGANA

BOTAFORA

GIREMAIL

OAPRAU

ACARICIA

SURPRESON

TURNORES

DOGMAVALA

MISHARON

MARCIANOT

TJABNOA
ICNINAN

NOSTALGICA

Operação
que

esteriliza
o homem

Sistema
de troca 

de marchas
de carros

(?) Mara-
vilha,

cantora
gospel

Monte (?),
o ponto

mais alto
do Egito

Cantor pop
sertanejo 
que gravou
“Meteoro”

Peça
integrante

de uma
corrente 

Etapa 
do pleito
eleitoral

(?) Stone,
atriz de
“Instinto 

Selvagem”

Formato 
da pista de
atletismo

Golpe fron-
tal com o
punho, no
pugilismo

Letra-
símbolo

da escala
Celsius

Daqui a pouco; 
em seguida

Companhia Siderúrgi-
ca do Atlântico (sigla)

Correio
eletrônico

Toque
afetuoso

Soltar a voz 
(o leão)

Rente;
raso 

Transporte
alternativo

Aquela
que sente 
saudade do
que passou

O suposto
habitante 

do Planeta
Vermelho

Preceito
religioso 
3ª nota
musical

Raça de
boi zebu

Chefe de
James 

Bond (Cin.)

Festa de
despedida

(pop.)

Colunista de
tecnologia
do jornal

“O Globo”

Aditivo 
do sal

caseiro
(símbolo)

Desejo de
vingança

Insensível;
frio (fig.)

“Riso”, 
em chats
Conjunção
alternativa

Comboio

A poesia
de Bilac

Uso
informal

de “para”

Serviço
geológico
do Brasil
(sigla)

(?) comum:
sepultura
coletiva 
Destro

Hora
canônica

Nikolai Go-
gol, escritor

Oswaldo
Aranha,

diplomata

O estado
de quem
foi pego
despre-
venido

Débora Falabella, em
“Avenida Brasil” (TV)
101, em
romanos

Tesla
(símbolo)

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

Todos a buscam, 

todos a querem, mas a 

verdade é que poucos a 

encontram, pois muito 

poucos sabem onde se 

encontra a felicidade. 

Todos têm palpites, 

uns mais corretos que 

outros, certamente, mas 

nunca há um consenso. 

E por quê? Porque a 

felicidade não se define, 

ela se sente e vive no 

coração de cada um de 

nós de forma diferente.

Muitos acham que 

felicidade é igual a 

MOMENTO
especial

FELICIDADE, QUEM É VOCÊ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje que a vida 

de vocês seja repleta de bons momentos, alegrias e sonhos 

realizados. Feliz aniversário!

“ Se existe um problema, com certeza 
existe uma solução.”

 cultura@jornaldat.com.br

dinheiro, fama, sucesso 

ou objetos caros. Mas 

será? Mas na maioria 

dos casos a verdadeira 

felicidade vive em 

coisas mais abstratas, 

simples e baratas como 

o amor, a amizade, 

um momento de 

relaxamento, um sorriso 

sincero, um abraço 

apertado, um beijo 

sentido.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES -SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 - PROCESSO Nº 200.805/2022

OBJETO: Aquisição de café e açúcar refinado.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 15 de agosto de 2022, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 01 de agosto de 2022 - Michel Reche Beraldo - Diretor Geral Adjunto. 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
LEILÃO ADMINISTRATIVO Nº 001/22 - PROCESSO Nº 5.308/21

OBJETO: LEILÃO ADMINISTRATIVO PARA ALIENAÇÃO POR VENDA DE 
VEÍCULO (INSERVÍVEL) DA FROTA MUNICIPAL EM DESUSO NO ESTADO EM 
QUE SE ENCONTRA
ADJUDICO E HOMOLOGO para que surta seus efeitos legais, o objeto constante 
do Leilão Administrativo nº 001/22, Sagrou-se vencedor o Sr. SERGIO ANTONIO 
FERRARI, que apresentou proposta no valor de R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e 
seiscentos reais), tudo obedecendo aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

Mogi das Cruzes, em 20 de julho de 2022.
GABRIEL BASTIANELLI - Respondendo pela Chefia de Gabinete do Prefeito____________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 – PROCESSO Nº 30.685/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, PARA 
ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGENS, ETC.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Saúde comunica aos interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada 
em 08 de junho de 2022, foi informado o valor final de: R$ 567.983,50 (quinhentos e 
sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), sendo 
correto o valor de R$ 567.972,46 (quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e 
setenta e dois reais e quarenta e seis centavos). 

Mogi das Cruzes, em 07 de julho de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Nos acompanhe
no instagramApoio:

Mogi, Suzano e Itaquá confirmam 
nove casos do vírus Monkeypox

Mogi das Cruzes e Itaquá confirmaram na tarde de hoje o terceiro morador contaminado pelo vírus em cada cidade

VARÍOLA DOS MACACOS

O Alto Tietê confirmou 
mais quatro casos positivos 
de Monkeypox (MPX), mais 
conhecida como varíola dos 
macacos. No total foram 
registrados nove casos da 
doença na região. A Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
confirmou na tarde de ontem 
o terceiro morador contami-
nado e informou que “todos 
os pacientes são adultos 
jovens, estão bem e seguem 
em isolamento domiciliar”.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano informou que, até 
o momento, foram registra-
dos três casos confirmados 

Suzano informou que há três casos suspeitos em análise

de monkeypox na cidade. 
Destes, de acordo com a 
Prefeitura, um homem de 41 
anos já se recuperou e outros 
dois homens, com 27 e 39 
anos, estão em isolamento 
domiciliar com o quadro 
clínico evoluindo bem. A 
Pasta informou ainda que há 
também três casos suspeitos 
em análise.

Em Itaquaquecetuba, a 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
informou que, até o momento, 
foram confirmados dois casos 
de Monkeypox, no município. 
O primeiro caso foi confir-
mado no dia 18 de julho e o 
segundo no dia 22 de julho. 

Ambos adultos jovens que 
não viajaram recentemente 
para fora do país. De acordo 
com a Administração Mu-
nicipal, outros três casos já 
foram descartados. Porém, 
no fim da tarde de ontem, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) confirmou também o 
terceiro caso da doença no 
município.

A Prefeitura de Poá, por 
meio da Secretaria de Saúde, 

comunicou que até a presente 
data não foi registrado nenhum 
caso referente à doença varíola 

dos macacos no município. 
Em Arujá, foram descar-
tados dois casos suspeitos 

da doença. As Prefeituras 
de Ferraz de Vasconcelos 
e Santa Isabel informaram 
que não têm nenhum caso 
confirmado ou suspeito até 
momento. No Estado já são 
1.031 casos confirmados da 
Monkeypox. 

Sintomas
De acordo com a SES, o 

principal sintoma da Mon-
keypox é o aparecimento de 
lesões parecidas com espinhas 
ou bolhas que podem surgir 
no rosto, dentro da boca ou 
em outras partes do corpo, 
como mãos, pés, peito, ge-
nitais ou ânus; caroço no 
pescoço, axila e virilhas; além 
de sintomas como, febre, dor 
de cabeça, calafrio, cansaço 
e dores musculares.

Aline Sabino

Mogi News/Arquivo

Campanha arrecada mais 
de 70 mil peças em Suzano

Suzano - A Campanha 
do Agasalho 2022 chegou 
ao fim no último sábado, 
contabilizando 70.086 peças 
arrecadadas, superando a 
meta inicial prevista de 60 
mil itens. O balanço foi 
apresentado pela presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade, a primeira-dama 
Larissa Ashiuchi, e pelo 
prefeito Rodrigo Ashiuchi, 
durante o evento do “Arraiá 
Solidário”, promovido no 
Parque Municipal Max Feffer.

Neste ano, foram mais de 
70 mil peças angariadas, de 
26 de abril a 30 de julho, e 
distribuídas em 30 edições 
do “Bazar Solidário”, con-
templando todas as regiões 
da cidade. Foram mais de 
5 mil famílias beneficiadas, 
com apoio de cem entidades 
assistenciais.

“De norte a sul, nossa cam-
panha passou por todas 
as regiões, beneficiando 
milhares de famílias. Foi 
mais um ciclo especial, no 
qual pudemos arrecadar 

Em três meses

muitos itens para quem mais 
precisa. O trabalho junto aos 
moradores foi essencial para 
conseguirmos esse montante, 
o que nos deixa ainda mais 
motivados para seguir aque-
cendo os lares de Suzano”, 
disse Larissa.

Os dados apresentados 
foram celebrados pelas mais 
de 300 pessoas presentes 
no parque, que, na ocasião, 
também puderam prestigiar 
apresentações culturais, bem 

como puderam desfrutar de 
uma praça de alimentação, 
que contou com a participa-
ção de entidades parceiras. 

Quem deseja continuar 
contribuindo com a doação 
de roupas novas ou em bom 
estado, o Fundo Social se-
gue acolhendo em sua sede, 
no Paço Municipal Prefeito 
Firmino José da Costa (rua 
Baruel, 501, centro / sala 224 

- 2º andar). Mais informações 
pelo telefone 4745-2195.

Campanha chegou ao fim no último sábado 

Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Mogi e Suzano 
registraram três 
casos cada e 
Itaquaquecetuba 
dois positivos


