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Reunião é promovida pela Defesa Civil para traçar 
estratégias sobre a Operação Chuvas de Verão

Os irmãos Manuella 
Costa Reis e Henrique 
Costa Reis foram elei-

tos como Pérola Negra 
e Mister Beleza Negra 
2022, respectivamente. 

O concurso que elegeu 
os irmãos aconteceu no 
domingo, 20 de novem-

bro, quando é celebra-
do o Dia da Consciência 
Negra.

Na manhã desta quar-
ta-feira, 23 de novem-
bro, a Coordenadoria 
Municipal de Defesa Ci-
vil (Comdec) promoveu 
uma reunião para apre-
sentar o Plano de Contin-
gência sobre a Operação 
de Chuvas de Verão que 
acontecerá no período de 
1º dezembro de 2022 a 
31 de março de 2023. O 
encontro, realizado Ce-
gep (Centro Guaçuano de 
Educação Profissional), 
no Imóvel Pedregulhal, 
teve como foco a discus-
são de medidas preventi-
vas e corretivas. 
O tenente da PM e pre-
sidente da Comdec, Gil-
dézio Cezário, contou 
que, além de traçar estra-
tégias, a reunião também 
serviu como preparação 
das equipes de apoio 
que irão atuar em caso 
de necessidade durante 
o período pluviométrico 
da Operação Chuvas de 
Verão. 

Ponte da Avenida 
dos Trabalhadores 
recebe serviços de 

concretagem da laje 
de contrabalanço

Mogi Guaçu participa 
da Semana Estadual de 
Combate ao Mosquito 

Aedes aegypti
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de jogos da Seleção 
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Franco Montoro abre 
as portas para
 estudantes do
 ensino médio

Ciclista guaçuano ganha três medalhas 
nos Jogos Escolares Brasileiros
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Mais de 1.100 
estudantes da rede 

municipal recebem Kit 
de material escolar

Irmãos são eleitos Pérola Negra e Mister Beleza 
Negra 2022

A segunda-feira, 21 de 
novembro, foi diferente 
e especial para os alunos 
das Escolas Municipais 
de Ensino Fundamen-
tal (Emefs) Professora 
Iná Aparecida de Oli-
veira Marconi, no Nova 
Canaã II, e Professora 
Isaura Ana de Freitas 

Campos, o CAIC, no 
Jardim Santa Terezinha 
II. Os alunos foram con-
templados com um pro-
jeto desenvolvido pela 
Secretaria Municipal 
de Educação com apoio 
da Sylvamo Global por 
meio do Instituto Cha-
mex.
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Nesta sexta-feira, 18 de 
novembro, a Faculdade 
Municipal Professor Fran-
co Montoro (FMPFM) 
promove o evento Vem pra 
Franco, direcionado para 
os estudantes do ensino 
médio da rede pública de 
Mogi Guaçu. Cerca de 700 
alunos participam da ação 
que foi dividida em dois 

períodos das 8h às 11h30 e 
das 19h às 21h30. 

A programação começa 
com o diretor administra-
tivo da Franco Montoro, 
Paulo Roberto Alves Perei-
ra, recebendo os visitantes 
para uma palestra de apre-
sentação da faculdade por 
meio de um vídeo insti-
tucional.

EDIÇÃO DIGITAL

Nesta quinta-feira, 24 
de novembro, a Trilha 
Engenharia LTDA, em-
presa responsável pela 
construção da ponte da 
Avenida dos Trabalha-
dores, iniciou os servi-
ços de concretagem da 
laje de contrabalanço 
do novo monumento na 
margem esquerda do 
Rio Mogi Guaçu. Esta 
etapa da obra é impor-

tante, porque a laje de 
contrabalanço servirá 
como elemento de tran-
sição, tração e compres-
são para o balanço su-
cessivo da estrutura que 
irá garantir a passagem 
segura dos veículos. O 
trabalho tem acompa-
nhamento e apoio da 
Secretaria Municipal 
de Obras e Mobilidade 
(SOM).
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CRAS Leste realiza roda de conversa para discutir 
políticas públicas 

Equipe do CRAS (Cen-
tro de Referência da 
Assistência Social) – 
Zona Leste promoveu 
nesta semana mais um 
encontro do projeto 
Roda de Conversa so-
bre Políticas Públicas. 
A ação acontece na 
sede do órgão e é reali-
zada uma vez por mês, 
sendo ela direcionada 
especificamente para 
os cidadãos daquela 
região que são atendi-
dos pelo CRAS Leste. 
O projeto é desenvolvi-
do pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistência 
Social e conta com a 
participação do Fundo 
Social de Solidarieda-

de. 
“O objetivo do projeto é 
contribuir para a cons-
cientização e melhoria 
das relações sociais e 
familiares, além de ele-
var a autoestima e pre-
venir todo e qualquer 
tipo de violência. Ou-
tra premissa é a apro-
ximação das famílias e 
formar cidadãos cons-
cientes de seus deveres 
e direitos”, comentou 
a presidente do Fundo 
Social, Ana de Elisabe-
te Filomeno.
Neste encontro, o grupo 
contou com a participa-
ção do dentista do CEO 
(Centro de Especiali-
dades Odontológicas), 

Silvio Roberto Lucente 
Silva, que falou para os 
presentes a respeito do 
trabalho realizado por 
este departamento de 
saúde bucal e também 
orientou em quais Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBSs) de Mogi Guaçu 
os serviços de atendi-
mentos odontológicos 
são realizados. 
Concluindo a ação da 
Roda de Conversa so-
bre Políticas Púbicas, 
todos os presentes re-
ceberam do Fundo So-
cial de Solidariedade 
de Mogi Guaçu um kit 
de higiene bucal con-
tendo escova de dente e 
creme dental.
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Reunião é promovida pela Defesa Civil para traçar 
estratégias sobre a Operação Chuvas de Verão

Na manhã desta quar-
ta-feira, 23 de novem-
bro, a Coordenadoria 
Municipal de Defesa 

Civil (Comdec) promo-
veu uma reunião para 
apresentar o Plano de 
Contingência sobre a 

Operação de Chuvas de 
Verão que acontecerá 
no período de 1º dezem-
bro de 2022 a 31 de mar-

ço de 2023. O encontro, 
realizado Cegep (Centro 
Guaçuano de Educação 
Profissional), no Imóvel 
Pedregulhal, teve como 
foco a discussão de me-
didas preventivas e cor-
retivas. 
O tenente da PM e pre-
sidente da Comdec, 
Gildézio Cezário, con-
tou que, além de traçar 
estratégias, a reunião 
também serviu como 
preparação das equipes 
de apoio que irão atuar 
em caso de necessida-
de durante o período 
pluviométrico da Ope-
ração Chuvas de Verão. 
“Conversamos sobre as 
incidências de ocorrên-
cias de deslizamentos, 
enchentes e alagamen-
tos que possam ser re-
gistrados e qual forma 
de agir preventivamen-
te frente aos problemas 
típicos do verão”.

Segundo ele, os propó-
sitos principais da Ope-
ração Chuvas de Verão 
são a preservação de 
vidas e a redução de da-
nos humanos, materiais 
e ambientais. “Por isso, 
durante a Operação 
Chuvas de Verão são 
operacionalizados os 
planos preventivos de 
Defesa Civil, específicos 
para escorregamentos e 
inundações, visando à 
otimização dos recursos 
humanos e materiais 
disponíveis e a anteci-
pação das situações de 
risco típico do período 
chuvoso para preserva-
ção de vidas”, destacou.
 
Gildézio Cezário ressal-
tou que todos já conhe-
cem como acontecem 
as famosas chuvas de 
verão. “O dia segue com 
céu limpo e sol intenso, 
mas quando chega o fim 

da tarde, nuvens escu-
ras invadem o cenário e 
chuvas fortes se formam 
rapidamente pegando a 
todos de surpresa. Ala-
gamentos, enxurradas, 
quedas de árvores e bu-
racos são só alguns dos 
perigos que podemos 
encontrar no caminho 
durante ou após as chu-
vas de verão”, falou.
Também colaboram 
com a Operação Chuvas 
de Verão de Mogi Gua-
çu, o Corpo de Bombei-
ros, as Polícias Militar, 
Ambiental e Rodoviá-
ria. E ainda as Secre-
tarias Municipais: de 
Segurança, Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente (SAAMA); de 
Assistência Social; de 
Saúde; de Educação; 
de Obras e Mobilidade 
(SOM); de Esporte e La-
zer (SEL), além do SA-
MAE. 

Da Redação

Passa de 20 mil o nú-
mero de casos de dengue 
registrados na região me-
tropolitana de Campinas, 
interior de São Paulo, de 
acordo com último balan-
ço da Secretaria Municipal 
de Saúde.

O levantamento aponta 
que de janeiro a outubro 
deste ano, Campinas, com 
mais de 11 mil casos, San-
ta Bárbara do Oeste, com 
pouco mais de 5 mil ocor-
rências e Americana, com 
mais de 4 mil pacientes, 
lideram o ranking das ci-
dades com maior incidên-
cia da doença na região. O 
balanço destaca ainda que 
a região noroeste de Cam-
pinas é onde há a maior 
incidência de casos e que 
até outubro quatro pesso-
as morreram vítimas da 
dengue. Além disso, de 
janeiro até agora foram re-
gistrados 19 casos de Chi-
kungunya.

O médico patologista 
clínico e gestor do Grupo 
Sabin Campinas, Alex Ga-
loro, analisa com preocu-
pação os números e alerta 
para os riscos de exposi-
ção aos vírus transmitidos 
pelo mosquito Aedes ae-
gypti, causadores da den-
gue, chikungunya e zika. 

“Os arbovírus são verda-
deiras ameaças à saúde 
pública e é preciso cuida-
do e atenção para evitar 
qualquer exposição a estas 
doenças”, observa.

De acordo com o espe-
cialista, o registro de casos 
dessas doenças aumen-
ta consideravelmente no 
verão e alerta que pode 
haver crescimento nesta 
reta final de 2022, com a 
chegada de dias mais chu-
vosos.

“Combater o Aedes ae-
gypti é a forma mais eficaz 
de prevenção e começa 
dentro de casa, com cui-
dados simples na rotina. 
Temos várias pesquisas de 
campo que mostram que 
80% dos criadouros estão 
dentro das casas. Portan-
to, uma rápida conferên-
cia se há água parada em 
pratinhos, nos vasos de 
plantas, ralos, telhados, 
calhas, garrafas, pneus, 
ou ambientes que possam 
servir de criadouros para 
o mosquito já é de grande 
valia. Cabe ainda salientar 
que em caso de necessida-
de de armazenamento de 
líquidos, é preciso cuidado 
para não deixar os reser-
vatórios destampados e 
evitar assim que o mos-
quito coloque ovos dentro 
desses recipientes.”

O especialista obser-
va ainda que localidades 
onde a perigosa combina-
ção de altas temperaturas 
e grande incidência de 
chuvas podem contribuir 
para o aumento do núme-
ro de criadouros. “O mos-
quito se prolifera em espa-
ços úmidos e quentes e as 
regiões com temperaturas 
mais elevadas são muito 
propícias para o aedes. É 
preciso e é possível evitar 
ao máximo qualquer for-
ma de exposição”, obser-
va.

Resultados rápidos e 
tratamentos eficazes são 
primordiais

Ainda segundo o mé-
dico, é fundamental que 
a preocupação em conter 
a proliferação do mosqui-
to seja uma causa recor-
rente nas campanhas de 
conscientização popular 
na região. Comprometido 
com a excelência diagnós-
tica na entrega de laudos 
precisos, o Grupo Sabin 
possui um portfólio atua-
lizado, apto para suprir a 
demanda da população e 
assegura exames labora-
toriais, entre eles o PCR 
Combo, que detecta com 
apenas uma amostra se o 
paciente está com dengue, 

chikungunya ou zika, e 
tem resultado em até sete 
dias úteis.

Galoro explica que o la-
boratório dispõe ainda do 
teste rápido para antígeno 
dengue (NS1, anticorpos 
IgG e IgM), com resultado 
em até um dia útil; a de-
tecção e a tipagem do vírus 
da dengue por PCR, com 
resultado disponível em 
até sete dias úteis, e desta-
ca o aumento significativo 
na procura pelos exames 
neste primeiro trimestre.

“O aumento de casos 
nos faz redobrar a atenção 
e reforçar movimentos de 
orientação para conscien-
tização individual e coleti-
va a fim de evitar a prolife-
ração do mosquito”.

O médico detalha tam-
bém a importância de um 
diagnóstico correto para 

o sucesso do tratamento. 
“Um laudo preciso fornece 
a segurança para a melhor 
jornada do paciente e con-
tribui para que o médico 
conduza o tratamento de 
forma resolutiva, com as-
sistência adequada e pro-
vidências em tempo hábil, 
se houver indícios de com-
plicações no quadro clíni-
co”, concluiu.

No Brasil, o número 
de casos de dengue noti-
ficados chega a 1,3 milhão 
Em todo o país, o núme-
ro de casos de dengue no 
Brasil chegou a subiu para 
1,3 milhão -- aumentando 
em mais de 1845% entre 
janeiro e outubro deste 
ano, em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. O levantamento 
do Ministério da Saúde 
aponta ainda 909 óbitos 

confirmados pela doença.
Ainda de acordo com os 

indicadores da pasta, até 
agora, os casos de Chikun-
gunya cresceram 89,9%, 
em relação ao ano passa-
do. A soma de pacientes já 
ultrapassa 168 mil. Já os 
casos de zika tiveram au-
mento de 92,6% em 2022, 
mas nenhum óbito foi re-
gistrado.

A alta incidência de ca-
sos, motivou o Ministério 
da Saúde a instituir uma 
campanha com orienta-
ções sobre a dengue com 
o intuito de esclarecer a 
população sobre a trans-
missão, sintomas e trata-
mentos da doença. Com 
o tema “Todo dia é dia de 
combater o mosquito”, a 
iniciativa evidencia a pre-
venção como a melhor for-
ma de combater a doença.

Cresce o número de casos de dengue no interior 
de São Paulo
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Franco Montoro abre as portas para 
estudantes do ensino médio 

Nesta sexta-feira, 18 de 
novembro, a Faculda-
de Municipal Professor 
Franco Montoro (FMP-

FM) promove o evento 
Vem pra Franco, direcio-
nado para os estudantes 
do ensino médio da rede 

pública de Mogi Gua-
çu. Cerca de 700 alunos 
participam da ação que 
foi dividida em dois pe-

ríodos das 8h às 11h30 e 
das 19h às 21h30. 
A programação começa 
com o diretor adminis-
trativo da Franco Mon-
toro, Paulo Roberto Al-
ves Pereira, recebendo 
os visitantes para uma 
palestra de apresenta-
ção da faculdade por 
meio de um vídeo insti-
tucional. Na sequência, 
os estudantes são divi-
didos em grupos para 
conhecer os locais dos 
oito cursos de gradua-
ção oferecidos pela ins-
tituição sendo eles: Ad-
ministração, Ciência da 
Computação, Engenha-
ria Química, Engenharia 
Ambiental, Psicologia, 
Nutrição, Enfermagem e 
Medicina.
Desta forma, os alunos 
realizam visitas guiadas 
pelos espaços do cam-
pus, conversam com os 
professores, conhecem 
como funciona a vida 

universitária, além de 
participarem de dinâmi-
cas de grupos. “A infra-
estrutura do campus da 
faculdade conta com la-
boratórios de ponta, bi-
blioteca, área para a prá-
tica de esportes, o que 
torna a Franco Montoro 
a maior instituição da 
região da Baixa Mogia-
na”, destacou o diretor.
Já o diretor acadêmico, 
Clauber Rossini, comen-
tou que o evento é uma 
oportunidade para os 
alunos do ensino mé-
dio de conhecer os dife-
renciais que tornam os 
cursos oferecidos pela 
Franco Montoro bem 
avaliados pelo mercado 
de trabalho. “Os grupos 
realizam visitas nas sa-
las onde foram desen-
volvidas atividades com 
o objetivo de gerar iden-
tificação em cada área 
do conhecimento. Ele 
também tem a chance de 

conhecer a preservação 
ambiental da faculda-
de e o viveiro de mudas 
municipal”, disse. 
Participam do evento 
Vem pra Franco os alu-
nos do ensino médio das 
seguintes escolas esta-
duais:
Angela Maria da Paixão 
Costa
Centro Educacional Sesi 
176
Cleide Fonseca Ferreira
Fundação Educacional 
Guaçuana (FEG)
João Pessoa Maschietto
Luiz Martini
Padre Armani.
Padre Longino Vastbin-
der
Prof. Roberto Antonialli
Profa. Almerinda Rodri-
gues
Profa. Anália de Almei-
da Bueno
Profa. Benedita Nair Xa-
vier Vedovello
Profa. Zenaide Franco 
de Faria Mello

Durante os jogos da 
1ª Fase do Brasil na 
Copa do Mundo 2022, 
o expediente na Prefei-
tura de Mogi Guaçu e 
autarquias será encer-
rado mais cedo para que 
os servidores públicos 
também possam acom-
panhar as partidas que 
serão realizadas nos dias 
24 e 28 de novembro e 2 
de dezembro. Por isso, 
nestas datas específicas 
o horário de atendimen-
to nas repartições muni-
cipais será alterado, con-
forme abaixo. 

Quinta-feira, 24 de 
novembro  

Brasil e Sérvia – 16h
Expediente: 8h às 15h
Segunda-feira, 28 de 

novembro 
Brasil e Suíça – 13h
Expediente: 8h às 12h
Sexta-feira, 2 de de-

zembro

Brasil e Camarões – 
16h

Expediente: 8h às 15h
Saúde
Urgências e emer-

gências serão atendidas 
na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) do 
Jardim Novo II, UPA do 
Jardim Santa Marta e no 
Hospital Municipal Dr. 
Tabajara Ramos. 

Serviços Municipais
Os cemitérios perma-

necerão abertos das 6h 
às 18h com plantonistas 
para atendimento ad-
ministrativo. As feiras 
livres terão atividade 
normal. Já coleta de lixo 
sofrerá alteração, sendo 
os seguintes horários:

Quinta-feira, 24 de 
novembro, das 5h às 12h 
e das 12h30 às 15h. 

Segunda-feira, 28, 
das 5h às 12h e 15h30 às 
22h. 

Sexta-feira, 2 de de-
zembro, das 5h às 12h e 
das 12h30 às 15h.

SAMAE e Defesa Civil
Equipes de plantão 

serão mantidas para 
atendimento de emer-
gências. No SAMAE pelo 
telefone 08000-102-
028 e na Defesa Civil 
pelo 199.

Esporte e Lazer
Os centros esportivos 

permanecerão abertos 
na quinta e sexta-feira, 
24 de novembro e 2 de 
dezembro, respectiva-
mente, das 7h às 15h. 
Na segunda-feira, 28 
de novembro, perma-
necerá fechado como 
habitualmente acontece 
por ser dia de folga dos 
servidores da pasta que 
trabalham aos finais de 
semana. 

Poupatempo

Permanecerá aberto 
na quinta e sexta-fei-
ra, 24 de novembro e 2 
de dezembro das 9h às 

14h. E na segunda-fei-
ra, 28 de novembro, o 
atendimento ao público 
será feito das 9h às 11h. 

O Poupatempo disponi-
biliza informações pelo 
site www.poupatempo.
sp.gov.br.

Copa do Mundo 2022: confira o que abre 
e fecha nos dias de jogos da Seleção 

Brasileira

Da Redação

O volume exportado 
de carne de frango entre 
janeiro e outubro deste 
ano é o maior já regis-
trado. De acordo com 
dados do Ministério da 
Economia (ME), já fo-
ram embarcadas cerca 
de 3,92 milhões de tone-
ladas nos dez primeiros 
meses de 2022, volume 
4,6% maior do que o re-
gistrado no mesmo pe-
ríodo do ano passado, 
quando as exportações 
atingiram 3,75 milhões 
de toneladas aproxima-

damente. Este aumento 
ocorre mesmo com uma 
redução na demanda 
chinesa pelo produto 
brasileiro, como mostra 
a edição de novembro 
do boletim AgroConab, 
divulgado nesta quinta-
-feira (24) pela Compa-
nhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab).

De acordo com o 
documento, a China 
reduziu sua demanda 
pelo produto em 17,4%, 
c o m p a r a t i v a m e n t e 
ao mesmo período de 
2021, como resultado 
da recuperação da pro-

dução interna de prote-
ína animal. “Embora a 
China continue sendo o 
principal comprador de 
carne de frango do Bra-
sil, este é um mercado 
mais pulverizado. Des-
sa forma, os aumentos 
nos embarques para 
outros importantes pa-
íses, como Filipinas, 
Cingapura, Emirados 
Árabes, Coreia do Sul, 
México, entre outros, 
compensaram essa que-
da. Vale lembrar que há 
uma maior demanda 
mundial pela carne de 
frango, uma vez que 

esta é a proteína mais 
acessível ao mercado 
consumidor” reforça o 
analista de mercado da 
Conab, Wander de Sou-
sa.

Com relação ao mer-
cado interno, a oferta 
de carne de frango já 
foi intensificada, com 
vistas às festas de final 
de ano, mas a deman-
da ainda não corres-
pondeu. Ainda assim, 
o consumo domésti-
co continua firme, em 
substituição à carne bo-
vina.

Ainda de acordo com 

o boletim, para 2023 os 
indicadores de oferta de 
carne de frango apon-
tam para um acréscimo 
de 4,2% no mercado in-
terno, ao mesmo tempo 
em que se observa uma 
tendência de estabili-
zação do consumo per 
capita deste produto, 
indicando um nível de 
saturação frente ao ce-
nário econômico atual.

Exportações de car-
ne bovina – As expor-
tações de carne bovina 
entre janeiro e outubro 
deste ano também es-
tão em patamares supe-

riores ao registrado nos 
dez primeiros meses de 
2021. Os embarques 
no período em 2022 
chegam próximos a 2 
milhões de toneladas, 
frente a 1,59 milhão de 
toneladas no ano ante-
rior. A China também é 
o principal comprador 
do produto brasileiro, 
mas com uma partici-
pação maior se com-
parada com o mercado 
de frango. Para carne 
bovina, o país asiático 
tem uma participação 
de 54,5% nas vendas re-
alizadas até outubro.

Exportação de carne de frango é recorde mesmo 
com desaceleração da demanda chinesa
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Mais de 1.100 estudantes da rede municipal recebem 
Kit de material escolar

A segunda-feira, 21 de 
novembro, foi diferente 
e especial para os alunos 
das Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental 
(Emefs) Professora Iná 
Aparecida de Oliveira 
Marconi, no Nova Canaã 
II, e Professora Isaura 
Ana de Freitas Campos, 
o CAIC, no Jardim Santa 
Terezinha II. Os alunos 
foram contemplados 
com um projeto desen-

volvido pela Secretaria 
Municipal de Educação 
com apoio da Sylvamo 
Global por meio do Ins-
tituto Chamex. 
Um ato simbólico para 
a entrega dos kits esco-
lares foi promovido e 
contou com a presença 
do prefeito Rodrigo Fal-
setti, do vice-prefeito 
Major Marcos Tucku-
mantel, do secretário de 
Educação, Paulo Paliari, 

dos diretores das esco-
las, professores, pais e 
alunos. Os vereadores 
Jéferson Luís, Adria-
no Batatinha, Natalino 
Tony Silva, Lili Chiarelli 
e Judite de Oliveira tam-
bém participaram, assim 
como os representantes 
do Instituto Chamex. 
Na Emef Professora Iná 
Aparecida de Oliveira 
Marconi, 490 alunos re-
ceberam o kit contendo 
mochila personalizada, 
caderno, lápis, marca 
texto, apontador, cola, 
régua, estojo de lápis, 
caixa de giz de cera ou 
canetinhas, tesoura, 
borracha e canetas. An-
tes da entrega, realizada 
na quadra da escola e 
com a presença de alu-
nos e de pais, o grupo 
de ginástica artística 
da escola se apresentou 
com o professor André 
Constantino. O projeto 
de ginástica foi iniciado 
no ano passado. 
 “A gente sabe que ain-

da temos um longo ca-
minho a percorrer para 
levar educação de qua-
lidade para todos os 
nossos alunos, mas que 
felicidade chegar aqui e 
ver essa escola tão bem 
cuidada. Nossa meta é 
levar melhorias para to-
das as escolas com um 
ensino de qualidade”, 
destacou o vice-prefeito 
ao agradecer a parceria 
com a Sylvamo Global. 
“A Sylvamo sempre foi 
parceria do município e 
é uma empresa cidadã 
e que tem responsabili-
dade social. Um inves-
timento que beneficia 
nossas crianças”. 
A Secretaria Municipal 
de Educação em parce-
ria com a Sylvamo Glo-
bal e a empresa de vo-
luntariado corporativo 
We Hero definiram a 
ação desta segunda-fei-
ra em comemoração ao 
primeiro ano da Sylva-
mo realizando a entrega 
dos kits escolares para 

os alunos do ensino fun-
damental do 1º ao 5º 
ano das duas escolas. A 
montagem dos kits con-
tou com a ajuda de vo-
luntários.
“Para nós é um grande 
orgulho participar des-
se projeto que envolve 
toda a comunidade. Nós 
defendemos a Educação 
com um ensino de qua-
lidade para todos, pois 
a Educação é capaz de 
transforar o mundo e 
nós estamos à disposi-
ção do município para 
outras parcerias”, co-
mentou Mariana Cláu-
dio, gerente do Instituto 
Chamex da Sylvamo. 
No CAIC, 700 alunos 
receberam os kits esco-
lares e a entrega simbó-
lica foi realizada para 
um grupo de estudantes. 
“A Sylvamo é muito im-
portante para a cidade. 
Além de gerar emprego 
e renda, é uma parceira. 
Como guaçuano, conhe-
ço parte de sua história 

e sei de sua preocupação 
com o lado social”, enfa-
tizou o prefeito Rodrigo 
Falsetti ao informar que 
outros investimentos 
importantes estão sen-
do feitos pelo município, 
como reforma das esco-
las, melhorias na meren-
da escolar e compra de 
material didático.
“Em breve, pretende-
mos entregar material 
escolar para os mais de 
17 mil alunos da rede 
municipal e, no próximo 
ano, já iremos realizar 
a entrega dos unifor-
mes escolares depois de 
mais de 10 anos. Já im-
plantamos melhorias na 
merenda escolar, com-
pramos livros didáticos 
e temos investido nos 
prédios escolares. Ain-
da temos muito o que 
fazer, mas vamos deixar 
uma sementinha planta-
da com o nosso trabalho 
para uma educação cada 
vez melhor”, finalizou o 
chefe do Executivo. 

De Itapira

A primeira audiência 
pública do processo de re-
visão do Plano Diretor de 
Itapira foi realizada na tar-
de desta terça-feira, 22, na 
Câmara Municipal e con-
tou com a participação de 
representantes de diversos 
setores da sociedade. Hou-
ve transmissão ao vivo e o 
vídeo está disponível no 
link https://fb.watch/gZ-

0JErXD8s/.
O vice-prefeito Mário 

da Fonseca esteve presen-
te junto com membros do 
secretariado da Prefeitura. 
Os vereadores André Si-
queira e Leandro Sartori 
também acompanharam a 
explanação. Representan-
tes de associações de bair-
ro, organizações comuni-
tárias e outros setores da 
sociedade também partici-
param.

Neste primeiro encon-
tro, a equipe técnica da 
empresa Mazzetto & Be-
loto Arquitetura e Urba-
nismo Ltda – que foi con-
tratada via licitação para 
fazer a assessoria de todo 
o processo – apresentou os 
conceitos do plano diretor, 
a construção do projeto de 
lei, quais serão as etapas do 
trabalho e o cronograma 
prévio das outras quatro 
audiências. A próxima está 

agendada para o dia 19 de 
dezembro às 18h00 na As-
sociação Comercial.

A revisão do Plano Di-
retor de Itapira será feita 
em quatro etapas, sendo a 
primeira a Apresentação 
de Plano de Trabalho e da 
Análise Crítica do Plano 
Diretor Vigente que já foi 
concluída e entregue ao 
Prefeito Toninho Bellini no 
início do mês. As demais 
serão: Diagnóstico físico-

-territorial e legislação cor-
relata; Desenvolvimento 
das Diretrizes e Propostas; 
e Elaboração de Minuta de 
Projeto de Lei. A expectati-
va de conclusão é no mês 
de março do ano que vem, 
quando o documento se-
guirá para votação dos ve-
readores. 

Além da participação 
nas audiências, os cida-
dãos podem colaborar 
com sugestões através do 

formulário disponibilizado 
no site https://itapira.sp.
gov.br/pagina/plano-di-
retor/152, onde também 
é possível acessar o Plano 
de Trabalho. Todas as in-
dicações serão analisadas 
pela Comissão Técnica e os 
retornos serão dados nos 
relatórios que serão publi-
cados no mesmo endereço 
eletrônico ou até mesmo 
levados para discussões 
nas audiências.

Primeira audiência pública de revisão do Plano 
Diretor registra boa participação
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Ponte da Avenida dos Trabalhadores recebe 
serviços de concretagem da laje de contrabalanço
Nesta quinta-feira, 24 
de novembro, a Trilha 
Engenharia LTDA, em-
presa responsável pela 
construção da ponte da 
Avenida dos Trabalha-
dores, iniciou os servi-
ços de concretagem da 
laje de contrabalanço 
do novo monumento 
na margem esquerda 
do Rio Mogi Guaçu. 
Esta etapa da obra é 
importante, porque a 
laje de contrabalanço 
servirá como elemento 
de transição, tração e 
compressão para o ba-
lanço sucessivo da es-
trutura que irá garantir 
a passagem segura dos 
veículos. O trabalho 
tem acompanhamento 
e apoio da Secretaria 
Municipal de Obras e 
Mobilidade (SOM).
“Para a execução do 

serviço iremos uti-
lizar uma bomba de 
concreto do tipo lança 
que será implantado 
na superestrutura. Se-
rão colocados cerca de 
45 metros quadrados 
de concreto de alta re-
sistência”, explicou o 
secretário de Obras e 
Mobilidade, José An-
tonio Ortiz Bueno.
A nova ponte da Aveni-
da dos Trabalhadores 
está sendo construída 
por meio de instala-
ção de tubulões (tipo 
de fundação profunda 
composta por segmen-
tos de seção circular. 
“Estamos com 100% 
da fundação profun-
da concluída. Ao todo, 
foram concretados 12 
tubulões, sendo seis de 
cada lado. Também já 
está concluída a fase de 

superestruturação do 
monumento, na qual 
foi construída o corpo 
da ponte que vai ligar 
a Avenida dos Traba-
lhadores sobre o Rio 
Mogi Guaçu”, explicou 
o secretário de Obras e 
Mobilidade.
 
José Antonio disse que 
a nova ponte atenderá 
ao tráfego de veículos 
no sentido bairro/cen-
tro, enquanto a de ferro 
terá o fluxo do sentido 
centro/bairro. “A pis-
ta da nova ponte será 
ligada à Avenida dos 
Trabalhadores. Depois 
da conclusão da obra, 
o projeto prevê sina-
lização semafórica no 
cruzamento da Aveni-
da dos Trabalhadores 
com as Ruas São José e 
dos Operários”, falou.

Após envio de Proje-
to de Lei Complementar 
de autoria do prefeito 
Rodrigo Falsetti, os ve-
readores autorizaram 
na sessão da Câmara de 
segunda-feira, 21 de no-
vembro, o Programa de 
Recuperação Fiscal da 
Prefeitura de Mogi Gua-
çu, o Refis, para os con-
tribuintes interessados 
na redução de multa e 
juros de 100% dos débi-
tos com o município ven-
cidos até 31 de dezembro 
de 2021.

Para a redução de 
100% de multa e juros, 
o contribuinte deve pro-
curar a Prefeitura até o 
dia 22 de dezembro para 
a quitação da parcela 
única. O valor da dívi-
da também poderá ser 
quitado em duas parce-

las, sendo o vencimento 
da primeira parcela até 
22 de dezembro e o da 
segunda 30 dias após o 
vencimento da primeira 
parcela com redução de 
30% do total da multa e 
juros moratórios. 

O contribuinte faz a 
escolha do índice de re-
dução e formaliza o Ter-
mo de Acordo obedecen-
do as regras previstas na 
lei complementar. A par-
cela mensal não pode ser 
inferior a R$ 100 para 
pessoas físicas e R$ 200 
para as pessoas jurídi-
cas. A adesão ao progra-
ma deve ser formalizada 
no Paço Municipal, na 
central de atendimento, 
ou pelo WhatsApp por 
meio do número (19) 
97134.9546 ou direta-
mente pelo site da Pre-

feitura em www.mogi-
guacu.sp.gov.br na parte 
superior Whats Débitos. 

A opção para adesão 
ao Programa Especial de 
Regularização Fiscal po-
derá ser feita a partir do 
dia 28 de novembro até 
22 de dezembro. Quem 
optar pelo atendimen-
to presencial, deve ficar 
atento aos horários de 
atendimento nos dias 
dos jogos do Brasil. No 
dia 28, por exemplo, o 
expediente na Prefeitura 
será das 8h às 12h. 

Vale lembrar que es-
tão inclusos os débi-
tos em atraso devidos à 
Prefeitura, à Fundação 
Educacional Guaçuana 
(Feg), à Faculdade Mu-
nicipal “Professor Fran-
co Montoro” e à Progua-
çu. 

Prazo para Refis com desconto de 100% 
sobre multa e juros até dia 22 de dezembro

Da Redação

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
de São Paulo, por meio 
do Novotec Estágio, está 
com inscrições abertas 
para 260 vagas de está-
gio na região de Cam-
pinas. A iniciativa, rea-
lizada em parceria com 
o CIEE (Centro de Inte-
gração Empresa-Escola), 
tem como objetivo ofe-
recer aos estudantes do 
Novotec a oportunidade 
de estágio remunerado 
e estimular a geração de 
emprego e renda da ju-
ventude paulista. 

As vagas são para os 

os municípios de Águas 
da Prata (1), Americana 
(10), Atibaia (4), Bragan-
ça Paulista (1), Cabreúva 
(1), Campinas (82), Ca-
pivari (2), Cosmópolis 
(2), Engenheiro Coelho 
(1), Hortolândia (12), 
Indaiatuba (13), Itupeva 
(1), Jaguariúna (1), Jun-
diaí (13), Limeira (17), 
Louveira (1), Mococa (3), 
Mogi Guaçu (7), Mogi 
Mirim (2), Paulínia (15), 
Piracaia (2), Piracicaba 
(35), Rio Claro (1), Santa 
Gertrudes (1), São João 
da Boa Vista (1), Sumaré 
(7), Valinhos (17), Várzea 
Paulista (2) e Vinhedo 
(3).

A meta é que 12 mil 
alunos do estado de São 
Paulo sejam beneficiados 
nos próximos meses. As 
oportunidades disponí-
veis estão em empresas 
nacionais e multinacio-
nais. Além da gestão do 
programa, a pasta sub-
sidia financeiramente as 
contratações de alunos 
por meio da parceria com 
o CIEE. 

A bolsa-auxílio ofere-
cida aos alunos partici-
pantes do programa é de, 
no mínimo, R$ 490 men-
sais para os estágios de 4 
horas diárias e de R$ 735 
para os de 6 horas diá-
rias.

Como se inscrever
Os estudantes que 

desejam participar do 
programa devem estar 
cursando ou ter cursado 
uma das modalidades 
do Novotec, Expresso ou 
Integrado, ter entre 16 e 
21 anos e ser morador do 
estado de São Paulo. O 
cadastro é feito pelo por-
tal.ciee.org.br/novotec/
estudantes. Não há prazo 
para inscrições.

Já as empresas que 
desejam cadastrar suas 
vagas devem acessar por-
tal.ciee.org.br/novotec/
empresas. Apenas nes-
se endereço as empre-

sas poderão admitir um 
estagiário Novotec sem 
custo algum com a con-
tratação. 

Sobre a Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico

A Secretaria de De-
senvolvimento Econô-
mico exerce papel fun-
damental para atrair 
investimentos ao Estado, 
fomentar o empreende-
dorismo com foco na ge-
ração de emprego e renda 
e incentivar a inovação 
tecnológica. Além dis-
so, oferece qualificação 
profissional para aten-
der as demandas atuais 

e futuras do mercado de 
trabalho. Entre os princi-
pais programas da pasta 
destacam-se o Bolsa Tra-
balho, Bolsa Empreende-
dor, IdeiaGov, Banco do 
Povo, Empreenda Rápi-
do e Minha Chance.  

No total, são 11 ór-
gãos vinculados à se-
cretaria, como o Centro 
Paula Souza, Instituto 
de Pesquisas Tecnoló-
gicos (IPT), Instituto de 
Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (IPEN), Fun-
dação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) e Uni-
versidade de São Paulo 
(USP).

Novotec Estágio está com 260 vagas na região de 
Campinas
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Mogi Guaçu participa da Semana Estadual de 
Combate ao Mosquito Aedes aegypti

Entre os dias 21 e 26 
de novembro, a Secre-
taria de Saúde do Estado 
de São Paulo promove 
a Semana Estadual de 
Combate ao Mosquito 
Aedes aegypti transmis-
sor da dengue, chikun-
gunya e zika. A semana 
visa engajar a sociedade 
civil, municípios e or-
ganizações públicas e 
privadas em atividades 
focadas na prevenção, 
tendo como foco especial 
o controle da prolifer-
ação do mosquito trans-
missor dessas doenças. 

A bióloga da Vig-
ilância Epidemiológica 
(VE), Cristiana Mon-
teiro Ferraz, explicou 
que cada município será 
responsável por desen-
volver as estratégias ap-
ropriadas para sua local-
idade, como visitas de 
agentes às residências 
e medidas de conscien-
tização da população 
para adotar cuidados 
simples e que podem 

ser feitos diariamente. 
“Pedimos a colaboração 
de todos nesta Semana 
Estadual e que as ativ-
idades que realizarmos 
neste período se tornem 
parte da rotina da popu-
lação. Combater o Aedes 
aegypti é uma tarefa co-
letiva”, disse. 

Cristiana adiantou 
que com a chegada do 
clima quente e úmido 
do verão aumenta o ris-
co de proliferação do 
mosquito transmissor 
da dengue, chikungun-
ya e zika. “Ao longo dos 
anos, este mosquito se 
adaptou extremamente 
bem às condições ur-
banas, se reproduzindo 
em água limpa e parada. 
É um mosquito domésti-
co, vive dentro de casa e 
perto do homem”, disse. 

Segundo ela, por 
meio desta ação concen-
trada e simultânea em 
todos os municípios do 
Estado, com certeza vai 
impactar na infestação 

do mosquito e promov-
erá bem-estar para to-
dos. “Quem não cuida de 
sua casa coloca em risco 
sua família e quem vive 
nas proximidades. O Ae-
des aegypti tem hábitos 
diurnos, se alimenta de 
sangue humano e trans-
mite uma doença grave, 
que pode matar”, re-
forçou. 

Ela frisou ser mui-
to importante que toda 
população guaçuana 
participe da Semana 
Estadual de Combate 
ao Aedes aegypti colab-
orando com a retirada 
de objetos que possam 
acumular água. “Se to-
dos cuidarmos de nossas 
casas juntos podemos 
acabar com essa doença. 
O controle do mosqui-
to depende do engaja-
mento da população e 
do setor público, seja 
municipal ou estadual, 
nas ações de vigilância 
e controle dos vetores”, 
falou.

Casos
A Vigilância Epidemi-

ológica divulgou que, até 
o momento, são 2.416 
casos confirmados de 
dengue em moradores 
de Mogi Guaçu. Segundo 
os dados, houve o regis-
tro de 4.484 casos nega-
tivos e 1 paciente aguar-
da o resultado do exame, 
totalizando 6.916 casos 
notificados. 

O maior índice da 
doença, causada pelo 
mosquito Aedes aegypti, 
se concentra nos bair-
ros do Jardim Ypê II, 
com 491 casos, Jardim 
Ypê Pinheiro com 108 
casos e Jardim Novo I, 
com 174, totalizando 773 
casos confirmados na 
região da Zona Norte. 
A Zona Leste também 
apresenta números altos 
com 512 casos confirma-
dos sendo: 251 (Jardim 
Zaniboni I), 136 (Jardim 
Fantinato II) e 125 (Jar-
dim Chaparral). Após, 
está a região central com 

155 casos confirmados.
Dicas para a Semana 

Estadual de Combate ao 
Mosquito Aedes aegypti 

É preciso que todos 
estejam atentos aos re-
cipientes com água que 
podem se tornar cri-
adouros do mosquito 
dentro de sua casa; 

É necessário que toda 
família combata os fo-
cos do Aedes aegypti. 
Em menos de 15 minu-

tos é possível fazer uma 
varredura em casa e aca-
bar com os recipientes 
com água parada, ambi-
ente favorável para pro-
criação do mosquito; 

É de extrema im-
portância a participação 
de todos nesta cam-
panha para eliminar os 
criadouros nas residên-
cias, também em institu-
ições de ensino ou locais 
de trabalho.

Saúde alerta sobre aumento de casos de Covid-19 
e orienta que população redobre os cuidados 

preventivos contra a doença

112 novos casos foram 
confirmados pela Secre-
taria Municipal de Saúde 
entre os dias 16 e 23 de 
novembro. Neste mesmo 
período, três pacientes en-
contram-se internados, 
sendo dois deles em UTI 
(Unidade de Terapia In-
tensiva). Em Mogi Guaçu, 
desde o início da pandemia 
em março de 2020, são 
39.598 casos confirmados 
e, destes, 39.301 guaçua-
nos. 

Por conta do aumento 
de casos, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e a Vigilân-
cia Epidemiológica (VE) 
solicitam que a população 
redobre os cuidados de 
prevenção contra a doença 
como, por exemplo, a higie-

nização frequente das mãos 
com álcool em gel ou água 
e sabão, uso de máscara em 
locais com maior de núme-
ro de pessoas, e, principal-
mente, que busquem a dose 
de reforço da vacina nas 21 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) de Mogi Guaçu. 

A enfermeira da VE, 
Thatiana de Faria Póvoa 
Lucente, comentou que 
esses cuidados devem ser 
adotados especialmente 
por pessoas que tiveram 
contato com casos con-
firmados da doença e por 
quem costuma frequen-
tar locais fechados e mal 
ventilados, aglomerações 
ou unidades de saúde. “O 
município vem registrando 
baixa adesão na aplicação 

de doses contra a Covid-19. 
Infelizmente, é importante 
lembrar que a doença já 
levou a óbito 691 guaçuanos 
desde o início da pandemia 
em 2020”, ressaltou.

Thatiana destacou nova-
mente que a pandemia não 
terminou, portanto, é fun-
damental que a população 
compareça para receber a 
imunização e completar o 
esquema vacinal. “A ação 
está sendo realizada em 
todos os postinhos de saúde 
de Mogi Guaçu e, para rece-
ber a imunização, é preciso 
ter um intervalo de pelo 
menos quatro meses da 
aplicação da última dose. 
Os indivíduos devem com-
parecer ao postinho de 
saúde e apresentar docu-

mento com foto e a cartei-
rinha de esquema vacinal”, 
explicou. 

A vacinação é realizada 
em 18 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) de Mogi 
Guaçu de segunda a sex-
ta-feira das 8h às 10h45 e 
das 13h às 15h30. Já nos 
postinhos da Zona Sul e 
Santa Cecília, assim como 
na unidade do Distrito de 
Martinho Prado Júnior, o 
horário de atendimento é 
das 8h às 17h. 

Livre demanda
A campanha de imu-

nização contra a Covid-19 
de livre demanda é a partir 
de 12 anos de idade. Estão 
disponíveis 1ª, 2ª, 3ª dos-
es, sendo a 4ª destinada 
para o público maior de 18 
anos.  A 5ª dose contra a 
doença também continua 
disponível para pessoas 
imunossuprimidas com 
idade a partir de 18 anos. 

Os imunossuprimi-
dos habilitados a tomar a 
5ª dose são: pessoas em 
processo de quimioter-
apia; transplantados de 
órgão sólido ou de células 
tronco hematopoiéticas 
(TCTH) em uso de dro-
gas imunossupressoras; 
indivíduos portadores de 
HIV/AIDS; pessoas que 
fazem uso de corticoides e 
de drogas modificadoras 
da resposta imune; pessoas 
auto inflamatórias, doenças 
intestinais inflamatórias; 
pacientes em hemodiálise e 
com doenças imunomedia-
das inflamatórias crônicas. 

 
Os indivíduos deste gru-

po devem comparecer nas 
unidades de saúde e apre-
sentar documento com 
foto, carteira de vacinação 
e atestado médico compro-
vando a imunossupressão.  

Infantil
A vacinação infantil con-

tra Covid-19 para crianças 
com 3 e 4 anos está manti-
da na cidade nos mesmos 
horários de segunda a sex-
ta-feira. Para receber o imu-
nizante, é necessário que a 
criança esteja acompanha-
da dos pais ou responsável 
legal. “Neste público, após 
a aplicação da primeira 
dose, a segunda imuni-
zação deve ocorrer dentro 
de 28 dias. Desta forma, os 
pais já saem das Unidades 
Básicas de Saúde com a 
data e horário da segunda 
dose agendados”, alertou a 
enfermeira. 

Crianças 
A vacinação infantil con-

tra a doença está sendo 
realizada para 1ª e 2ª doses 
para crianças na faixa etária 
com idade entre 5 e 11 anos. 
A vacinação acontece nas 
21 unidades de saúde do 
município. Para receber 
a imunização, os pais ou 
responsáveis devem com-
parecer ao postinho de 
saúde mais próximo e apre-
sentar documento com foto 
de identificação do menor 
(preferencialmente CPF) 
ou certidão de nascimento, 
cartão do SUS e caderneta 
de vacinas.  

 
Campanha de Vacinação 

contra a Covid-19 
Adultos 
– 4ª dose para pessoas a 

partir de 18 anos 
– 5ª dose para pessoas 

imunossuprimidas a partir 
de 18 anos  

– Livre demanda 1ª, 2ª, 
3ª a partir de 12 anos 

 
Crianças 
1ª dose para crianças 

sem comorbidades de 3 e 4 
anos (com agendamento)

2ª dose para crianças 
com idade a partir de 5 anos 

 
Segunda a sexta-feira 

das 8h às 10h45 e das 13h 
às 15h30   

UBS Centro de Saúde  
USF Hermínio Bueno 
USF Eucaliptos 
UBS Guaçu Mirim 
USF Rosa Cruz 
UBS Centro Oeste 
UBS Ypê II 
USF Ypê Pinheiro 
USF Alto dos Ypês 
USF Guaçuano 
UBS Zona Norte 
USF Zaniboni II 
UBS Zaniboni I 
USF Fantinato 
USF Santa Terezinha 
USF Chaparral 
USF Suécia 
USF Chácaras Alvorada 
 
Segunda a sexta-feira 

das 8h às 17h   
USF Santa Cecília 
UBS Zona Sul 
UBS Martinho Prado 

Júnior 

A Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria 
da Saúde, promove neste 
sábado, 26, a campanha 
#NovembroAzul, com 
foco na prevenção e cons-
cientização do câncer de 
próstata. A ação acontece 
das 8h às 14h, no Ambu-
latório Municipal de Es-

pecialidades Médicas, e 
contará com atendimento 
com médico urologista, 
realização de ultrassom 
mediante agendamento, 
além de avaliação odon-
tológica e nutricional por 
demanda espontânea 
e vacinação contra CO-
VID-19.

Os homens maiores 
de 50 anos, que queiram 
realizar a coleta de PSA 
(Antígeno Prostático Es-
pecífico), usado principal-
mente para rastreamento 
do câncer de próstata, de-
vem procurar o Posto de 
Saúde da Família (PSF) 
de referência para fazer o 

agendamento da coleta, e 
dessa forma, garantir uma 
avaliação com o médico 
urologista no dia 26/11.

O movimento tem 
como objetivo conscien-
tizar, ainda mais, a popu-
lação masculina sobre a 
necessidade de cuidar da 
saúde.

Saúde da Posse realiza a 
campanha Novembro Azul neste 

sábado, dia 26
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Nova quadra do ginásio do Complexo do Camacho 
impressiona pela qualidade e alta performance

Premiação dos atletas destaques e das equipes 
campeãs marcam o encerramento da 46ª MEG

Ciclista guaçuano ganha três medalhas nos Jogos 
Escolares Brasileiros 

Um ato simbólico re-
alizado na noite desta 
terça-feira, 22 de novem-
bro, marcou a entrega das 
obras de revitalização do 
Ginásio Municipal José 
Luiz de Souza Godoy, o 
Velo, no Complexo es-
portivo do Estádio Mu-
nicipal Alexandre Augus-
to Camacho. O prefeito 
Rodrigo Falsetti e o 
secretário de Esporte e 
Lazer, Raphael de Godoy 
Locatelli recepciona-
ram esportistas e os ver-
eadores Natalino, Judite, 
Lili, Jéferson e Adriano 
Batatinha.

“Essa quadra ficou lin-
da e vai receber muitas 
competições com Mogi 
Guaçu de volta ao cenário 
esportivo. Consegui par-
te dos recursos aqui us-
ados ainda quando era 
vereador com o apoio do 

deputado Barros Mun-
hoz e que felicidade em 
entregar essa reforma”, 
comentou emocionado o 
prefeito que agradeceu a 
presença dos familiares 
do Velo. “Esse local leva 
o nome do Velo, amigo e 
companheiro do meu pai. 
Foi um grande esportista 
da cidade”. 

O Ginásio Municipal 
passou por reformas, sen-
do os serviços iniciados 
em setembro pela empre-
sa NG7 Construções Ltda. 
Foram concluídas a refor-
ma da quadra, do telhado 
e das instalações elétri-
cas e do novo Sistema de 
Proteção contra Descar-
gas Atmosféricas (SPDA). 
“Hoje é um dia feliz! Há 
40 dias, iniciamos a MEG 
com a entrega da revital-
ização da quadra do Fur-
no e, hoje, caminhamos 

para o encerramento da 
Maratona entregando 
esse ginásio. É o esporte 
de Mogi Guaçu sendo le-
vado a sério”, ressaltou 
Locatelli.

A quadra ganhou um 
piso pré-moldado moder-
no e de alta performance, 
iluminação de Led e novos 
equipamentos esportivos. 
As arquibancadas foram 
recuperadas valorizando 
o público e os atletas que 
frequentam o local. “Eu 
nunca vi esse centro es-
portivo tão bonito! Tenho 
certeza de que o prefeito 
Rodrigo Falsetti vai lid-
erar projetos como esse 
para que melhorias como 
essa possam ser feitas nos 
demais espaços esporti-
vos da cidade”, destacou 
o vereador Jéferson Luís 
ao representar os demais 
vereadores presentes. 

Jogos
Após a solenidade, 

duas partidas de vôlei 
foram realizadas na es-
treia da nova quadra, 
válidas pela 46ª MEG 
(Maratona Esportiva 
Guaçuana), com as finais 
da modalidade de vôlei 
adaptado e indoor das 
categorias adulto mascu-
lina. A primeira partida 
foi a final do vôlei adap-
tado entre as equipes do 
Cerâmica Clube e Lagoa 
E.C com vitória da Lagoa 
por 2 sets a 0. Já pela cat-
egoria indoor, aconteceu 
a final entre Ohana e Es-
paço Liga com vitória da 
equipe Ohana por 3 sets 
a 1.  

Outras melhorias 
A Secretaria de Obras 

e Mobilidade (SOM) vai 
iniciar a reforma dos 
vestiários e do túnel do 

estádio municipal Alex-
andre Augusto Camacho. 
O projeto incluiu a refor-
ma dos vestiários dos 
jogadores e dos árbitros 
e ainda das salas de anti-
doping e depósito. Neste 
setor serão colocados no-
vos materiais, como alve-
naria, piso, revestimento 
de parede, forro de PVC 

no teto, além de novas 
portas e janelas.

Na parte da reforma 
do túnel com extensão de 
33 metros lineares será 
feita a regularização do 
piso, pintura das paredes, 
cobertura do teto com 
chapa de policarbonato e 
toda a reestruturação hi-
dráulica e elétrica.

A cerimônia de en-
cerramento da 46ª MEG 
(Maratona Esportiva 
Guaçuana) aconteceu na 
noite desta quarta-fei-
ra, 23 de novembro, no 
salão social do Cerâmica 
Clube, no Centro. Cerca 
de 300 pessoas entre au-
toridades, atletas e diri-
gentes das agremiações 
estiveram presentes. Em 

2022, 18 equipes partic-
iparam da competição 
que teve a Lagoa E. C. 
como a campeã com 
265,5 pontos conquista-
dos, seguida por Cerâmi-
ca Clube (vice-campeã) 
e Associação de Jovens 
Bom Jesus (3ª colocada). 

Compareceram ao 
evento, o prefeito Rodri-
go Falsetti, o vice-pre-

feito, Major Marcos 
Tuckmantel, os secretári-
os de Esporte e Lazer 
(SEL), Raphael de Godoy 
Locatelli, e de Obras e 
Mobilidade (SOM), José 
Antonio Ortiz Bueno, 
e os vereadores Adria-
no Batatinha, Jéferson 
Luís, Natalino Tony Sil-
va, Judite de Oliveira e 
Lili Chiarelli. “Que praz-

er participar de mais um 
encerramento da MEG, 
uma de nossas principais 
competições do ano. Nós 
temos o esporte como 
prioridade e temos mui-
to projetos ainda pela 
frente, pois o esporte 
melhora a vida das pes-
soas”, comentou o pre-
feito.

Rodrigo Falsetti en-

tregou os troféus para to-
dos os atletas destaques 
das modalidades em que 
competiram e os troféus 
de participação para as 
18 equipes inscritas na 
46ª Maratona Esporti-
va Guaçuana. Além das 
três primeiras colocadas 
na classificação geral, 
participaram ainda as se-
guintes equipes: Atlético 

Amigos/Rápido Guaçu, 
Atlético Ypê 8, Borússia, 
Brais/Alvorada, Escola 
Estadual Luiz Martini, 
Escola Estadual Padre 
Armani, Espaço Liga, 
F.C. Parque do Estado 
II, Martinho Prado, Me-
tralhas F.C., Ohana, São 
José, Sesi, União Parque 
do Estado e Ypê Sport 
Club/Ypê Pinheiros.

O ciclista Fabio Ro-
drigues Braga Junior 
conquistou três medal-
has sendo duas de ouro 
e uma de prata, durante 
os JEBs (Jogos Esco-
lares Brasileiros), ocor-
rido entre os dias 31 de 
outubro e 15 de novem-

bro, no Parque Olím-
pico do Rio de Janeiro 
(RJ). Todas as medal-
has foram pela categoria 
infantojuvenil para atle-
tas com idade de 12 a 14 
anos. O evento foi real-
izado pela CBDE (Con-
federação Brasileira do 

Desporto Escolar) e a 
Secretaria Especial do 
Esporte do Ministério 
da Cidadania. 

Fábio Rodrigues Bra-
ga Junior conquistou a 
medalha de ouro na pro-
va de velocidade indi-
vidual e na competição 
por pontos. Já a medal-
ha de prata veio na pro-
va de resistência. O at-
leta integra a equipe da 
Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (SEL) de 
Mogi Guaçu e represen-
tou a Escola Municipal 
de Ensino Fundamen-
tal (Emef) Profa. Maria 
Diva Franco de Oliveira. 
A professora Valdinéia 
da Silva Brandino dos 
Santos foi a técnica re-
sponsável em acompan-
har o ciclista durante a 
viagem e dias de com-
petição. Os resultados 

obtidos pelo guaçuano 
contribuíram para que 
o Estado de São Paulo 
conquistasse o primeiro 
lugar na classificação 
geral dos JEBs. 

Cerca de 6 mil atletas 
dentro da faixa etária 
de 12 a 14 anos tiveram 
a oportunidade de dis-
putar a competição na-
cional dividida em 17 
modalidades. A novi-
dade desta edição foi a 
inclusão de três modal-
idades demonstrativas, 
entre elas: surfe, skate 
e break dance. O Parque 
Olímpico foi um legado 
deixado para a Cidade 
Maravilhosa, após os 
Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro – 2016, local 
onde muitas conquis-
tas marcantes foram 
obtidas naquela com-
petição. 

“Muito além de uma 
competição foi um gi-
gantesco intercâmbio 
esportivo e cultural, 
com desenvolvimento 
de valores como espíri-
to esportivo, social-
ização e amor à pátria. 
De cada Estado e cidade 
presentes, uma história 
diferente que foi com-
partilhada e exposta ao 
olhar do público pre-
sente na principal com-
petição escolar do Bra-
sil”, disse o técnico do 
guaçuano, Celso Lucas.

Segundo ele, a princi-
pal bandeira dos Jogos 
Escolares Brasileiros é, 
justamente, ser brasile-
iro e descentralizado. 
“Todas as 27 Unidades 
Federativas foram rep-
resentadas e os custos 
de viagem, hospedagem 
e alimentação foram ar-

cados pela organização 
do evento”, explicou.

Títulos 
Além dos títulos de 

campeão dos JEBs, Fa-
bio Rodrigues Braga Ju-
nior também conquis-
tou outros importantes 
resultados em 2022, en-
tre eles:

Campeão Brasileiro 
de Ciclismo de Estrada 
– Palmas (TO)

Campeão dos Jogos 
Escolares do Estado de 
São Paulo – Americana 
(SP)

Campeão Paulista de 
Resistência – Atibaia 
(SP)

Campeão da Prova 1º 
de Maio – Indaiatuba 
(SP)

Campeão Paulista da 
Prova de Montanha – 
Mairiporã (SP)
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Irmãos são eleitos Pérola Negra e Mister 
Beleza Negra 2022

Natal Encantado: cerca de 3 mil pessoas participam 
de evento Acender das Luzes na Praça do Recanto

Os irmãos Manuella 
Costa Reis e Henrique 
Costa Reis foram eleitos 
como Pérola Negra e Mis-
ter Beleza Negra 2022, re-
spectivamente. O concur-
so que elegeu os irmãos 
aconteceu no domingo, 
20 de novembro, quando 
é celebrado o Dia da Con-
sciência Negra. O desfile 
aconteceu no Teatro Tu-
pec, no Centro Cultural, 
e encerrou as celebrações 
da Semana da Consciên-
cia Negra de Mogi Guaçu. 

 
No evento organizado 

pela Secretaria Munic-

ipal de Cultura e ACAG 
(Associação Cultural 
Afro Guaçuana), tam-
bém foram eleitas Paula 
Vitória, como 1ª Prince-
sa Pérola Negra, e Rais-
sa Gabriella Porto, como 
Miss Simpatia Péro-
la Negra. Ao todo, dois 
homens e 10 mulheres 
participaram do Concur-
so Pérola Negra e Mister 
Beleza Negra de Mogi 
Guaçu 2022. 

“A Semana da Con-
sciência Negra de Mogi 
Guaçu tem como objetivo 
promover uma reflexão 
sobre o racismo e como 

se encontra a introdução 
dos negros na sociedade 
brasileira. No dia 20 de 
novembro é celebrado 
em todo o Brasil o Dia 
da Consciência Negra e 
nós comemoramos a data 
com muita cultura e en-
tretenimento”, comentou 
o secretário de Cultura, 
André Sastri.   

Durante o domingo 
também aconteceu a II 
Feira Afro Cultural, no 
saguão do Centro Cul-
tural, com arte, música, 
conceitos da moda afro 
e praça de alimentação e 
mostra de 20 expositores. 

Cerca de 3 mil pessoas 
prestigiaram o evento 
Acender das Luzes que 
aconteceu na noite de 
terça-feira, 15 de novem-
bro, na Praça Rui Barbo-
sa, o Recanto, no Centro. 
O acontecimento marcou 
a abertura do Natal En-
cantado 2022 de Mogi 
Guaçu, sendo uma novi-
dade na programação 
desse ano do evento que 
ocorrerá até o domingo, 
18 de dezembro, na Praça 
do Recanto, Praça Padre 
Armani e no palco do 
Parque dos Ingás. 

A ação foi realizada 
entre parceria da Ad-
ministração Municipal 
com a Acimg (Associação 
Comercial e Industri-
al de Mogi Guaçu), re-
sponsável pela instalação 
dos enfeites na região 
central da cidade.  Esti-
veram presentes ao even-
to, o prefeito Rodrigo 
Falsetti, o vice-prefeito 
Major Marcos Tucku-
mantel, o presidente da 
Acimg, Edson Bombo, 
além de secretários mu-
nicipais e vereadores da 
cidade. 

O prefeito Rodrigo 
Falsetti destacou que o 
Acender das Luzes foi um 
sucesso graças à parceria 
com a Acimg e de todos 
os cidadãos que compare-
ceram para prestigiar o 
evento. “É uma noite es-
pecial e iluminada. O Na-
tal é o tempo do espírito 
de amor, paz, esperança e 

de acreditarmos cada vez 
mais em dias melhores 
e mais felizes. Agradeço 
essa parceria e, princi-
palmente, os funcionári-
os da Acimg que juntos 
trabalham muito para o 
fortalecimento da nossa 
cidade”, disse. 

Para concluir, o chefe 
do Executivo agradeceu 
a presença de sua filha 
Manuela Falsetti e expli-
cou para as crianças pre-
sentes que no evento não 
teria a chegada do Papai 
Noel e que este momen-
to tão aguardado e espe-
rado pelas crianças está 
marcado para às 19h do 
dia 1º de dezembro, uma 
quinta-feira. “Em nome 
da minha filha, quero que 
todas as crianças aqui 
na Praça do Recanto, se 
sintam representadas no 
acender dos enfeites na-
talinos”, falou. 

Após, o prefeito pediu 
para o público presente 
que fizesse juntamente 
com ele, a contagem re-
gressiva para o ato oficial 
do Acender das Luzes 
do Natal Encantado de 
2022. Antes do evento 
principal, houve apresen-
tação da Corporação Mu-
sical Marcos Vedovello 
e da Banda Marcial dos 
Ypês. A ação contou ainda 
no local com a Feirartes 
(Feira de Artesanato), 
que atualmente acontece 
no Centro Cultural, com 
praça de alimentação e 
atrações artísticas.

Luzes
A Associação Comer-

cial e Industrial de Mogi 
Guaçu é a responsável 
pela instalação e ma-
nutenção dos enfeites 
na região central da ci-
dade, depois de se tornar 
a vencedora do chama-
mento público realizado 
pela Prefeitura de Mogi 
Guaçu. O valor do inves-
timento é de R$ 666 mil, 
sendo R$ 466 mil da Ad-
ministração Municipal e 
R$ 200 mil da Acimg.

O Supervisor de Mar-
keting e Eventos da 
Acimg, Alberto Spoljarick 
Neto, explicou que cinco 
milhões de pontos de lu-
zes foram instalados na 
decoração do Natal En-
cantado na região central 
de Mogi Guaçu, que além 
da Praça do Recanto, in-
cluiu também a Praça 
Padre Armani, Praça dos 
Expedicionários, Praça 
Cândido Rondon e ainda 
o Parque do Ingás e as 
Ruas Antonio Gonçalves 
Teixeira e José Pedrini, 
respectivamente. 

“A Praça Antonio 
Giovani Lanzi, a Capela, 
que no momento passa 
por uma revitalização to-
tal de seu espaço também 
faz parte do cronograma 
de decoração da Acimg e 
terá as luzes de enfeites 
natalinos acesas no próx-
imo mês de dezembro 
quando as obras estiver-
em concluídas”, adian-
tou.

No ato oficial do 
Acender das Luzes na 
Praça do Recanto tam-
bém foram acesas, simul-
taneamente, as outras 
praças e vias do Centro de 
Mogi Guaçu. “Instalam-
os cerca de dois milhões 
de pontos luminosos no 
Parque dos Ingás, um 
milhão de luzes natalinas 
no Praça do Recanto e 
mais um milhão de luzes 
decorativas nas demais 
localidades centrais. E 
para concluir o projeto 
de enfeites de fim de ano 
de Natal serão instalados 
ainda, futuramente, mais 
um milhão de pontos de 
luzes natalinas na Praça 
da Capela para o evento 
de sua reinauguração”, 
falou. 

Natal Encantado
A programação do Na-

tal Encantado 2022 de 
Mogi Guaçu já foi defin-
ida pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, que 
elaborou um cronograma 
de apresentações. “Serão 
três finais de semana de 
atrações, além da tradi-
cional Parada de Natal. A 
gente vai fazer um evento 
voltado para a família e 
que proporcione cultura e 
lazer para todos”, comen-
tou o secretário de Cultu-
ra, André Sastri. 

A tradicional Parada de 
Natal acontecerá na quin-
ta-feira, 1º de dezembro, 
a partir das 19h, com a 
chegada do Papai Noel na 

Praça Rui Barbosa, o Re-
canto, com saída na Rua 
Paula Bueno (em frente 
ao SAMAE). Nesta mes-
ma data iniciará a abertu-
ra do comércio até às 22h 
e também da Vila do Ar-
tesão que ficará na Praça 
Padre Armani, sendo re-
alizada todas as quartas e 
quintas-feiras no período 
das 18h às 21h. 

Programação Natal 
Encantado 2022

15 de novembro
Acender das luzes
Praça Rui Barbosa, a 

partir das 19h
1º de dezembro
Parada de Natal e che-

gada do Papai Noel
Praça Rui Barbosa, a 

partir das 19h
2 de dezembro 
Apresentação de esco-

las de dança
Palco Parque dos In-

gás, no período das 19h 
às 21h

3 de dezembro
Cine Jazz (Poços de 

Caldas)
Palco Parque dos In-

gás, a partir das 18h
Atrações Artísticas - 

música
Palco Parque dos In-

gás, no período das 19h30 
às 21h30

4 de dezembro
Caminhada pelo fim 

da violência contra a mul-
her

Parque dos Ingás, a 
partir das 8h

Domingo do Samba 
em comemoração ao Dia 

Nacional do Samba
Palco do Parque dos 

Ingás, no período das 10h 
às 22h

9 de dezembro
Apresentação de esco-

las de dança
Palco Parque dos In-

gás, no período das 19h 
às 21h

10 de dezembro
Palco Parque dos In-

gás, a partir das 19h
Atrações Artísticas - 

música
Canta Guaçu edição de 

Natal
Palco Parque dos In-

gás, a partir das 20h
11 de dezembro
Concerto em comemo-

ração ao Dia da Bíblia 
Palco Parque dos In-

gás, no período das 9h às 
11h30

Domingo do Sertanejo 
Palco Parque dos In-

gás, no período das 13h 
às 21h

16 de dezembro
Apresentação de esco-

las de dança
Palco Parque dos In-

gás, no período das 19h 
às 21h

17 de dezembro
Atrações Artísticas - 

música
Palco Parque dos In-

gás, no período das 18h 
às 21h

18 de dezembro
Domingo do Rock- 

Mogi Rock Mob
Palco Parque dos In-

gás, no período das 9h às 
21h

Feira Afro Cultural e concurso Pérola Negra e Mister 
Beleza Negra marcam Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência 
Negra é celebrado no 
Brasil no dia 20 de no-
vembro e tem como 
objetivo fazer uma re-
flexão sobre a intro-
dução dos negros na 
sociedade brasileira. 
Em Mogi Guaçu, a data 
será celebrada com a II 
Feira Afro Cultural e o 
Concurso Pérola Negra 
e Mister Beleza Negra. 
Os dois eventos serão 
realizados no próximo 
domingo, 20, no Centro 
Cultural, localizado na 
Avenida dos Trabalha-
dores, 2.651, no Jardim 
Camargo.
A Feira Afro Cultural 
começa a partir das 9h, 
no saguão do Centro 
Cultural, e contará com 
arte, música e conceitos 
da moda afro e praça de 
alimentação. Depois, às 
19h, no Teatro Tupec, 

será realizado o desfile 
do Concurso Pérola Ne-
gra e Mister Beleza Ne-
gra 2022. O evento tem 
previsão para terminar 
às 22h e tem entrada 
franca. 
O concurso irá eleger 
a Rainha Pérola Negra 
e o Mister Beleza Afro, 
além da Princesa Péro-
la Negra (2º lugar) e a 
Simpatia Pérola Negra 
(3º lugar). É importan-
te ressaltar que todas e 
quaisquer despesas com 
os cabelos, maquiagem, 
traje, acessórios, trans-
porte e alimentação fi-
carão por conta de cada 
participante.
Os eventos estão sendo 
organizados pela Se-
cretaria Municipal de 
Cultura e a Associação 
Cultural Afro Guaçua-
na (ACAG). “O objetivo 
do evento é combater o 

racismo estrutural tão 
danoso ao nosso meio 
social por meio da va-
lorização da contribui-
ção dos povos africanos 
para a nossa cultura e 
formação da nossa iden-
tidade”, disse o secretá-
rio de Cultura, André 
Sastri. 
Data
O dia 20 de novembro 
foi escolhido como uma 
homenagem a Zum-
bi dos Palmares, data 
na qual morreu lutan-
do pela liberdade do 
seu povo no Brasil, em 
1695. Zumbi, líder do 
Quilombo dos Palma-
res, foi um personagem 
que dedicou a vida na 
luta contra a escravatu-
ra no período do Brasil 
Colonial, onde os escra-
vos começaram a ser in-
troduzidos por volta de 
1594.


