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Nas principais cidades do Alto Tietê, a procura pela
vacina contra a febre amarela continua grande. Cerca
de 646 mil pessoas já foram imunizadas, sendo 254
mil apenas em Mogi das Cruzes. Suzano é a única
que aguarda doses. Cidades, página 4

e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br
Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015

MAX FEFFER

Dois deles devem ser entregues neste semestre pela administração suzanense; demais obras ficarão para abril

Prefeitura inicia construção
de quatro campos de futebol

Rinaldo Junior*

As obras dos quatro campos de futebol do Parque
Municipal Max Feffer, em
Suzano, começaram nesta
semana. De acordo com a
Prefeitura, foram iniciados os
trabalhos de movimentação
de terra. A construção faz
parte do pacote de obras
anunciado pelo prefeito
Rodrigo Ashiuchi (PR) no
ano passado. A previsão
era para que os trabalhos
começassem no fim de 2017.
A administração municipal informou que dois dos
quatro campos devem ser
finalizados e entregues à população ainda neste semestre.
A Prefeitura também trabalha
em outras melhorias para o
parque, como a criação de
uma nova ciclovia, a conclusão da Arena Multiuso e a

Pista de skate e
Arena Multiuso
devem ser abertos
ao público no mês
de aniversário
construção da pista de skate.
A nova ciclovia deverá ser
finalizada até abril deste ano,
conforme informou a Unidade
de Planejamento e Assuntos
Estratégicos (Upae). A obra
foi paralisada em agosto de
2016, após a empresa vencedora da licitação desistir
do contrato. Atualmente
estão sendo concluídos os
serviços de nivelamento e
compactação do solo, além
da implantação do pavimento.
Foram investidos R$ 248,9
mil por meio de um convênio
com o governo federal.
A Arena Multiuso e a pista

de skate também deverão
ser entregues em abril. Os
equipamentos fazem parte
de um pacote de inaugurações que devem ocorrer
no mês de aniversário da
cidade, conforme explicou
recentemente Ashiuchi em
entrevista ao Dat.
Segundo o prefeito, as
obras da pista estavam “quase
80% concluídas”. No local,
estão previstos 20 obstáculos de street, que totalizam
dois mil metros quadrados
de construção, e uma área
conhecida como bowl, com
350 metros quadrados. A
pista deve sediar campeonatos federais e nacionais.
O investimento total é de
R$ 997.797,26.
Sobre a Arena, um contrato
de financiamento de R$ 3,5
milhões foi assinado em novembro do ano passado para
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Trabalhos começaram com movimentação de terra em área do Parque Municipal

a conclusão dos trabalhos.
A liberação foi feita pela
agência Desenvolve SP, do

governo do Estado. A construção foi iniciada há cerca
de 20 anos e sua finalização

é um dos compromissos do
administração de Ashiuchi.
(*Texto supervisionado pelo editor)

Esporte

Benefício

Centro de Iniciação iniciará obras

Mais de 5 mil estudantes solicitam
Passe Livre Estudantil em Suzano

A Prefeitura de Suzano vai
começar em breve a construção do Centro de Iniciação
ao Esporte (CIE), projeto
que integra o Programa de
Aceleração do Crescimento 2
(PAC 2) e que foi conquistado
por meio do Ministério do
Esporte. Na última quinta-feira,
o governo federal liberou
parte dos recursos e emitiu
a autorização para início da
obra. O futuro equipamento
público ficará no Jardim
Santa Inês, no distrito do
Boa Vista, e o investimento
previsto é de cerca de R$ 4
milhões, com prazo de 12
meses para conclusão. O
processo licitatório já foi
concluído e neste momento
o Executivo está acionando
a empresa vencedora para
que os serviços possam ser
realizados no local.
O CIE será construído em
uma área pública municipal
de 14.854 metros quadrados,
localizada na esquina das
ruas Guilherme Garijo e
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Parte dos recursos para as obras já foram liberados

Vicente Scálice. A unidade
conquistada por Suzano é
do modelo 3, o maior entre
os disponíveis, com uma
estrutura de sete mil metros
quadrados. No local haverá pistas de corrida e para
salto em distância, área para
arremesso de peso – todas
referentes a atletismo – e
um ginásio para a prática
de modalidades olímpicas:
badminton, basquete, boxe,

esgrima, ginástica rítmica,
handebol, judô, levantamento
de peso, lutas, taekwondô, tênis de mesa e vôlei.
Também haverá atividades
de futsal e de modalidades
paralímpicas: esgrima em
cadeira de rodas, goalball,
halterofilismo, judô, tênis
de mesa e vôlei sentado.
O ginásio terá quadra coberta
com 40 x 20 metros e piso
sintético. No local também

haverá arquibancada com 177
lugares, espaço para academia, enfermaria, vestiários,
copa, sala de professores e
técnicos, depósito e salas de
administração. Está prevista
a utilização de materiais na
obra que garantam conforto
térmico e acústico aos alunos.
Também serão atendidos
requisitos de acessibilidade
como rampas, plataforma elevatória, banheiros adaptados,
portas mais largas e espaço
para cadeiras de rodas na
arquibancada.

Competências

Ao governo federal competirá
a liberação da verba para a
construção e a implantação
do CIE. Já à Suzano, além de
ceder a área, a contrapartida
de cerca de R$ 360 mil e a
realização da licitação, caberá
efetuar a gestão, o funcionamento e a manutenção,
além de elaborar um plano
de ação e uma política para
desenvolvimento do esporte.

A partir desta sexta-feira,
os suzanenses que solicitaram
a inscrição ou a renovação
do cadastro no Passe Livre
Estudantil poderão consultar no site do programa
(http://www.suzano.sp.gov.
br/web/passelivre) o dia
para que compareçam à sede
da Secretaria de Educação
(rua Aurora, 303, Vila São
Francisco) e apresentem
a documentação exigida.
Após a análise dos pedidos,
será elaborada a lista de
contemplados.
Os alunos deverão apresentar o cartão utilizado
no último semestre (para
renovação), cópia do comprovante de endereço atualizado, declaração de falta de
vagas nas escolas próximas à
residência, comprovante de
renda familiar, ficha cadastral
preenchida e cópias do RG do
estudante e dos membros da
família. Novos prazos serão
informados posteriormente.
A Secretaria de Educação

informou ontem que 5.522
estudantes dos ensinos fundamental, médio, técnico e
superior solicitaram o cadastramento ou o recadastramento. A primeira etapa
foi realizada pela Internet,
entre quarta e sexta-feira da
semana passada. Somente
nas primeiras 24 horas foram
mais de três mil inscrições.
Os alunos terão até o início da
próxima semana para juntar
os documentos necessários.
O Passe Livre é destinado
aos alunos com renda familiar
de até três salários mínimos
(R$ 2.867) ou de até R$ 457
por integrante.

Ministério Público

O vereador Lisandro Frederico (PSD) protocolou
uma petição no Ministério
Público (MP) para que seja
analisado o curto prazo para
o cadastramento no Passe
Livre. Ele também afirmou
que houve problemas no
sistema online.

