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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes RESPEITE A QUARENTENA

Legislativo tem contas 
rejeitadas desde 2013

Por seis anos 
consecutivos, 
balancete da 
Câmara foi negado 
pelo TCE por 
conta dos cargos 
comissionados

Foram rejeitadas as contas dos 
presidentes Rubens Fernandes (PR), 
o Bibo, em 2013; Protássio Ribeiro 
Nogueira (PSDB), em 2014; Anto-
nio Lino da Silva (PSD), em 2015; 
Mauro Araújo (MDB), em 2016, e 
Carlos Evaristo (PSB), em 2017. 
Em primeira instância, as contas 
da Câmara em 2018, enquanto o 
vereador Pedro Komura (PSDB) era 
presidente, também foram rejeitadas. 
Cidades, página 5

Referente a julho

Último dia
para pagar IPTU 
é nesta terça
Cidades, página 6

Faltou estudo

MORADORES DE BAIRROS DE ARUJÁ FICAM 
‘ILHADOS’ COM OBRAS NA MOGI-DUTRA

No trecho inicial da obra de duplicação, em Arujá, canteiro central impede passagem a bairros, interferindo na rotina dos moradores

 Paulo Maiolino/Divulgação

RETORNO

  Orquestra Jovem fará duas apresentações. Cidades, página 4

Destinação 

PPP do lixo 
agora é assunto 
para nova 
gestão
Cidades, página 3
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Os moradores que residem pró-
ximos às obras de duplicação na 
rodovia Mogi-Dutra (SP-88), prin-
cipalmente nos bairros Jacarandás 
e Jardim Via Dutra, em Arujá, têm 
enfrentado problemas que inter-
ferem na mobilidade dentro do 
próprio bairro. Comerciantes re-
latam que movimento diminuiu e 
moradores tiveram rotina alterada. 
Cidades, página 4

Segurança

Secretário promete Romu 
para final de semana
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SEMÁFORO
A população de Mogi das Cruzes pe-
diu e foi atendida. O semáforo em 
frente à estação de trem Mogi das 
Cruzes, da CPTM, para a travessia 
de pedestres foi colocado recente-
mente, já está em funcionamen-
to e cumprindo sua missão de re-
gular o trânsito. Quem passava de 
carro por ali, principalmente nos 
horários de pico, levava mais tem-
po para vencer o trajeto e, agora, 
mesmo que espere alguns segun-
dos no semáforo, logo volta a an-
dar e segue seu caminho. 

NEM TUDO AGRADOU
Entretanto, há dois meses, motoristas 
de aplicativo promoveram um buzinaço 
na região central de Mogi das Cruzes 
para reivindicar o direito de embarque e 
desembarque de passageiros na praça 
Sacadura Cabral, em frente à estação 
Mogi das Cruzes. O estacionamento no 
local foi impedido com a implementa-
ção de uma nova sinalização.

REUNIÃO
Logo após o prefeito eleito Caio Cunha 
(Pode) anunciar dois secretários, na 
última quinta-feira, o seu futuro – e 
atual – secretário de Planejamento e 

•••  FELIPE ANTONELLI

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPA

Urbanismo, Cláudio de Faria Rodrigues, 
chegou ao local, provavelmente para 
uma reunião com seu novo time. Ro-
drigues foi ao QG de Cunha logo após a 
reunião acabar e a imprensa ir embo-
ra para encontrar seus novos colegas.

MATO ALTO
Mogianos que residem às margens 
da linha de trem da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos (CPTM), 
próximos à Estação Braz Cubas, vêm 
sofrendo com o mato alto dentro dos 
limites da companhia. Por quilôme-
tros, as margens da linha de trem es-
tão com mato alto, acumulando o lixo 
que é jogado na área.

MOGI NO MOGI
A torcida do Mogi Basquete ainda não 
esgotou o estoque de trocadilhos com 
o mais novo integrante do time, o ala 
Mogi. Isso mesmo, Wesley Alves, co-
nhecido como Mogi por ter nascido em 
Mogi Guaçu, foi anunciado na sema-
na passada para delírio dos torcedo-
res que, além de contar com um novo 
atleta que vinha se destacando no Bo-
tafogo, agora podem brincar com os 
trocadilhos. Assim que tiver a docu-
mentação liberada, Wesley Mogi po-
derá fazer a sua estreia.

EDITORIAL

De forma ordenada

U
ma das vacinas mais esperadas das 
últimas décadas, enfi m, está pró-
xima. Pautada no calendário pre-
visto pelo governo do Estado de 

São Paulo, que estima o início da vacinação 
contra a Covid-19 em 25 de janeiro, a Secre-
taria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes 
confi rmou que já se prepara para a imuniza-
ção em massa da população e que também 
pretende iniciar os trabalhos na mesma data.

Com a perspectiva da maior campanha de 
imunização da história, as demais prefeituras 
que compõem o Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
também anunciaram que se preparam para 
atender a população a partir do próximo mês. 
As primeiras cinco etapas, que são dos grupos 
prioritários, estão previstas para o período de 
25 de janeiro a 22 de março.

Na estimativa preliminar, mais de 200 mil 
pessoas deverão ser imunizadas na região 
no grupo prioritário da população idosa. O 
Condemat já solicitou à regional do Grupo 
de Vigilância Epidemiológica Estadual a po-
pulação de indígenas, quilombolas e traba-
lhadores da saúde que deverá ser vacinada 

nas cidades do Alto Tietê.
O trabalho de se programar para vacinar a 

população, desempenhado pelas prefeituras 
do Alto Tietê é justifi cado e necessário, uma 
vez que a vacina nunca esteve tão perto de ser 
liberada. Prometida para o fi nal de janeiro, a 
imunização precisa ser planejada com muita 
cautela, para que as doses cheguem às cate-
gorias que mais necessitam do imunizante.

A princípio, os funcionários de Saúde terão 
a prioridade de vacinação, o que gira em tor-
no de 7 mil doses do imunizante apenas em 
Mogi das Cruzes. A escolha é mais que sensa-
ta, uma vez que a linha de frente do combate à 
Covid-19 – representada por enfermeiros, mé-
dicos, e outros profi ssionais – já sofreu demais 
ao longo dos últimos meses, tanto pelo contá-
gio, quanto pelo psicológico afetado por conta 
do temor de serem transmissores da doença.

O titular da Pasta mogiana, Henrique Nau-
fel, informou que o drive-thru realizado com 
a vacinação da gripe funcionou de forma 
exemplar, indicando que o modelo deve ser 
seguido também para o imunizante contra a 
Covid-19. Uma boa alternativa em tempos 
em que o contato físico tem de ser restrito.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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CHARGE

Richard Thaler, prêmio 
Nobel de Economia, em en-
trevista, disse: “Não consigo 
me lembrar de outra época 
em que tenha havido tanta 
incerteza. Todos nós estamos 
vivendo um dia de cada vez 

– e é provável que continue 
assim pelo menos por mais 
um ano, até surgirem vaci-
nas para combater o vírus. 
São tempos assustadores”. 

A nossa era da incerteza 
surgiu do xeque-mate que o 
racionalismo deu na verdade 
absoluta substituindo-a pela 
colcha de retalhos de verda-
des relativas, uma confusa 

“torre de Babel” construída 
sob a égide de verdades di-
versifi cadas. A visão mate-
rialista que domina o mun-
do é incompatível com a fé 
cristã: ter é mais importante 
do que ser; o prazer é tudo, 

Para você, que eu sou?

Mauro Jordão é médico.

ARTIGO
Mauro Jordão

deve ser buscado a qualquer 
preço; pessoas devem ser 
consideradas como objetos, 
usadas e descartadas; o ho-
mem é o centro do Universo 
e requer a sua glorifi cação. 

Resta pouco para o ho-
mem perder de uma vez 
sua identidade divina, o 
pós-modernismo existen-
cialista o fez rejeitar a fé em 
Deus, abominar a razão que 
individualiza o ser humano 
e o impede de ser massifi -
cado em “nada”. A reputa-
ção aparente do palco esva-
zia a dignidade íntima nos 
bastidores. No lar humilde 
do carpinteiro José, o me-
nino Jesus cresceu com os 
irmãos e nada foi dito que 
frequentou uma escola ou 
universidade. Maria sabia, 
em segredo, que Ele era o 
Deus encarnado, na adoles-

cência Ele mostrou sabedo-
ria aos doutores da lei, ne-
nhum milagre descrito antes 
dos 30 anos. 

Numa ocasião em que Je-
sus já exercia o seu minis-
tério, perguntou aos seus 
discípulos: “Quem diz o 
povo ser o Filho do Ho-
mem?” Responderam: “Elias, 
João Batista ou outro pro-
feta”. Então, os interpelou 
de modo pessoal: “Quem 
vocês dizem que eu sou?”. 
Pedro respondeu com muita 
convicção: “Tu és o Cristo, 
o Filho do Deus Vivo”. Je-
sus afi rmou para Pedro que  
a sua resposta não foi dada 
pela razão, mas pelo seu 
Pai que está nos céus. E se 
Jesus, neste Natal, lhe per-
guntar: “Para você quem Eu 
Sou?” Numa era de incerte-
za você terá para Ele, pela 
fé, a resposta certa?

 josemaurojordao@gmail.com
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Número de servidores públicos 
aumenta quase 5% em Mogi

Pesquisa foi elaborada pelo IBGE e avalia os dados referentes ao ano de 2019 na comparação com os de 2018

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

A mais recente Pesquisa de 
Informações Básicas Muni-
cipais (Munic), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), apon-
tou que a quantidade de 
funcionários públicos na 
administração direta cres-
ceu em 4,8% de 2018 para 
2019 em Mogi das Cruzes. 
Isso porque, os registros em 
cargos públicos subiram de 
5.667 para 5.941 de um ano 
para o outro. Questionada, 
a Prefeitura não informou o 
que teria ocorrido para que 
274 cargos públicos fossem 
criados durante o período 
analisado pelo IBGE.

Juntas, Mogi, Itaquaque-
cetuba, Suzano, Ferraz de 
Vasconcelos e Poá, saíram dos 
21.665 cargos públicos de 
2018 sofreram uma elevação 
de 0,7%, quando chegaram 
a 21.821 no ano seguinte.

Somente em Suzano, exis-
tiram 4.964 cargos públicos 
no ano de 2018, número 

Entre um ano e outro foram criados 274 cargos públicos, segundo dados do IBGE

que aumentou para 5.071 
em 2019. De acordo com 
a Prefeitura suzanense, a 
variação de 2,1% ocorreu 
em virtude da retomada do 
Programa de Frente de Tra-
balho pela gestão municipal 
nos últimos anos. 

O programa é desenvol-
vido pela Prefeitura e hoje 
conta com 149 bolsistas, que 
atuam junto aos órgãos da 
Administração Municipal 
em atividades relacionadas 
à limpeza pública, à con-
servação de áreas verdes e 
praças, à manutenção dos 
próprios públicos municipais, 

e à limpeza e manutenção 
nas vias públicas.

“Nós reforçamos que 
atendemos integralmente 
à legislação vigente sobre 
gastos e ocupação de car-
gos de servidores públicos 

municipais”, acrescentou a 
Administração de Suzano.

Em Itaquá, a quantidade de 
funcionários públicos passou 
de 5.403 para 5.228 de 2018 
para 2019. Percentualmente, 
o declínio representa uma 

queda de 3,2% de ocupa-
ções em cargos públicos da 
administração direta.

No município de Ferraz, o 
número subiu de 2.909, em 
2018, para 2.914 em 2019, 
0,17% a mais, segundo os 

números contabilizados e 
divulgados pelo IBGE. Por fim, 
em Poá houve uma queda de 
2%, já que a cidade passou 
de 2.722 cargos públicos 
em 2018 para 2.667 no ano 
passado.

O Munic
De acordo com o IBGE, a 

pesquisa fornece informações 
variadas sobre a gestão pú-
blica municipal, incluindo a 
legislação e os instrumentos 
de planejamento existentes 
nessa esfera da administração. 
A periodicidade da pesquisa 
é anual e sua abrangência 
geográfica é nacional, com 
resultados divulgados para 
todo o país, Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e 
municípios. Dois distritos 
brasileiros, cabe destacar, 
são tratados na Munic como 
municípios: o Distrito Federal, 
onde tem sede o governo 
federal, e o Distrito Estadual 
de Fernando de Noronha, 
arquipélago localizado no 
Estado de Pernambuco.

Thamires Marcelino
Daniel Carvalho/Mogi News

Novo prefeito precisará 
decidir sobre PPP do lixo
Felipe Antonelli

Uma das primeiras decisões 
que precisará ser tomada pelo 
prefeito eleito Caio Cunha 
(Pode), assim que assumir 
a Prefeitura em 2021, é a 
manutenção ou reformulação 
da licitação para a escolha da 
empresa responsável pela 
destinação dos resíduos sóli-
dos de Mogi das Cruzes nos 
próximos 30 anos, no valor 
de R$ 2,5 bilhões. Em novem-
bro, o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) suspendeu o 
andamento do certame pela 
segunda vez desde.

Questionado sobre suas 
pretensões em relação ao pro-
jeto, Caio Cunha não garantiu 
nenhuma definição sobre o 
tema. O próximo chefe do 
Executivo, no entanto, relem-
brou que o processo está em 
julgamento e que promoverá 
uma reavaliação do projeto, 
não indicando se irá manter 
ou reformular o edital.

Com a decisão, a abertura 
dos envelopes com as propostas 

Em pauta

das empresas interessadas em 
firmar a primeira Parceria 
Público-Privada (PPP) do 
município, marcada para o 
próximo dia 18, terá outra data 
agendada, após as alterações 
no edital.

Quando encerrado o pro-
cesso licitatório para a seleção 
da empresa responsável pelo 
destino dos resíduos sólidos, 
ficará a critério da vencedora 
escolher a melhor entre as 
opções apresentadas pela 
Prefeitura: a criação de uma 
Unidade de Recuperação 
Energética (URE) ou de um 
aterro bioenergético.

No primeiro ano de PPP 
estão previstas melhorias na 
Estação de Transferência de 
Resíduos e a implantação 
das instalações operacionais 
e do novo ecoponto. Para o 
segundo ano, implantação 
da Central de Triagem de 
Resíduos Recicláveis, reforma 
dos três ecopontos existentes 
e a implantação de dois novos 
equipamentos do tipo. Já 
no terceiro ano, mais dois 

ecopontos serão construídos, 
totalizando cinco dispositivos 
de coleta seletiva. Além disso, 
a PPP prevê a recuperação 
do antigo lixão da Volta Fria.

Desde a primeira interfe-
rência da Corte, em julho, a 
administração já entendia 
que seria inviável a escolha 
do vencedor ainda neste ano.

Durante o processo de 
transição entre os governos 
do prefeito Marcus Melo 
(PSDB) e o de Caio Cunha, 
a licitação do lixo começou 
a ser apresentada à equipe da 
nova gestão. O coordenador da 
transição, Lucas Porto, disse 
que o tema é complexo e que 
é preciso entender os detalhes 
da licitação para apresentar 
ao prefeito eleito, para que 
ele tome as decisões. 

O tom adotado por Caio 
Cunha sobre a PPP do lixo é 
o mesmo que ele utiliza sobre 
o projeto Mais Mogi Ecotietê, 
no qual fez críticas durante a 
campanha, mas disse que irá 
analisar a fundo o programa 
municipal.

Mais uma vez, moradores pedem

manutenção urgente no Nagao
Os moradores que vivem 

próximos à estrada muni-
cipal Fujitaro Nagao irão 
terminar mais um ano com 
a mesma reclamação que os 
acompanha há muito tempo: 
a falta de manutenção na via. 
Além das placas danificadas 
com pichação, o mata alto 
também cobre a sinalização. 

A Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos havia 
informado ao Mogi News, 
na última quarta-feira, que 
enviaria uma equipe para 
executar os trabalhos de 
manutenção na estrada, no 
entanto, nada foi feito até a 
tarde de ontem, conforme 
queixa dos moradores. 

Ronaldo Leme é uma das 
pessoas que já se cansaram 
de protocolar reclamações 
na Ouvidoria da Prefeitura. 

“Grande parte dos morado-
res está irritada com este 
problema, que já existe há 
muito tempo. Essa gestão, 
de fato, deixou muito a 
desejar.”, lamentou.

Leme, que também é líder 

Sinalização na estrada

da Associação Amigos do 
Cocuera e reside na estrada 
municipal Fujitaro Nagao 
desde 1974, apontou outro 
problema na via. Segundo 
ele, não há demarcação de 
quilometragem na estrada, 
o que dificulta a localiza-
ção dos usuários. “É muito 
preocupante, já que em 
casos de pedidos de socorro 
é importante saber exata-
mente a altura do acidente”, 

explicou. 
Ontem, a Prefeitura de 

Mogi afirmou que a nova 
previsão para a manuten-
ção e roçada é amanhã. A 
Secretaria Municipal de 
Transportes esclareceu ainda 
que no dia 10 de novembro 
foi feita a revitalização das 
linhas de estímulo à redu-
ção de velocidade, além da 
verificação das placas de 
sinalização. (T.M.)

Placas danificadas e mato alto prejudicam motoristas 

Daniel Carvalho/Mogi News

Os registros em 
cargos públicos 
subiram de 5.667 
para 5.941 de um 
ano para o outro
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Orquestra Sinfônica terá mais 
duas apresentações em 2020

A Orquestra Sinfônica Jo-
vem de Mogi das Cruzes se 
prepara para suas últimas 
apresentações de 2020. O 
grupo deverá tocar na pró-
xima quarta-feira, em uma 
apresentação com público 
restrito no Clube Náutico 
Mogiano. 

O evento terá a presença do 
cantor Fernando Maque. O 
artista traz em seu repertório 
canções de Frank Sinatra e 
natalinas. No dia 22, será a 
vez do ‘Quinteto de Metais’ 
se apresentar. O evento será 
online por meio do canal da 
Orquestra, no Youtube.

A pandemia do coronavírus 
afetou o setor artístico de maneira 
drástica este ano. Com ensaios 
remotos e apresentações sem 
público presencial, os músicos 
da Orquestra Sinfônica Jovem  
tiveram que se adaptar.“A 
música não parou em Mogi.  
Conseguimos produzir e estu-
dar mesmo com a pandemia. 
São poucas as cidades que 
mantiveram o salário dos 
músicos e proporcionaram 

Presencial e online

as condições para realização 
de uma programação intensa”, 
declarou o maestro e o diretor 
artístico, Lelis Gerson.

Foram seis apresentações nos 
últimos três meses. Uma delas 
foi para comemorar os 250 
anos do compositor Ludwig 
Van Beethoven. A Orquestra 
se apresentou em uma live 
em 26 de novembro. “Foi 
sensacional. O maestro Fábio 
Zanon trouxe muito conheci-
mento, especialmente sobre 

a 5ª Sinfonia”, revelou Lelis.
No começo deste mês, o 

projeto realizou sua primeira 
apresentação presencial do 
ano no Theatro Vasques. A 
Orquestra deverá retomar 
as apresentações em feve-
reiro de 2021. Os músicos e 
bolsistas que não puderam 
completar o cronograma anual 
serão mantidos e, excepcio-
nalmente em decorrência da 
pandemia, o próximo não 
abrirá nova turma. (L.K.)

Moradores de Arujá reclamam 
de canteiro central na SP-88

Muretas de concreto impedem que motoristas entrem nos bairros por acessos na contramão da rodovia

OBRAS DE DUPLICAÇÃO

Os moradores que residem 
próximos às obras de dupli-
cação na rodovia Mogi-Dutra 
(SP-88), principalmente nos 
bairros Jacarandás e Jardim 
Via Dutra, em Arujá, têm 
enfrentado problemas que 
interferem na mobilidade 
dentro do próprio bairro. As 
reclamações colhidas pela 
reportagem dizem respeito à 
interdição do acesso a esses 
bairros pelo Departamento de 
Estradas e Rodagens (DER), 
que acabou segregando as 
duas localidades.

Muitos moradores próximos 
à via têm comércio e uma 
das reclamações é do baixo 
movimento, já que agora o 
motorista precisa dar uma 
volta maior para adentrar 
nessas localidades.

Como em toda obra viária, 
as pessoas que moram nos 
arredores já tendem a viven-
ciar adversidades durante a 
execução dos serviços, com o 
excesso de sujeira e o barulho 

Barreira obriga motoristas a fazerem o retorno no novo acesso criado pelo DER

causado pelas máquinas. No 
entanto, o que os moradores 
do Jacarandás e Jardim Via 
Dutra reclamam é do canteiro 
central construído na Mogi-

-Dutra, durante as obras de 
duplicação, que impede o 
rápido acesso.

De acordo com a mora-
dora Ana Paula André, sua 
rotina foi alterada desde que 
a passagem foi dificultada. 

“Tenho que acordar ainda mais 
cedo, se não, chego atrasada 
no trabalho, já que o ônibus 
tem que fazer o retorno no 
condomínio Arujá Hills 3 

”, lamentou.
O vereador de Arujá, 

Paulinho Maiolino (PSD), 
tem se empenhado junto 

aos moradores para que 
o problema seja resolvido 
o quanto antes. “Estamos 
tentando propor à CCR 
Nova Dutra (concessionária 
que administra a rodovia 
Presidente Dutra - BR-116) 

a  uma nova entrada da 
Dutra para beneficiar os 
moradores”, contou.

Em nota, o DER rebateu, 
dizendo que os acessos dos 
bairros de Arujá à rodo-
via Mogi-Dutra não foram 

fechados pelo departamento. 
“A ação realizada pelo ór-
gão consiste na segregação 
das pistas com barreiras de 
concreto - ação que impede 
a conversão irregular dos 
veículos em duplo sentido 

da rodovia, melhorando 
assim a segurança viária. Os 
motoristas podem realizar 
o retorno nas rotatórias já 
implantadas e em operação 
na rodovia. Para os pedestres, 
o DER está desenvolvendo 
um estudo para melhorar a 
travessia, com lombofaixas 
e dispositivos adequados” 
afirmou o departamento.

Apesar de questionado, o 
DER não apresentou mais 
especificações.

Os motoristas do bairro 
Jacarandás conseguirão reali-
zar o acesso pelo dispositivo 

“Trevo Arujá Hills”, em fase 
de construção. O tráfego do 
Jardim São Jorge deverá ser 
realizado na via marginal à 
Mogi-Dutra, que está sendo 
pavimentada. A previsão de 
liberação das obras é até o 
final do mês.

A duplicação do trecho 
de Arujá da rodovia Mogi-

-Dutra teve início em 2018 
e o investimento do gover-
no do Estado já totaliza  
R$ 103,9 milhões.

Thamires Marcelino
 Paulo Maiolino/Divulgação

Patrulhamento da Romu 

deve iniciar nesta semana

A Ronda Ostensiva Muni-
cipal (Romu) deverá iniciar 
suas atividades em Mogi das 
Cruzes até o final da semana. 
A Secretaria Municipal de 
Segurança Pública informou 
que os quatro veículos do 
grupamento de elite da Guarda 
Civil Municipal (GCM) já 
estão prontos para circular e 
só aguardam o emplacamento 
para dar início às patrulhas.

Com a proposta de atuar 
no apoio em diversas ocor-
rências, a Romu deverá se 
destacar no atendimento 
em locais com grande con-
centração de pessoas, como 
eventos públicos, invasão de 
áreas e operações integradas. 
Desde quando a licitação foi 
anunciada para compra dos 
veículos, em julho, a GCM 
treinou e capacitou cerca 
de 25 guardas para operar 
o destacamento.

Os agentes receberam treina-
mento necessário para prestar 
auxílio em ações, como controle 

Elite da GCM

de distúrbios e emergências, 
além da utilização de arma-
mento pesado, como armas 
calibre 12, bombas de efeito 
moral, entre outras.

O secretário municipal de 
Segurança, Roberto Madureira 
Sales, informou que faltam 
apenas alguns detalhes para 
que o trabalho da Romu te-
nha início. “A concessionária 
já informou que só resta o 
emplacamento dos veículos, 
pois todo o tramite restante 

já está pronto para liberação. 
Até o final da semana já estará 
tudo pronto”, confirmou.

Duas viaturas serão ad-
quiridas para reforçar o pa-
trulhamento rural da GCM. 
De acordo com a Pasta, as 
licitações para as compras 
já foram homologadas e a 
nova gestão, que assumirá 
o Executivo Municipal em 
2021, receberá os veículos 
em fevereiro. 

Texto supervisionado pelo editor*

Luiz Kurpel*

Quatro viaturas aguardam o emplacamento para rodar

Wanderley Costa/Secop Suzano

Quem vive próximo 
à via têm comércio 
e uma das 
reclamações é do 
baixo movimento

Próximo evento será quarta-feira no Clube Náutico 

Divulgação
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Ex-prefeitos falam sobre 
as conquistas da ACMC

No fechamento da série 
comemorativa dos 100 Anos 
da Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
o deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD) e o prefeito 
Marcus Melo (PSDB) falam 
sobre as conquistas da entidade 
em depoimentos exibidos 
nas redes sociais  @acmo-
gidascruzes. Ex-presidentes 
da Associação Comercial, 
as autoridades ressaltam 
a atuação da entidade no 
desenvolvimento da cidade.

Por quatro gestões presi-
dente da ACMC e prefeito 
da cidade por duas vezes, o 
deputado Bertaiolli destaca 
o aprendizado e lembra 
que muitos empresários 
abdicaram de tempo para 
colaborar com a entidade, o 
que possibilitou ela se tornar 
a referência que é hoje.

“Vamos continuar fortale-
cendo a entidade, que tanto 
nos orgulha e colabora com o 
desenvolvimento da cidade’, 
ressalta o ex-presidente.

O prefeito Marcus Melo 

100 anos da entidade

ressalta a luta da entida-
de na defesa da atividade 
empresarial e geração de 
empregos em Mogi das Cru-
zes. Presidente da Associal 
Comercial no período de 
2009 a 2011, ele lembra 
também sua atuação na 
coordenadoria do Núcleo de 
Jovem Empreendedor – NJE 
e fala do aprendizado que 
o trabalho com o associa-
tivismo proporciona,

“Parabenizo a todos que 

nestes 100 anos contribuíram 
com a ACMC e com Mogi 
das Cruzes”, diz o prefeito.

Obra de arte
Foi inaugurada, na manhã 

de ontem, uma escultura 
com cinco metros de altura 
que foi instalada na praça 
Oswaldo Cruz, na região 
central.  O monumento 
também faz parte das co-
memoração dos 100 anos 
da entidade.

Novo contrato ficará a cargo
de Cunha, afirma secretária

Após ser criticada pelo 
prefeito eleito Caio Cunha 
(Pode) por estar dificultan-
do o processo de transição 
em sua área, a secretária 
municipal de Educação, 
Juliana Guedes, disse que 
a subvenção anual com 
as creches é dividida em 
12 parcelas, de fevereiro a 
janeiro do ano seguinte, e 
que o novo termo para re-
passe da subvenção ocorre 
já na nova gestão, quando 
também será repassada a 
primeira parcela do termo 
referente a 2021. Segundo 
ela, a última parcela do ter-
mo em vigor será repassada 
em janeiro.

“Durante a reunião de 
transição, expliquei que vou 
adiantar todo procedimento 
para o pedido de subven-
ção das creches para o ano 
de 2021 e que já iniciei a 
juntada de documentos 
necessários”, disse.

Durante coletiva para 
anunciar mudanças para sua 
gestão, na última quinta-feira, 

Creches subvencionadas

o prefeito eleito criticou a 
postura da secretária Juliana 
em não assinar o contrato com 
as creches subvencionadas, 
dificultando o processo de 
transição entre os governos.

O vereador também cri-
ticou a interferência do 
atual prefeito Marcus Melo 
(PSDB) na articulação para 
escolha do novo presidente 
da Câmara Municipal, que 
ocorre em 1º de janeiro, 
e a confusão criada com 

a associação beneficente 
Abomoras, que por conta 
de um contrato também 
não assinado, passa por 
dificuldades com o risco 
de fechar as portas.

A Secretaria de Assistên-
cia Social afirmou que o 
convênio com a associação 
beneficente que terminaria 
em 31 de dezembro deste ano 
será prorrogado por mais três 
meses – janeiro, fevereiro e 
março de 2021. Isso significa 
que caberá a Cunha, logo no 
primeiro semestre de sua 
gestão, decidir sob o tema.

“A gente espera de verdade 
que a mesma cordialidade 
que iniciou-se com a ligação 
do prefeito Melo falando 
sobre fazer uma transição 
tranquila, de fato aconteça 
até o fim”, disse Cunha na 
oportunidade. “Infelizmente 
temos questões que a gente 
espera reverter em termos 
de atitudes do governo atual 
para que a cidade não seja 
prejudicada”, completou o 
prefeito eleito. (F.A.)

Juliana diz que iniciou 
juntada de documentos 
para novo contrato

Felipe Claro/Arquivo

Desde 2013, contas julgadas 
da Câmara foram rejeitadas

Desproporcionalidade entre os cargos comissionados e os efetivos é responsável pela reprovação dos balancetes

PROBLEMA CRÔNICO

Todas as contas anuais da 
Câmara Municipal julgadas 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) desde 2013 
foram rejeitadas pela Corte, 
em sua maioria pelo proble-
ma que aparenta ser crônico 
dentro da Casa de Leis: a 
desproporcionalidade entre 
os cargos comissionados 
frente aos efetivos.

Segundo o Legislativo, 
foram rejeitadas as contas 
dos presidentes Rubens Bene-
dito Fernandes (PR), o Bibo, 
em 2013; Protássio Ribeiro 
Nogueira (PSDB), em 2014; 
Antonio Lino da Silva (PSD), 
em 2015; Mauro Araújo 
(MDB), em 2016, e Carlos 
Evaristo da Silva (PSB), em 
2017. Em primeira instância, 
as contas da Câmara em 
2018, enquanto o vereador 
Pedro Komura (PSDB) era 
presidente, também foram 
rejeitadas. 

Os balancetes de 2019 e 
2020, da gestão do vereador 

Legislativo busca alternativa para corrigir os erros

Sadao Sakai (PL), ainda não 
foram julgadas pela Corte. 
Entretanto, o parlamentar 
não promoveu nenhuma 
reforma administrativa dentro 
do Legislativo que resultou 
na considerável redução de 
funcionários comissiona-
dos na Casa de Leis, o que 
certamente será levado em 
consideração pela Corte 
durante a análise. 

Segundo o atual presidente, 
em 2019, a Câmara esteve em 
contato com a Corte, quando 
foi prometido uma reavaliação 
por parte do TCE do tom de  
irregularidade desta relação 
entre os comissionados e 
concursados em Mogi. O 
vereador Sakai considera 
como um erro do TCE, pois 
a Câmara já demonstrava 
estar tentando reequilibrar 
tal pendência. “Eles (TCE) 
ficaram responsáveis em 
analisar esta situação, pelo 
tamanho populacional do 
município. E eu fui aconse-
lhado a acompanhar de perto 
todos os julgamentos das 

contas para tentar reverter 
a situação”, completou o 
presidente.

Além de pontos exclusivos 
de cada rejeição, a proporção 
de cargos comissionados e 

efetivos esteve presente em 
diversos relatórios de avisos 
encaminhados aos presidentes 
da Câmara e também foram 
comuns como argumentos 
para a rejeição dos balancetes.

Em 2014, por exemplo, 
as contas do Legislativo, sob 
comando do vereador Protássio 
Nogueira, foram rejeitadas 
por pontos específicos de 
sua gestão, mas também por 
conta deste problema crônico 
que atormenta os chefes do 
Legislativo desde 2013.

As contas foram julgadas 
irregulares pelo TCE devido 
à contratação de um projeto 
de obra que não veio a ser 
realizada. “Na condição de 
gestor, (Protássio) efetuou 
gastos para a realização de 
obra que não executou ou 
exigiu a execução”, disse 
o TCE.

Outros dois pontos foram 
julgados como irregulares 
pelo TCE: o pagamento da 
compra de computadores, 
realizada em 2013 (um ano 
antes de ser presidente do 
Legislativo) e que ele terminou 
de pagar; e – novamente – a 
quantidade muito superior de 
funcionários comissionados 
da Câmara em comparação 
com os concursados.

Pensando na solução do 
problema, o vereador e ex-

-presidente Pedro Komura se 
mostrou favorável e propôs 
a possibilidade de redução 
na quantidade de cadei-
ras no plenário. Segundo 
o parlamentar, com 19 ou 
até 17 vereadores, a Câmara 
conseguiria desenvolver seus 
trabalhos e, ainda por cima, 
com uma considerável redução 
nos gastos e a erradicação do 
problema financeiro com o 
Tribunal de Contas.

Segundo o atual presidente, 
em 2019, a Câmara esteve em 
contato com o presidente da 
Corte, quando foi prometida 
uma reavaliação da irregula-
ridade desta relação entre os 
comissionados e concursados. 
O vereador Sakai considera 
como um erro do TCE, pois 
a Câmara já demonstrava 
estar tentando reequilibrar tal 
pendência. “Fui aconselhado 
a acompanhar de perto todos 
os julgamentos das contas 
para tentar reverter a situação”, 
completou o presidente.

Felipe Antonelli
Divulgação/CMMC

Deputado Bertaioli 
atuou na presidência da 
entidade por quatro anos

Fotos: ACMC/Divulgação

Melo: “Parabenizo a todos 
que contribuíram com a 
associação e com Mogi”  
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Licenciamento online é feito 
por 74 mil motoristas de Mogi

Medida foi implantada pelo Detran para impedir o contato físico nas dependências das unidades do Estado

FACILIDADE

Desde o mês de maio deste 
ano, durante a pandemia de 
coronavírus (Covid-19), até 
o final de novembro, mais 
de 74 mil motoristas que 
possuem um veículo regis-
trado em Mogi das Cruzes já 
realizaram o licenciamento 
pela plataforma online. No 
total, segundo informações 
do Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran), 74.200 motoristas 
utilizaram o serviço digital 
que possibilita a emissão 
anual do novo Certificado de 
Registro e Licenciamento do 
Veículo (CRLV), obrigatório 
para a circulação do veículo.

Somando as cinco cidades 
mais populosas do Alto Tietê, 
o número de licenciamento 
online chegou a marca de 
188.993 durante o mesmo 
período.

A emissão do documento por 
meio da plataforma eletrônica 
foi disponibilizada no dia 8 de 
maio com o intuito de gerar 

Serviço pode ser realizado pelos canais digitais e está disponível desde 8 de maio

facilidade aos motoristas e, 
principalmente, descartar a 
necessidade do contato pessoal 
para emitir o licenciamento. 
Desta forma, o Detran pôde 
diminuir a disseminação do 
novo coronavírus, sendo que 
o distanciamento social é uma 
das maneiras mais eficazes 
de conter a doença.

Para o licenciamento de 
veículo de aluguel, é necessá-
rio apresentar a autorização 
para transporte emitida pelo 
órgão competente. Porém, 
em função do impacto da 
quarentena pela Covid-19 
nas atividades desenvolvidas 
por estes órgãos, o Detran 
prorrogou a obrigatoriedade 
da apresentação das respec-
tivas autorizações para o 
licenciamento de veículos 
de aluguel com placas finais 
1, 2 e 3, os quais ocorrem 
nos meses de abril, maio e 
junho de 2020; e 4, 5 e 6, 
em que ocorrem nos meses 
de julho e agosto deste ano. 

Após o pagamento da taxa 
de licenciamento no sistema 

bancário, estará disponível o 
download e a impressão do 
CRLV diretamente no portal 
do Detran, no aplicativo 
Carteira Digital de Trânsito 
(CDT) do governo Federal e 
ainda no portal de serviços 

do Departamento Nacio-
nal de Transito (Denatran). 
Para veículos oficiais ou com 
bloqueios, o licenciamento 
deverá ser solicitado em 
uma unidade do Detran ou 
Poupatempo.

Como fazer
O Detran informou que  

para realizar o licenciamento 
digital é preciso utilizar um 
caixa eletrônico ou internet 
banking, o motorista informa 
o número do Renavam do 

veículo para pagar a taxa 
do licenciamento e outros 
débitos, se houver. Um dia 
após o recebimento da taxa, 
o CRLV ficará disponível para 
download e impressão no 
item Licenciamento Digital 
nos portais do Poupatempo 
(www.poupatempo.sp.gov.br), 
Detran (www.detran.sp.gov.
br) e Denatran (portalservicos.
denatran.serpro.gov.br), além 
dos aplicativos Poupatempo 
Digital, Detran.SP e Carteira 
Digital de Trânsito – CDT. 
O documento poderá ser 
salvo no próprio celular e 
impresso, em papel sulfite 
comum. 

Para acesso ao aplicativo 
CDT, o login é feito com os 
dados do cadastro no portal 
de serviços do Denatran, 
informando o CPF e a senha. 
Usuários novos precisarão se 
cadastrar, seguindo o passo 
a passo informado.

A falta de licenciamento 
é uma infração de trânsito 
prevista no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Thamires Marcelino
Mogi News/Arquivo

Vence nesta terça-feira a 
parcela do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
referente ao mês de julho. Os 
contribuintes que optaram 
pelo adiamento do tributo, 
tem até o dia 15 deste mês 
para fazer o pagamento. O 
vencimento foi prorroga-
do devido a pandemia da 
(Covid-19).

Para efetuar o pagamento 
corretamente é necessário 
imprimir o boleto por meio 
do site da Prefeitura para que 
o documento seja emitido 
com a nova data. Se o con-
tribuinte utilizar a lâmina 
do carnê enviado no início 
do ano, o banco ou internet 
banking não identifica o 
adiamento das parcelas e 
haverá cobrança de juros 
e multa.

Os contribuintes que ficaram 
em dia com o imposto até 1º 
de novembro de 2020 terão 
direito a 5% de desconto 
em 2021. E quem optar 
pelo pagamento à vista terá 
mais 5%, totalizando um 
abatimento de 10%.

IPTU referente a julho 
vence nesta terça-feira

Tributo

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes promoveu o adia-
mento de várias parcelas 
do (IPTU) com o objetivo 
de aliviar as despesas dos 
mogianos, excepcionalmente 
em decorrência dos impactos 
da pandemia na economia. 
O calendário opcional de 
cobrança estabeleceu que os 
meses de maio, junho e julho 
poderiam ter os vencimentos 
para outubro, novembro e 
dezembro, respectivamente.

Para obter a segunda 
via do documento acesse 
http://online.pmmc.com.
br/servicos/?page=servicos/
pc&p=stmw906&op=inscricao 
e tenha em mãos o carnê do 
IPTU e o número do CPF.

Para garantir o direito a 
quem realmente precisa e 
combater fraudes, o gover-
no do Estado de São Paulo 
fará mudanças no sistema 
que garante às pessoas com 
deficiência (PCD) a isenção 
do Imposto sobre Proprie-
tários de Veículos Automo-
tores (IPVA). O decreto n° 
65.337/2020 que regula-
menta a Lei 17.293/2020 foi 
publicado na edição desta 
terça-feira, no Diário Oficial 
do Estado. Somente em 
Mogi das Cruzes são 3.797 
proprietários veículos de 
Mogi isentos do pagamen-
to do IPVA pela categoria 
PCD, a renúncia fiscal é de  
R$ 7.892.099 

As pessoas com deficiência 
física severa ou profunda, 
cujo veículo necessite de 
adaptação, continuarão a 
ter direito à isenção de IPVA. 
Dessa forma, o imposto não 
recolhido poderá ser utilizado 
pelos proprietários como 
investimento para custear 
as modificações necessárias, 
como inversão do pedal do 
acelerador, comandos ma-
nuais de acelerador e freio 

Isenção para IPVA tem novas regras
Benefício

de solicitar nova isenção por 
meio de recurso, desde que 
sejam obedecidas as novas 
regras.

Outra mudança é a necessi-
dade de afixar no veículo isento 
de IPVA adesivo indicativo 
da isenção. Os beneficiados 
poderão imprimir a arte 
indicativa de isenção no site 
da Secretaria da Fazenda. 
É necessário que o adesivo 
esteja visível no veículo para 
evitar penalidades.

a indicação ou não das isen-
ções, pode ser encontrada 
nesse espaço. Confira aqui 
os principais pontos da 
mudança.

Os proprietários que não 
se enquadrarem nos novos 
critérios exigidos em lei 
terão o benefício da isenção 
cessado e deverão recolher 
o IPVA 2021 normalmente. 
A regulamentação da lei 
permite aos que perderem 
o benefício a oportunidade 

e adaptação de comandos 
do painel no volante. Os 
autistas e as pessoas com 
deficiência física, visual e 
mental, severa ou profunda, 
não-condutoras, continuam 
beneficiadas.

A Secretaria de Estado 
da Fazenda e Planejamento 
disponibiliza em seu site 
um guia com os principais 
pontos da mudança. A tabela 
das restrições médicas com a 
letra inserida na CNH, com 

Somente em Mogi das Cruzes, 3.797 proprietários de veículos isentos deste tributo 

Daniel Carvalho

Pagamento foi 
adiado para aliviar 
as despesas em 
decorrência dos 
impactos da Covid-19
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As Triumph Tiger 1200 
Alpine Edition (R$ 83.590) e 
Desert Edition (R$ 88.590) 
chegam nesta semana às 
18 concessionárias bra-
sileiras da marca, ambas 
trazendo novidades tec-
nológicas, principalmente 
em relação ao modelo de 
entrada XR e ao interme-
diário XCx, já disponíveis 
no mercado, e uma con-
dição exclusiva e inédita: 
três anos de garantia de 
fábrica. Inspiradas por al-
gumas das mais emocio-
nantes aventuras de moto-
cicletas ao redor do mundo, 
essas duas novas Triumph 
ostentam, em cada uma, 
um novo esquema de co-
res exclusivo, além de in-
corporarem novas tecnolo-
gias que contribuem com 
suas habilidades para en-
frentar aventuras.

A Tiger 1200 Desert Edi-
tion, por exemplo, foi ins-
pirada em aventuras épicas 
da Tiger 1200 nos desertos 
mais inóspitos e implacá-
veis do mundo, do Saa-
ra ao Kalahari, por exem-
plo. Já a Alpine Edition teve 
como inspiração as len-
dárias aventuras da Tiger 
1200 por algumas das ca-
deias de montanhas mais 
espetaculares do mundo. 
Cada nova versão também 
ganhou uma nova cor ex-
clusiva. A Tiger 1200 Alpi-
ne está disponível no tom 
Snowdonia White, enquan-
to a Tiger 1200 Desert vem 
na cor Sandstorm.

As duas motos oferecem 
uma combinação incrí-
vel do renomado desem-
penho e potência do mo-
tor de três cilindros, de 
1.200 cc, um nível muito 
alto de tecnologia voltada 
para o piloto e componen-
tes e acabamentos de alta 
qualidade. Seu propulsor, 
por exemplo, com respos-
tas imediatas, desenvolve 
potência máxima de 141 cv 
(a 9.350 rpm) e torque má-
ximo de 122 Nm (a 7.600 
rpm), com o som incrível 

DUAS RODAS

Triumph Tiger ganha mais dois 
modelos para rodar no Brasil
Motocicletas, desde os modelos de entrada, receberam um novo pacote tecnológico em ambas as versões

Suplemento
automotivo

Publicidade: 4735.8020
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Fotos: Triumph

Novos modelos foram inspirados em aventuras épicas e desbravamento de desertos, como o do Saara; as motos chegam esta semana às concessionarias

As motos oferecem uma combinação de desempenho e potência do motor de três cilindros

proporcionado pelo novo 
sistema de escapamen-
to Arrow – uma das novi-
dades que chegam como 
recursos de série nos dois 
modelos.

O sistema de escapamen-
to Arrow é um conjunto 
mais leve, com acabamen-
to em titânio e ixadores 
feitos de ibra de carbono 
– tudo isso, além de con-
tribuir com o desempe-
nho e proporcionar um 
som muito mais reinado 
ao motor, também oferece 
um visual mais moderno 

e nobre às motocicletas.
As duas motos já vêm 

equipadas, também como 
item de série, com o siste-
ma de Auxílio de Troca de 
marcha Triumph (TSA – 
Triumph Shift Assist). O 
soisticado recurso che-
gou recentemente ao Bra-
sil na linha Tiger 900 e foi 
desenvolvido a partir do 
tradicional quickshifter da 
Triumph, presente em ou-
tros modelos da marca. No 
TSA, a tecnologia foi ainda 
mais aprimorada, permi-
tindo mudanças de mar-

chas rápidas para cima e 
para baixo, mais suaves e 
confortáveis, sem o auxílio 
da embreagem, enquan-
to o piloto mantem a po-
sição do acelerador. Essa 
tecnologia reduz a fadiga 
do piloto e melhora a pi-
lotagem.

Tiger 1200 Alpine 
A Tiger 1200 Alpine Edition 

é baseada na versão XRx, 
não disponível no Brasil, 
sendo equipada com todos 
os seus recursos, além das 
novidades já citadas. Isso 

inclui, por exemplo, pilo-
to automático atualizado, 
tela ajustável com display 
TFT colorido, iluminação 
de LED (que oferece esti-
lo mais moderno e maior 
visibilidade ao piloto), in-
terruptores com design er-
gonômico e iluminação 
de fundo, manoplas com 
aquecimento, ignição sem 
chave “amigável ao piloto” 
e quatro modos de pilota-
gem: “Rain”, “Road”, “Of 
Road” e “Sport”.

Tiger 1200 Desert
A Tiger 1200 Desert Edi-

tion foi construída a partir 

da conhecida Tiger 1200 
XCx, vendida no Brasil des-
de 2018. Assim como a Al-
pine, ela chega ao consu-
midor equipada com piloto 
automático, tela ajustável 
com display TFT colorido, 
iluminação de LED, inter-
ruptores com design er-
gonômico e iluminação 
de fundo, manoplas com 
aquecimento, ignição sem 
chave “amigável ao piloto”. 
Uma diferença é que ela 
oferece cinco modos de 
pilotagem (e não 4, como 
na Alpine): “Rain”, “Road”, 
“Of Road”, “Of Road Pro” 
e “ Sport”. 

Cada um dos modelos terá apenas um tipo de cor disponível
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EUA divulga lista de países que
violam a liberdade religiosa

PERSEGUIÇÃO

Dez países foram designados 
como “países preocupantes” 
pelo Departamento de Estado 
dos EUA em relação às vio-
lações da liberdade religiosa. 
O anúncio, feito no início 
desta semana, apontou Burma, 
China, Eritreia, Irã, Nigéria, 
Coreia do Norte, Paquistão, 
Arábia Saudita, Tajiquistão e 
Turcomenistão como “países 
preocupantes”. A designação 
é dada pelos Estados Unidos 
sob a Lei de Liberdade Reli-
giosa Internacional de 1998 
para países que se envolvem 
em “violações sistemáticas, 
contínuas e flagrantes da 
liberdade religiosa”.

Na China, tem havido uma 
crescente interferência do 
Estado em igrejas registradas 
e não registradas, com cruzes 
sendo removidas e prédios 
de igrejas sendo demolidos. 

Governo chinês aumenta a interferência em igrejas

As igrejas também relataram 
terem sido instruídas a subs-
tituir os Dez Mandamentos 
por citações do presidente 
Xi Jinping e os serviços do 
Zoom foram interrompidos 
pelas autoridades.

Na Nigéria, que foi acres-
centada à lista da liberdade 
religiosa pela primeira vez, 
houve avisos de um genocídio 
em andamento após milhares 
de mortes nas mãos de Boko 
Haram e da Província do 
Estado Islâmico da África 
Ocidental.

No Paquistão, meninas 
cristãs estão sob crescente 
ameaça de abdução por 
homens muçulmanos para 
serem convertidas à força ao 
islamismo e casadas contra 
sua vontade. “Os EUA são 
inabaláveis em seu com-
promisso com a liberdade 

religiosa. Nenhum país ou 
entidade deve ter permissão 
para perseguir as pessoas 
impunemente por causa 
de suas crenças”, disse o 
secretário de Estado dos 
EUA, Mike Pompeo, no 

Twitter. “Essas designações 
anuais mostram que, quan-
do a liberdade religiosa for 
atacada, nós agiremos”.

De acordo com a lei ameri-
cana, os países na lista devem 
fazer melhorias ou enfrentar 

sanções, incluindo perdas de 
assistência do governo dos 
EUA. No entanto, o governo 
pode dispensar tais ações.

O Departamento de Estado 
dos EUA descobriu que oito 
em cada dez pessoas em 
todo o mundo enfrentam 
restrições à liberdade re-
ligiosa. “Onde a liberdade 
religiosa está ausente, o 
terrorismo e a violência 
aumentam. Nossa defesa 
das comunidades religiosas 
no exterior ajuda a garantir 
a proteção e a prosperidade 
dos americanos em casa”, 
disse o Departamento de 
Estado em nota.

“A liberdade religiosa é nossa 
‘primeira liberdade’”, disse 
Pompeo na segunda-feira 
em um jantar de gala em 
Washington. “Quando nós, 
cada um de nós, podemos 

adorar e discutir aberta-
mente sobre as questões 
eternas da alma, podemos 
entender como devemos 
viver nossas vidas — tanto 
individualmente quanto em 
sociedade”, disse ele.

A Índia ficou ausente da 
lista, embora críticos do 
Partido do Povo Indiano 
(BJP) digam que houve uma 
forte diminuição da liber-
dade religiosa desde que o 
primeiro-ministro indiano, 
Narendra Modi, assumiu o 
poder em 2014.

A Índia tem um relacio-
namento crescente com 
Washington e os laços se 
fortaleceram no governo do 
presidente Donald Trump, 
que ignorou a questão da 
perseguição religiosa no 
país do sul da Ásia durante 
seu mandato.

Reprodução

Denunciada pelo Ministério Público Federal, a pastora 
e cantora Ana Paula Valadão será investigada por homo-
fobia. Em seu perfil no Instagram, Silas Malafaia defendeu 
a colega e chamou o inquérito de “vergonha”. “Isso é uma 
vergonha! Se tem uma instituição que eu defendo e respeito 
é o Ministério Público. É livre a manifestação do pensamen-
to. Ninguém pode ser cerceado da manifestação de suas 
convicções políticas, filosóficas e religiosas. Ana Paula deu 
uma palavra, segundo suas convicções, dentro da igreja”, 
começou o líder religioso. “(…) Eles falam em Estado laico 
e querem controlar nossa fala dentro da igreja. Sabe quem 
tirou os gays do grupo de risco da Aids? Não foi a Ciência; 
foi a pressão deles com a mídia, que os apoia”, concluiu.

Uma congregação na Carolina do Sul está criando um 
pequeno vilarejo para ajudar mulheres sem-teto locais a 
encontrar abrigo e comunidade. A First Baptist Spartanburg 
planeja começar a construção de 20 pequenas casas mais 
um prédio comum no próximo ano, depois de se reunirem 
com os conselhos do governo local em 2021. A vila está 
programada para ser uma propriedade que eles possuem 
no lado norte de Spartanburg, adjacente a um ministé-
rio que eles têm para os menos afortunados, conhecido 
como “A Ponte”. Steve Wise, ministro de missões da First 
Baptist, disse ao The Christian Post que o projeto veio de 
vários fatores, incluindo a igreja procurando expandir seu 
ministério para os sem-teto.

Aos 93 anos, Cid Moreira anunciou que retornará à rádio, 
desta vez para integrar a equipe de uma emissora online, a 
Conhecer. “Comecei no rádio e jamais pensei que voltaria”, 
comentou o locutor no Instagram. O jornalista acumulará 
a função de diretor-geral da rádio Conhecer e de apresenta-
dor, à frente dos programas Crônicas e Poemas Imortais e 
Mensagens da Bíblia em Áudio. Moreira é o mais conhecido 
locutor da Bíblia em áudio no país. Moreira explicou que 
“na adolescência e juventude eu estava tentando sobreviver 
a minha ansiedade e angústia existencial”. Em um vídeo, o 
jornalista explicou que a ideia da rádio é “compartilhar com 
os ouvintes a tarefa de levar o que há de mais interessante 
e curioso no mundo do conhecimento.”

Em defesa de Ana Paula Valadão Vila para moradores de rua Cid Moreira volta a fazer rádio
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GLOBO, 21H00

A Força do Querer

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 19H15

Haja Coração
A novela não é exibida aos domingos.

RECORD, 20H30 

Amor sem Igual

A novela não é exibida aos domingos.

SBT, 21H00

Chiquititas

A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 17H55

Malhação
A novela não é exibida aos domingos.

GLOBO, 18H15

Flor do Caribe

A novela não é exibida aos domingos.
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CRAMOPT

CARDIOPATIA
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DESEMBARQUE
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EXPELIDASC

IRHAEP
AR

GOVERNANTA

EUAEGEV

IN
INTERRUPTO

OIESDATAS

I

Centro 
de experi-

ências
científicas

Povos
africanos
de baixa
estatura

Atividade
proibida
durante a
piracema

Ponto, no
telegrama

Doença
como o
sopro no
coração

Gregório
Duvivier,
ator e

humorista

Lula à (?),
petisco 

de restau-
rantes

(?) na Nor-
mandia, o
Dia D da
2   Guerra

Ficar por
fora de um
assunto
(pop.)

Postas para
fora de si
(as pedras
dos rins)

Democra- 
tiza o aces-
so à uni-
versidade

Rua
(abrev.)

Silvio
Santos, o
"patrão"
do SBT

Amigo do
Mickey

(TV)

Poeta;
bardo
(poét.)

Estereótipo
do jovem

intelectual
(ing.)

Cada 
conjunto de 
cromosso-
mos (Gen.)

Elétron-
volt

(símbolo)

Turno (?),
padrão de
trabalho 

da indústria

Obrigado,
em francês

Dá-(?)!:
Vamos!

Colo; peito

Entradas
da agenda

É avaliado
pela segu-

radora
Acreditar

Andar;
caminhar

Ritual
religioso
Ajuda;
auxílio

Castro
Alves

Constitu-
intes da

matéria, segundo os
filósofos da natureza

Equipamento de e-
mergência em aviões

Material usado 
em olarias

Élio Gaspari, 
jornalista carioca
Estado do Pico da
Bandeira (sigla)

Cidade de SC homô-
nima de hidrelétrica

Membro da tribo
inimiga de Peri (Lit.) 

Médio
(abrev.)
Arco, em
francês

(?)
Bernabéu,

estádio 
do Real
Madrid
(fut.)

Monograma
de "Irene"
"Quartel",

em QG

Função
feminina 

equivalen-
te à de

mordomo 

País onde
se localiza
o Vale do

Silício
(sigla)

a

3/arc. 4/dorê — vate. 5/boiar — merci. 6/aimoré — prouni. 11/desembarque.

 Todos os dias a terra 

dá uma volta em torno 

de si mesma. O sol 

nasce e se põe para 

a lua poder reinar. O 

mundo dá voltas. A 

vida dá voltas. E tudo 

tem o seu tempo.

É preciso ter 

paciência e saber 

esperar. Cada novo dia 

que nasce é uma nova 

chance para continuar 

tentando. Ao acordar 

pense sempre que o 

MOMENTO
especial

Desejo ao mundo um bom dia

*Maria Rosa Mieko

Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homenageada

ANIVERSARIANTES: MARCO ANTONIO R. NAHUM
Dia 14/12: MARIO M. TOKUZUMI, LUIZ G. ALVES E VALDIR V. DE 
MELLO

Que a esperança, a alegria de viver, a paz e a saúde sejam 

dádivas renovadas na  vida de vocês hoje e que se esten-

dam por todo o ano. Feliz aniversário! 

Não acrescente dias à sua vida, mas 
vida aos seus dias.”

 cultura@jornaldat.com.br

mundo e a vida não 

param, nem enquanto 

você dorme.

Deseje ter um 

bom dia, pois isso só 

depende de você. Se 

lhe falta disciplina, 

discipline-se! Se lhe 

falta alegria, procure 

descobrir o que pode 

lhe fazer feliz! 
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VENDO CASA BIRITIBA USSU, CASA GEMINADA 

PROXIMO ESTRADA MOGI BERTIOGA 5 COMODOS 

, VALOR R$ 100 MIL SEMI ACABADA - R$ 120 MIL 

ACABADA  TEL (11)94775-6793
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