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ICMS Ambiental 
será regulamentado, 
garante secretário

Lei vai beneficiar
os municípios 
que têm reservas 
naturais com 
compensação 
financeira

EDUCAÇÃO

Dia do Estudante incentiva a leitura na etapa de formação. Cidades, página 4

O secretário de Estado de Infra-
estrutura e Meio Ambiente, Marcos 
Penido, anunciou ontem aos pre-
feitos do Alto Tietê que na próxima 
semana será realizada a regulamenta-
ção da nova lei do ICMS Ambiental, 
com regras para a distribuição do 
imposto estadual aos municípios 
que possuem reservas ambientais. 
O anúncio atende às reivindicações 
do Condemat, que busca há dois 
anos uma alternativa para a com-
pensação financeira dos municípios 
com restrições para implantar indús-
trias em seus respectivos territórios.  
Cidades, página 5

A Câmara de Mogi aprovou re-
querimento verbal de José Luiz 
Furtado (PSDB) para convidar as 
empresas Peralta Ambiental e CS 
Brasil a esclarecerem a assinatura 
do contrato emergencial para a 
coleta de lixo. Cidades, página 4

Coleta de lixo

CÂMARA PEDE 
EXPLICAÇÃO 
DE CONTRATO

NA FRANÇA

PSG apresenta 
supercraque 
Lionel Messi. p3

Secretário Marcos Penido se encontrou ontem com prefeitos do Alto Tietê na sede do Condemat

Divulgação/Condemat
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INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Boa notícia

Semestre registra alta de 34% 
na oferta de empregos formais

Secretaria de Desenvolvimento Econômico aponta 
elevação de 1.555 para 2.085 postos. Cidades, página 8
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COLETA DE LIXO I
Nos corredores da Câmara de Mogi 
as conversas apontam para um novo 
desenho na Mesa Diretiva de 2022. 
Enquanto um grupo de vereado-
res faz barulho, com vários postu-
lantes à presidência, a maioria se-
gue se articulando nos bastidores. 
Nesta semana, a Câmara enviou re-
querimento para a Prefeitura solici-
tando esclarecimentos sobre a mu-
dança no serviço da coleta de lixo, 
no qual não havia assinatura de ne-
nhum parlamentar do primeiro gru-
po citado.

COLETA DE LIXO II
O que chama a atenção é que vereadores 
que não assinaram o requerimento já 
divulgaram nas redes sociais ações de 
fiscalização na coleta de lixo na cidade.  
Seria um momento oportuno para 
fazer o discurso valer.

VESTIBULAR BRAZ CUBAS
O Centro Universitário Braz Cubas 
está com as inscrições gratuitas 
abertas para o Processo Seleti-
vo válido para o segundo semes-
tre de 2021 nos cursos de gradua-
ção, com a primeira mensalidade 
isenta para algumas modalidades.  

Interessados têm até hoje para se 
inscreverem para a prova tradicio-
nal, que acontece neste domingo, às 
10 horas, de forma online.

BOLSA 100%
Os interessados concorrerão a bolsa de 
estudos que podem chegar a até 100% 
de desconto durante todo o curso. Ins-
crições pelo site da Braz Cubas (www.
brazcubas.edu.br/processo-seletivo). 
Os vestibulandos ainda podem con-
tar com outras formas de ingres-
so: via prova online; via Enem; pro-
va agendada; e via Exame Nacional 
para Certificação de Competências 
de Jovens e Adultos (ENCCEJA).  
Na prova online, o candidato pode 
escolher o melhor horário para a 
realização do exame e o resultado 
sai em 24 horas.

ARRECADAÇÃO 
O Grupo Marbor arrecadou quase 
300 quilos de alimentos não-pere-
cíveis, que serão doados a famílias 
carentes de Mogi, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade. Colabora-
dores e população em geral fizeram 
as doações, que foram recebidas na 
sede do Grupo Marbor, no centro, e 
no Hotel Marbor, na Vila Helio.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Prevenção contra enchente

T
ema assustador para muitas famí-
lias, as enchentes chegam aos no-
ticiários, infalivelmente, todo fim 
de ano. Personagens que perdem 

bens, móveis, objetos de valor, casa e, muitas 
vezes, a própria vida, sempre aparecem em 
períodos de chuvas fortes, principalmente 
no verão. Antigos problemas de drenagem e 
ocupação do solo fazem uma parcela da po-
pulação pagar um preço muito alto. O jeito 
é trabalhar com a prevenção.

São vários os pontos de alagamento que 
interferem no dia a dia dos municípios da re-
gião, além de prejudicarem as linhas de trens 
e ônibus. Bombeiros e Guarda Civil preparam 
o psicológico durante o ano todo, sabendo 
que é no verão que o trabalho mais árduo 
será feito. Para os políticos, a chuva é sem-
pre uma das grandes culpadas por diversos 
problemas, como trânsito, atraso de obras e 
deslizamentos de terra. Mas não seria o mau 
planejamento inicial para a construção das 
cidades que torna mais difícil suportar as 
precipitações? O crescimento desordenado, 
com ocupações precárias construídas em en-
costas e várzeas de rios e córregos também 

colaboram para as tradicionais enchentes. 
Dessa problemática se encontra um fio con-
dutor enorme, que afeta a vida de milhares 
de pessoas.

O Departamento de Águas e Energia Elé-
trica (DAEE) iniciou os serviços de limpeza 
e desassoreamento de 1,5 mil metros do rio 
Guaió, em Suzano. A ação faz parte do plano 
preventivo de combate às enchentes na Bacia 
do Alto Tietê e representa um investimen-
to de R$ 2,3 milhões com verbas do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). 
Desde o ano passado, o DAEE já investiu 
cerca de R$ 22,5 milhões em ações de lim-
peza e desassoreamento em municípios do 
Alto Tietê. Além do córrego Itaim, em Poá, 
outros cursos d´água tiveram suas vazões res-
tabelecidas, como os rios Jundiaí, em Mogi 
das Cruzes, e o Jaguari, em Suzano e Itaquá. 

Será que essas obras irão minimizar as en-
chentes que estão por vir no fim deste ano 
e no começo de 2022? Este planejamento 
dever ser realizado o ano todo para que o 
terreno esteja melhor preparado nos perío-
dos de emergência. População, bombeiros e 
Guarda Civil agradecem!

O desfile da Marinha do 
Brasil em frente ao Palácio 
do Planalto virou chacota. A 
expectativa do presidente da 
República era causar um im-
pacto de temor nos Poderes 
Judiciário e Legislativo, mas 
o efeito foi inverso. Com veí-
culos obsoletos, caminhões de 
transporte de tropas com as 
lonas rasgadas e um pequeno 
tanque soltando uma corti-
na de fumaça preta, as cenas 
ganharam as redes e viraram 
piada. A Marinha revelou 
que seus veículos terrestres 
estão sucateados. Bolsonaro 
não intimidou ninguém, mas 
revelou sua intenção de fazê-

-lo com as Forças Armadas.
A impressão geral era de 

que, com esse desfile, que 
nunca aconteceu antes, se-
ria marcada a presença e for-
ça do presidente. Nem uma 

Fumacê

ARTIGO
Cedric Darwin

coisa nem outra, ignorado 
pelos demais chefes de Po-
deres, o presidente ficou en-
fileirado com militares que 
assistiram o enfileiramento 
de sucata militar.

Enquanto isso o IBGE re-
gistrou a maior inflação do 
mês de julho desde 2002. 
Não dá para ficar assistindo 
desfile enquanto o país retro-
cede à hiperinflação. O taque 
fumacê é o retrato de nossa 
atual situação. Precisamos de 
profundas reformas no serviço 
público, no sistema tributá-
rio, no ambiente de negócios 
e também na frota terrestre da 
Marinha ou, no mínimo, um 
catalizador no tanque.

Os Poderes constituídos, 
Legislativo e Judiciário, pre-
cisam dar uma resposta ins-
titucional para que o país 
avance, a despeito de tudo. 
Não é possível que tudo con-
tinue como está, estamos em 
um quadro inflacionário com 

recessão econômica e 15 mi-
lhões de desempregados além 
de milhões subempregados. 
É preciso mudar o rumo e 
não será precarizando ainda 
mais as relações trabalhistas 
que o governo vai alavancar 
a economia.

Se quiser se manter no 
cargo, o presidente precisa 
começar a mostrar resulta-
dos. Resultado para eleitor é 
dinheiro no bolso, poder de 
compra, inflação sob contro-
le, emprego e uma sensação, 
ainda que falsa, de bem-estar 
social, tudo o que hoje o bra-
sileiro médio não tem. Nem 
a cortina de fumaça lançada 
pelo tanque da Marinha em 
frente ao Palácio do Planalto é 
capaz de esconder a inoperân-
cia e falta de resultados reais 
e palpáveis do atual governo. 
Chega de fumaça, precisamos 
de resultados.

 cdadv@uol.com.br
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Cedric Darwin é mestre em Direito e 
advogado.
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Anvisa autoriza uso emergencial de Regkirona para tratamento contra Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou por unanimidade, ontem, a autorização temporária de uso emergencial, 
em caráter experimental, do medicamento Regkirona (regdanvimabe). O pedido foi protocolado em 12 de maio deste ano pela 
empresa Celltrion Healthcare Distribuição de Produtos Farmacêuticos do Brasil Ltda. O regdanvimabe é indicado para o tratamento 
de Covid-19 leve a moderada em pacientes adultos que não necessitam de suplementação de oxigênio, com infecção por Sars-CoV-2 
confirmada por laboratório e que apresentam alto risco de progressão para a doença em sua forma mais grave. (E.C.)

O Mogi das Cruzes Bas-
quete irá realizar seletivas 
para os nascidos entre 2005 
e 2009 nos dias 21 e 22 deste 
mês, no Ginásio Municipal 
Hugo Ramos. Os interessados 
deverão ler o regulamento e 
preencher um formulário no 
Google Forms disponibilizado 
pela diretoria do clube.

A organização do evento, 
que será em conjunto com a 
Secretaria de Esportes e Lazer, 
respeitará todos os protocolos 
sanitários de prevenção contra 
a Covid-19.

Poderá participar qualquer 
inscrito, mesmo sem clube 
ou experiência na prática 
do basquetebol. As despesas 
de transporte, hospedagem 
e alimentação serão de in-
teira responsabilidade dos 
participantes. Cada inscrito 
deverá levar seu kit treino, 

Mogi faz seletiva para
nascidos de 2005 a 2009

Basquete

com máscara, garrafa para 
água e roupa confortável 
para a prática dos exercícios.

Os atletas passarão por 
dois tipos de avaliação, em 
quadra e condição física, se-
parados por categorias feitas 
no período de uma hora. A 
programação prevê para o 
dia 21: 14 horas, nascidos 
em 2007; 16 horas, 2008; e 
18 horas, 2009. Já no dia 22, 
a peneira começa às 8 horas, 
para os nascidos em 2005, e 
10 horas, nascidos em 2006.

O local da seletiva será no 
ginásio municipal, localizado 
na rua Professor Ismael Alves 
dos Santos, 560, Vila Mogilar. 
O link com o regulamento 
está em https://www.mogi-
dascruzesbasquete.com.br/
seletiva-2021/regulamento. Link 
da inscrição – https://forms.
gle/ZgLgxVpo4Ym6SEg36.

Resultado não será
confiável, diz Bolsonaro

Após ser derrotado em votação da PEC do voto impresso no plenário, 
presidente continua colocando em xeque a segurança das eleições 2022

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Um dia após ser derrotado 
em votação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
do voto impresso no plenário 
da Câmara dos Deputados, o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) continua colocando em 
xeque a segurança das eleições 
2022, sob argumento de que o 
resultado indica desconfiança 
de parte do Parlamento sobre 
a confiabilidade das urnas 
eletrônicas. “Hoje em dia 
sinalizamos para uma eleição, 
não que está dividida, mas 
que não vai se confiar nos 
resultados da apuração’’, disse 
o presidente a apoiadores na 
saída do Palácio da Alvorada, 
na manhã de ontem.

Com rejeição da maioria 
dos deputados, a PEC do voto 
impresso foi derrubada pelo 
plenário da Câmara anteontem. 
Foram 218 votos pelo seu 

arquivamento e 229 votos 
favoráveis. Para que ela fosse 
aprovada, seria necessário o 
apoio de, no mínimo, 308 
deputados. A Casa tem 513 
deputados, mas o quórum, 
contando com o presidente 
Arthur Lira (PP-AL) foi de 
449 deputados. Essa foi a 
terceira derrota do Palácio 
do Planalto nessa matéria na 

Câmara. Antes, já tinha sido 
rejeitada em duas votações na 
comissão especial na semana 
passada.

Votação ‘dividida’
Bolsonaro, contudo, se 

disse “feliz” com o Parlamento 
brasileiro, pois entende que 
foi uma votação “dividida” e 
que muitos deputados não 

puderam expressar, de fato, 
seus posicionamentos e dúvidas 
sobre o sistema eleitoral porque 

“foram chantageados”. Segun-
do ele, dos votos que foram 
contra, “tirando PT, PCdoB e 
PSOL, que para eles é melhor 
o voto eletrônico”, “muita 
gente votou preocupada”. Na 
análise do chefe do Executivo, 
ainda, as abstenções, numa 
votação virtual, expressam o 
medo de retaliação por parte 
das legendas.

“Metade do Parlamento que 
votou sim quer eleições lim-
pas; outra metade, não é que 
não queira, ficou preocupada 
em ser retalhada”, pontuou. 
Bolsonaro.“A maioria da po-
pulação está conosco, está 
com a verdade”.

O presidente agradeceu ao 
Parlamento, que, segundo 
ele, “deu um grande recado 
ao Brasil”.

“Votação indica desconfiança”, afirmou o presidente

Marcelo Camargo/Agência BrasilEstadão Conteúdo

Quase um ano após o Minis-
tério Público aceitar denúncia 
contra a deputada Flordelis 
(PSD-RJ), acusada de mandar 
assassinar o marido, a Câmara 
decidiu cassar o mandato da 
parlamentar, por quebra de 
decoro, por 437 votos favorá-
veis. Houve 7 votos contrários 
à cassação e 12 abstenções. 
Com a decisão, ela perde a 
imunidade parlamentar.

Flordelis ainda tentou se 
segurar no cargo. “Vocês colo-
carão a cabeça no travesseiro 
e vão se arrepender por con-
denar uma pessoa que não foi 
julgada”, afirmou a deputada 
no plenário ontem antes do 
início da votação. “Ainda dá 
tempo de fazer justiça. Não 
me cassem.”

A perda do mandato de 
Flordelis já tinha sido aprovada 
pelo Conselho de Ética da 
Casa, de forma quase unânime, 
por 16 votos a um. O relator, 
deputado Alexandre Leite 
(DEM-SP), determinou que 
Flordelis violou o Código de 
Ética e Decoro Parlamentar 
e se contradisse sobre fatos 
envolvendo o crime. “As 
provas coletadas tanto por 
esse colegiado quanto no 

Flordelis é cassada e perde 

imunidade parlamentar

Acusada de assassinato

curso do processo criminal 
são aptas a demonstrar que a 
representada tem um modo de 
vida inclinado para a prática 
de condutas não condizentes 
com aquilo que se espera de 
um representante do povo”, 
escreveu o relator.

Flordelis é acusada de ser 
a mandante do assassinato de 
seu marido, o pastor Anderson 
do Carmo, em 16 de junho de 
2019, na porta da casa onde 
os dois viviam com os filhos, 
em Niterói (RJ). O casal havia 
conquistado notoriedade por 
ter criado 55 filhos, a maioria 
adotada. (E.C.)

Deputada é suspeita 
de ser mandante do 
assassinato do marido

Fernando Frazão/Agência Brasil

Esportes

As primeiras palavras do 
supercraque Lionel Messi 
como jogador do Paris Saint-

-Germain tentaram unir o 
passado, como jogador do 
Barcelona por 17 temporadas, 
mas também apontar para o 
futuro, essa nova fase de sua 
carreira, e seu desejo pessoal 
de conquistar novos títulos. 
O jogador foi apresentado 
oficialmente ontem como 
o mais importante reforço 
da história do clube francês.

“Não deixo para trás tudo 
que vivi no Barcelona, tudo 
não some de um dia para 
o outro. Mas estou muito 
feliz por estar aqui, começar 
essa nova etapa”, afirmou o 
argentino. “Estou no lugar 
certo para conquistar a Liga 
dos Campeões e continuar 
ganhando”, completou.

Uma multidão acompanhou 
a primeira entrevista do craque 
argentino do lado de fora do 

Lionel Messi é apresentado no PSG
Reforço de peso

que de costume.
Em férias depois de con-

quistar a Copa América, no 
Maracanã, no mês passado 

- seu primeiro título com a 
seleção argentina principal 
em toda sua carreira -, Messi 
se esquivou sobre a definição 
da data de estreia pelo novo 
clube. “Não sei ainda, acabo 
de voltar de férias, estava há 
um mês parado”, disse.

Messi cumpriu todas as 
etapas de uma apresentação 
tradicional: coletiva para jor-
nalistas do mundo todo, pose 
para fotos ao lado do presidente 
do clube, Nasser Al-Khelaifi, 
e mais fotos no gramado do 
Parque do Príncipes. Embora 
seja um astro internacional, 
Messi parecia assustado. Afinal, 
é a primeira vez em que foi 
apresentado num novo clube. 
Sua vida inteira foi feita no 
Barcelona. É tudo que ele 
conhece. (E.C.)

torcida. Diante de uma festa 
parecida como aquela que verá 
durante os jogos - fumaça 
colorida, fogos de artifício e 
muita cantoria - Messi estava 
emocionado. Não chegou a 
chorar, mas foi quase. Do alto 
de um balcão, uma espécie de 
palanque que ficou distante 
uns cinco metros da multidão, 
ele acenou e sorriu mais do 

estádio Parque dos Príncipes 
para saudar o mais importante 
reforço da história do clube 
e do próprio futebol francês. 
De acordo com o presidente 
do PSG, Nasser Al-Khelaifi, 
a chegada de Lionel Messi é 

“um dia histórico”.
Um dos momentos mais 

emocionantes foi exatamente 
esse primeiro encontro com a 

Conquista da Liga dos Campeões é a meta de Messi

Divulgação/PSG
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Secretaria de Educação de 
Mogi incentiva a leitura

O Dia do Estudante, come-
morado ontem, é um momento 
para celebrar a importância da 
educação para a transformação 
do país e também incentivar 
os estudantes em seu processo 
de aprendizagem ao longo 
da sua jornada. Nesta data, 
a Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes traz dicas 
de leitura, afinal, os livros 
têm um papel fundamental 
na capacidade criativa e na 
formação dos alunos. “Temos 
visitado as escolas e visto a 
alegria dos estudantes em 
retornar às aulas presenciais. 
Quero cumprimentar a todos. 
A educação é o principal vetor 
de transformação do país e 
está no centro do projeto de 
desenvolvimento da cidade. 
Queremos chegar a todos os 
estudantes das redes municipal, 
estadual e particular”, disse 
o secretário de Educação, 
André Stábile.

As dicas de leituras são para 
estudantes de zero a 12 anos. 
Todos os livros foram escritos 
por profissionais da rede mu-
nicipal de ensino. Somente na 
rede municipal são mais de 
47 mil alunos matriculados, 

Dia do Estudante

desde o berçário até o ensino 
fundamental, incluindo as 
turmas de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA).

“Trata-se de um incomparável 
investimento nas capacidades 
criativas, na ampliação de 
vocabulário, nas experiências 
que trarão benefícios tanto no 
rendimento escolar, quanto 

na solidez do discernimento 
e da sabedoria ao longo da 
vida. Criança que convive 
com livros aumenta suas 
probabilidades de ser mais 
autônoma e mais livre”, disse 
a professora Elisabete Jacques 
Urizzi Garcia, que integra 
a equipe do Departamento 
Pedagógico da Pasta.

CS Brasil e Peralta são convidadas

a esclarecer o contrato do lixo

Requerimento verbal criado no final da sessão quer tirar dúvidas do termo emergencial assinado pela Prefeitura

LEGISLATIVO

A Câmara de Mogi das 
Cruzes aprovou na sessão de 
ontem o requerimento verbal 
do vereador José Luiz Furta-
do (PSDB), o Zé Luiz, para 
convidar representantes das 
empresas Peralta Ambiental 
e CS Brasil com o intuito de 
esclarecer a assinatura do 
contrato emergencial para a 
coleta de lixo no município.

A questão envolvendo o 
termo com a empresa Peralta 
Ambiental teve início na última 
quarta-feira, com o término 
do contrato emergencial en-
tre a municipalidade e a CS 
Brasil, que vinha operando na 
coleta, triagem e destinação 
do lixo sólido residencial.

O contrato, com duração 
de 180 dias, foi estipulado 
pelo Executivo como solução 
temporária até a definição 
da Parceria Público-Privada 
(PPP) para o serviço na cidade.

Desde então, vereadores 
de diversos partidos têm 
realizado críticas à condu-
ção do assunto por parte 
da Prefeitura, questionando 
inclusive os valores assinados 
no contrato, que pode chegar 
a R$ 6,7 milhões por mês, 
mediante a quantidade de 
resíduos coletados.

O vereador Francimário 
Vieira (PL), o Farofa, reiterou 
que a matéria é de suma 
importância para a popula-
ção, devido às dimensões e 
população de Mogi. “Temos 
de saber se a empresa tem 
estrutura para uma cidade 
de 500 mil habitantes, 138 
bairros e seis distritos. Caso 
eles não venham a atender 
nosso convite, devemos ju-
dicializar”, rogou.

Além de críticas ao prefeito 
Caio Cunha (Pode), o caso 
rendeu cenas inusitadas na 
Câmara. Na sessão de terça-

-feira, dois documentos foram 

aprovados separadamente 
tratando do mesmo assunto: 
a indicação 1652/2021, de 
autoria de seis vereadores 
(Iduigues Martins-PT, Inês 
Paz-Psol, Juliano Botelho-PSB, 

Zé Luiz-PSDB, Carlos Lucareski-
-PV e Farofa-PL), pedindo 
que o Executivo fiscalize a 
sede da Peralta Ambiental, 
localizada no Rodeio, sob 
alegações de insalubridade aos 

profissionais; e um requeri-
mento assinado pelos outros 
16 vereadores, pedindo mais 
informações sobre detalhes 
do contrato e justificativas 
para os valores repassados.

Discriminação
Duas matérias relacionadas 

ao combate à discriminação 
racial foram aprovadas ontem 
pela Câmara. A primeira 
foi a Moção de Repúdio 
120/2021, de autoria do 
vereador Edinho do Salão 
(MDB), contra os seguranças 
de um supermercado na cidade 
de Limeira-SP. Sob alegação 
de furto na loja, os agentes 
particulares constrangeram 
um homem afrodescendente 
ao o obrigarem a tirar as 
roupas em um local público.

Na mesma sessão, os ve-
readores, por unanimidade, 
aprovaram o Projeto de Lei 
63/2021 que institui a criação 
da Semana Negro Sim, com 
homenagens a integrantes 
da comunidade negra, a 
realização de palestras e 
cursos reforçando o com-
bate à desigualdade racial, o 
racismo e o preconceito na 
sociedade contemporânea.

André Diniz

Empresas devem comparecer à Câmara para dar detalhes sobre o documento

Diego Barbieri/CMMC

Confira as dicas:

“Os insetos do meu jardim” 
Autoras: Elisabete Jacques Urizzi Garcia e Cintia Arouca 

Ilustrações de Márcia Miranda 

Editora Flash, 2018. Gênero: Poemas - 28 páginas.  

Livro indicado para crianças em fase de alfabetização 

 

“Casa” 

Autora: Bruna Rodrigues 

Ilustrações de Alexandre Roberto Rodrigues 

Editora: Pedro e João. Gênero: conto.  

Indicado para crianças de 0 a 6 anos 

 

“Concurso de pai”  

Autora e ilustradora: Carolina Domingues Nepomuceno.  
Publicação independente Kindle Direct Publishing. Gênero: 

ficção infantil.  

Faixa etária indicada: crianças de 0 a 12 anos 

 

“Os três porquinhos e a bruxa Clotilde” 
 Autoras: Letícia Sagayama. Editora Viseu. Gênero: conto.  

Indicado para Educação Infantil e anos iniciais de Fund. I



cidadesQuinta-feira, 12 de agosto de 2021 5portalnews.com.brMOGI NEWS

Secretário garante que ICMS
Ambiental será regulamentado

Norma anunciada ontem por Marcos Penido trará compensação financeira aos municípios com reservas naturais

MEIO AMBIENTE

O Secretário de Estado 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Marcos Peni-
do, anunciou na manhã 
de ontem aos prefeitos do 
Alto Tietê que na próxima 
semana será realizada a 
regulamentação da nova lei 
do ICMS Ambiental, com 
regras para a distribuição 
do imposto estadual para 
os municípios que contam 
com reservas ambientais.

O anúncio atende às rei-
vindicações e trabalho do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), que 
busca há dois anos uma al-
ternativa para compensação 
financeira dos municípios 
que possuem restrições para 
implantação de indústrias em 
seus respectivos territórios.

Em 2019, o consórcio 
utilizou verba do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro) para a criação de 
um cálculo para a compen-
sação financeira das cidades. 
O estudo foi realizado pela 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe).

Durante o encontro do 
Conselho de Prefeitos do 
Condemat, na cidade de 
Mogi das Cruzes, o secretário 
estadual elogiou os esforços 
do consórcio para o esta-
belecimento da legislação 
para o ICMS Ambiental. “O 
trabalho do Condemat foi 
um dos principais indutores 

para que levássemos esta 
reivindicação, com o objetivo 
de estimular os municípios a 
aprimorar a gestão ambiental, 
e, com isso, ter um melhor 
retorno financeiro”, afirmou.

O prefeito de Suzano e 
presidente do Condemat, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), ce-
lebrou o anúncio como 
uma vitória não apenas 
dos municípios da região, 
mas como de todo o Estado 
como um exemplo de união 
entre sustentabilidade e de-
senvolvimento econômico. 

“O Condemat foi um dos 
primeiros a entrar neste 
tema. Para muitas cidades 
poderá representar uma 

nova revolução, haja visto 
o impacto dos royalties do 
petróleo para Guararema 
que teve uma grande me-
lhora no seu orçamento; 
agora, estamos diante do 
surgimento dos royalties 
ambientais”, explicou.

Empenho regional
Ashiuchi também agradeceu 

ao empenho dos prefeitos 
do Alto Tietê, dos depu-
tados federais e estaduais 
que apoiaram a iniciativa, 
bem como à Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp), que via-
bilizaram a nova lei. “Esta 
é uma revolução esperada 

por muitas décadas, que 
deixará um legado para todas 
as cidades e um exemplo 
para todo o país”, informou 
o presidente do consórcio.

Segundo Penido, a ex-
pectativa é de que com os 
novos recursos do ICMS 
Ambiental os municípios 
possam não apenas reforçar 
suas políticas públicas para 
a preservação dos recursos 
naturais, mas venham a 
viabilizar o incentivo ao 
ecoturismo.

A mesma posição é com-
partilhada pelo secretário de 
Meio Ambiente de Suzano, 
André Chiang. “Temos vá-
rios planos para a área da 

proteção ambiental, e estes 
recursos poderão ampliar 
nossos mecanismos de pre-
venção e combate aos crimes 
contra o meio ambiente. No 
ecoturismo temos trabalhado 
muito com outras secretarias 
nos distritos do Boa Vista e 

em Palmeiras, com o intuito 
de reforçar o ecoturismo na 
nossa cidade. Isto permite a 
criação de emprego e renda 
para a população e a arre-
cadação pelo Imposto Sobre 
Serviços (ISS)”, explicou 
Chiang.

André Diniz

Marcos Penido falou sobre a proposta em reunião na manhã de ontem no Condemat

Divulgação/Condemat

Caravana encerra testagem com quase 10 mil exames

A Caravana Mogi Contra a 
Covid-19 encerrou o atendi-
mento ao público na última 
sexta-feira. Em 40 dias, a 
estrutura especialmente mon-
tada para promover testagem 
gratuita e itinerante passou 
por cinco lugares e atendeu 
um total de 9.871 pessoas. 
Deste grupo, 547 exames 
foram positivos e todos os 
pacientes encaminhados para 
a Central de Monitoramento 
da Covid-19 ou serviços de 
saúde, conforme as necessi-
dades dos casos.

Na última etapa, na rua 
Thuller, no Jardim Universo, a 

Covid-19

caravana realizou 1.458 tes-
tagens da doença, dos quais, 
77 deram resultado positivo, 
segundo informações da Se-
cretaria Municipal de Saúde. O 
atendimento começou no 
dia 28 de junho na UPA de 
Jundiapeba. Na sequência, a 
Caravana passou pela praça 
Oswaldo Cruz, no centro, em 
Cezar de Souza, e em Braz 
Cubas, na Havan.

Em todos os locais também 
foram destinados espaços para 
testagem dos comerciantes 
e funcionários do comércio, 
trabalho realizado por meio 
de uma parceria da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento com entidades como 

Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes, Sincomércio e 
Sincomerciários.

No total deste grupo, 298 
pessoas foram testadas, sen-
do cinco casos positivos. O 
exame ofertado foi o Teste 
Rápido Antígeno, que realiza 
a detecção qualitativa de 
antígenos de Sars-CoV-2 em 
amostras de swab coletadas 
da nasofaringe e/ou orofaringe 
(nariz ou boca) e resultado 
em 20 minutos.

Os casos encaminhados para 
a Central de Monitoramento 
recebem atendimento de 
equipe multidisciplinar para 
orientar sobre os cuidados 
e procedimentos indicados.

Thamires Marcelino

Caravana também atendeu no estacionamento da loja Havan, em Braz Cubas

Emanuel Aquilera

O prefeito de Suza-
no, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), informou no final 
da manhã de ontem que 
apresentará no próximo 
dia 20 o plano de Parceria 
Público-Privada (PPP) 
voltado para a coleta, tra-
tamento e destinação do 
lixo doméstico e da cons-
trução civil no município, 
o “Suzano Sustentável”.

Segundo o prefeito su-
zanense, a iniciativa está 
sendo elaborada há mais 
de um ano e meio, com 
o intuito de implantar na 
cidade um novo modelo 
sustentável envolvendo 
coleta seletiva, usinas de 
geração de energia e repro-
cessamento de entulho e 
créditos de carbono.

“Este será um projeto 
revolucionário, baseado 
nas experiências que vi-
mos em primeira mão em 
outros países na Ásia, que 
terá parceria com outras 

Suzano vai apresentar 
PPP do lixo no dia 20

áreas como a de Educa-
ção e Esporte”, afirmou 
Ashiuchi.

Sobre as ações de cunho 
ambiental já realizadas, 
o prefeito de Suzano in-
formou que já está em 
funcionamento o programa 
Cata-Treco, voltado para 
inservíveis de grande vo-
lume, bem como o sistema 
de coleta seletiva de lixo, 
criado em parceria com 
cooperativas de reciclagem 
que atuam no município.

Sobre os custos da 
PPP, Ashiuchi informou 
que pretende adotar uma 
solução simples e barata. 

“Será uma alternativa seme-
lhante à que foi aplicada 
no término da Marginal 
do Una: sem projetos e 
gastos faraônicos. Que-
remos sustentabilidade e 
oportunidade para gerar 
créditos para a parte social 
e energética”, apontou o 
prefeito. (A.D.)



Quinta-feira, 12 de agosto de 20216 portalnews.com.br MOGI NEWS



Quinta-feira, 12 de agosto de 2021 7portalnews.com.brMOGI NEWS
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AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056-2/2021 - PROCESSO Nº 9.151/2021 E APENSOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICOS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, comunica 
que por razões de alterações sofridas no edital, fica REDESIGNADA para o dia 25 de 
agosto de 2021, às 14:00 horas, a abertura das propostas em sessão pública que ocorrerá 
exclusivamente em ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.
br. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura 
(www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 11 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES



cidades Quinta-feira, 12 de agosto de 20218 portalnews.com.br MOGI NEWS

Oferta de empregos em Mogi 
cresce 34% neste semestre

Secretaria de Desenvolvimento explicou que foram 2.085 vagas divulgadas neste ano, ante as 1.555 em 2020

ECONOMIA

As oportunidades de em-
prego oferecidas pela Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico de Mogi das 
Cruzes aumentaram pou-
co mais do que um terço 
no primeiro semestre deste 
ano, em relação ao mesmo 
período de 2020. Segundo 
informações divulgadas pela 
Pasta, o número aumentou 
de 1.555 para 2.085 vagas 
de uma temporada a outra, 
um crescimento de 34%.

No início do mês passado, 
a Prefeitura havia dito que 
as funções em que há mais 
dificuldade para contração, 
no geral, continuam sendo 
caldeireiro e operador de 
máquina a diesel. Muitas 
vezes leva-se mais de um 
mês para o preenchimento 
da vaga. Segundo a admi-
nistração municipal, isso se 
deve à falta de mão de obra 
qualificada e que atenda às 
necessidades das empresas 

Disponibilização das vagas de trabalho cresceu 34% entre os períodos analisados

interessadas.
Atualmente, as ofertas de 

trabalho são disponibilizadas 
por meio do programa Mogi 
Conecta Emprego. Este é um 
programa da Prefeitura em 
parceria com o governo do 
Estado, que tem por obje-
tivo aproximar as empresas 

que estão em processo de 
contratação e as pessoas que 
estão em busca de emprego.

O serviço é totalmente 
digital para que os mogianos 
cadastrem seus currículos, 
atualizem seus dados e se 
candidatem às vagas disponí-
veis, com toda comodidade, 

pelo computador ou celular.
Esse atendimento digital 

facilita na hora de buscar por 
emprego e reduz o tempo e 
o custo com transporte – já 
que os candidatos tinham 
de se dirigir até uma das 
unidades. O Mogi Conec-
ta faz parte do Plano de 

Retomada Econômica da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, que tem como 
objetivo oferecer mais opor-
tunidades aos trabalhadores 
e empreendedores.

Atualmente, o atendimento 
presencial está sendo retomado, 
respeitando os protocolos 
sanitários. O atendimento 
ocorre apenas no Terminal 
Estudantes mediante agen-
damento prévio por meio 
do telefone 4699-1900 ou 
4726-1306.

Em Suzano, as oportu-
nidades de emprego ofe-
recidas pelo Suzano Mais 
Emprego também cresceram 
no primeiro semestre deste 
ano, em relação ao mesmo 

período de 2020. Segundo 
informações divulgadas pela 
Pasta, o número aumentou 
de 902 para 1.543 vagas de 
uma temporada a outra, um 
crescimento de 71%.

Novotec Expresso
Foram prorrogadas até 

domingo as inscrições para 
mais de 30 mil vagas em 28 
cursos gratuitos de qualifica-
ção profissional do Novotec 
Expresso em todas as regiões 
do Estado.

O programa é uma iniciativa 
do governo do Estado de 
São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Estado de  
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia, em 
parceria com a Secretaria de 
Educação e o Centro Paula 
Souza (CPS), instituição 
responsável pelas Escolas 
Técnicas (Etecs) e Faculda-
des de Tecnologia (Fatecs) 
estaduais. Os interessados 
devem acessar o site www.
novotec.sp.gov.br.

Thamires Marcelino
Divulgação

Região registra 13 óbitos 
por Covid-19 em 24 horas

A atualização dos dados 
da pandemia do coronavírus 
(Covid-19) na região do 
Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), 
ontem, apontou um total de 
5.183 óbitos em decorrência 
da doença, sendo que 13 
deles foram registrados nas 
últimas 24 horas.

Os dados mostram ainda 
que 123.286 pessoas foram 
infectadas na região.

As 13 vítimas fatais re-
gistradas ontem eram resi-
dentes nos municípios de 

Arujá, Mogi das Cruzes, 
Salesópolis e Suzano.

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI em Mogi 
das Cruzes até a noite de 
ontem era de 42,6% e de 
enfermaria era de 21,5%

Estado
O Estado de São Paulo 

registrou ontem 4.138.421 
casos de Covid-19 durante 
toda a pandemia e 141.664 
óbitos.

Entre o total de casos, 
3.837.078 tiveram o corona-
vírus e já estão recuperados, 

Pandemia

sendo que 432.687 foram 
internados e receberam alta 
hospitalar.

Há 9.178 pacientes in-
ternados pela doença em 
todo o território, sendo 
4.720 em unidades de Te-
rapia Intensiva e 4.458  em 
enfermaria.

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI no estado 
ontem era de 45,6% e na 
Grande São Paulo era de 
42,8%.

Saúde abre agendamentos 
de vacinação contra a Covid

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes abriu ontem novo 
agendamento online da 
vacinação contra a Covid-19 
para pessoas a partir dos 
18 anos. No total, serão 
disponibilizadas 5,2 mil 
vagas para aplicação hoje 
nos postos de saúde e dri-
ves. A principal novidade 
é o ‘dri-vem’, que permite 
acesso a qualquer meio de 
transporte, como bicicleta 
ou patinete, possibilitando 
acesso facilitado ao público 
jovem. 

O agendamento deve ser 
feito por meio do link www.
cliquevacina.com.br. Para 
realizá-lo, é preciso efetuar 
o cadastro no site oficial da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
e, no ato da vacinação, apre-
sentar documentos pessoais 
com foto, comprovante de 
endereço e o comprovante 
de agendamento. 

Outros agendamentos 
já estão programados para 
essa semana. Nesta hoje, a 
partir das 9 horas, serão 
liberadas vagas de segunda 

dose do imunizante Coro-
naVac/Butantan para quem 
tomou a primeira até o dia 
23 de julho; e do imunizante 
AstraZeneca para quem 
recebeu a primeira dose 
até o dia 22 de maio. 

Já a reabertura dos agen-
damentos de primeira dose 
para quem tem 18 anos ou 
mais deve ocorrer também 
hoje às 16 horas. E amanhã 
às 9 horas, serão liberadas 
vagas de repescagem para 
quem tem 30 anos ou mais 
e ainda não se vacinou. 

Para 18 anos ou mais

Ofertas de trabalho 
são disponibilizadas 
por meio do 
programa Mogi 
Conecta Emprego


