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Crimes de roubo caem 12%
entre agosto e setembro

Apesar do número positivo com a queda nos assaltos no Alto Tietê, a quantidade de estupros no período apresentou alta

SUZANO

 Mulheres que lutam contra câncer de mama 
participam do ‘Dia de Beleza’. Cidades, página 3

O mais recente levantamen-
to dos números da violência no 
Alto Tietê pela Secretaria de Es-
tado da Segurança Pública (SSP) 
revelou que o número de casos 
de roubos diversos na dez cida-
des da região teve queda de 12% 
nos casos registrados entre o mês 
de setembro e o de agosto des-
te ano. De acordo com a Pasta 
estadual, foram registrados 783 
em agosto para 689 em setem-
bro. Itaquá mais uma vez lide-
rou os casos de roubos na região.  
Cidades, página 8

Quem ainda não recebeu ne-
nhuma das doses pode fazer o 
agendamento de forma online.  
Cidades, página 3

Mogi

SAÚDE ABRE 
NOVAS  
DATAS PARA 
VACINAÇÃO 
CONTRA  
COVID

Mogi

Fundo Social 
lança campanha 
Natal de Sorrisos
Cidades, página 4

PROTESTO

Mogi terá ato 
contra o ISS  
de Obras. p5

Números da violência no Alto Tietê foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública

Mogi News/Arquivo
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Mogi

Vereadores aprovam pacote de 
benefícios do ISS de Obras

Projeto recebeu quatro emendas e foi aprovado por 
unanimidade. Cidades, página 5
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DENTISTAS
A Regional Mogi das Cruzes da Asso-
ciação Paulista de Cirurgiões-Dentis-
tas (APCD) tem dupla comemoração 
neste mês.  São 62 anos de fundação 
e, na segunda-feira passada, foi co-
memorado o Dia Nacional do Dentis-
ta. O Brasil reúne cerca de 20% dos 
dentistas formados em todo o mun-
do e somente na área de abrangên-
cia da regional da APCD são aproxi-
madamente cinco mil profissionais. 
A entidade atua em Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz, Itaquá, Mogi das Cru-
zes, Poá, Salesópolis e Suzano. Para 
saber mais sobre a APCD e as clíni-
cas de atendimento ligue para 4790-
3969 e 4699-1805.

EDP EM SUZANO 
A unidade móvel de atendimento da 
EDP passará por dois bairros, nos 
municípios de Guarulhos e Suzano, 
até o final de outubro. A Van do pro-
grama Boa Energia na Comunidade 
realiza o cadastramento de famílias 
na Tarifa Social de Energia Elétri-
ca, que garante desconto de até 65% 
na conta de energia para famílias de 
baixa renda, e oferece negociação 
de débitos em condições especiais, 
além orientação sobre uso seguro e 

eficiente da energia e serviços habi-
tuais de agência, como transferên-
cia de titularidade e segunda via da 
fatura. Em Suzano, a van ficará loca-
lizada na Estrada do Portão do Ron-
da, nº 1.521, bairro Jardim Revista, 
entre os dias 25 e 29 de outubro, das 
09h30 às 15h30. A ação segue todos 
os protocolos sanitários vigentes de 
combate à Covid-19.

COMPETIÇÃO
A Prefeitura de Santa Isabel, por meio 
da Secretaria de Esportes e Lazer, em 
parceria com a ONG Espaço Urbano, 
convida os moradores a participar da 
competição “Recicla com Km Solidá-
rio”. A iniciativa visa incluir as ativida-
des esportivas com ações ambientais 
do Recicla Cidade.

CIDADE DA UVA
Com objetivo de resgatar a tradição 
e a história da cidade, a Secretaria e 
Desenvolvimento e Agricultura lan-
çará o selo “Ferraz de Vasconcelos 
– Cidade da Uva”. A nova logomarca 
passará a ser utilizada pela adminis-
tração que tem atuado no fomento do 
cultivo da fruta no município. O even-
to de apresentação será nesta sexta-
-feira, às 10 horas, no Paço Municipal.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Planejamento diferente

A 
pandemia da Covid-19, inicia-
da no Brasil em março de 2020, 
mudou as prioridades dos muni-
cípios em investimentos na área 

da Saúde. O aumento do ritmo da campa-
nha de vacinação – mesmo que não ocorra 
com a velocidade que queríamos – gera a 
expectativa de imunizar toda a população 
até o final do ano. Como preparação ao pe-
ríodo pós-pandemia, as cidades da região 
começam a planejar o futuro da rede mu-
nicipal de Saúde. 

A Prefeitura de Mogi das Cruzes já in-
formou que espera reaproveitar os equipa-
mentos e mobiliário para outras unidades 
de saúde. Em Suzano, a Santa Casa começa 
a disponibilizar espaço para a realização das 
cirurgias eletivas, como é o caso da Orto-
pedia e catarata, que representam uma das 
maiores demandas. A celeridade ou não 
desta retomada depende de alguns fatores. 
O principal deles tem participação da po-
pulação, afinal, as cirurgias dependem da 
autorização do governo do Estado e serão 
retomadas com a queda constante das ta-
xas de internação. 

Temos de ter sempre em mente que nos-
sa colaboração e respeito às medidas sani-
tárias poderão, de forma indireta, salvar 
vidas e melhorar a situação de parentes e 
amigos, uma vez que milhares de pessoas 
aguardam autorização para realizar essas 
cirurgias que, por ora, não têm urgência, 
mas que, no futuro, podem representar um 
maior risco clínico. 

A cirurgia eletiva de hoje, se não reali-
zada, pode ser a urgência de amanhã. Há 
cidades, como Ferraz de Vasconcelos, que 
contam apenas com o Hospital Regional para 
o tratamento da Covid-19, de responsabili-
dade do governo estadual. A situação causa 
falta de informação por parte da Prefeitura, 
o que, consequentemente, acaba deixando 
o munícipe no escuro. A enorme fila para 
a realização de cirurgias eletivas sempre foi 
um gargalo no Alto Tietê. Vira e mexe são 
realizados mutirões de especialidades, com o 
objetivo de desafogar a alta demanda. Desde 
a chegada da pandemia, porém, a prática foi 
cancelada e, quando retornar, será preciso 
trabalho dobrado. Não para zerar as filas, 
mas somente para diminuí-las.

Inteligência é destino: cla-
ro! Também, pode ser cons-
trução. Além de ser baga-
gem, fardo próprio, dentro 
de determinada medida. O 
problema, a diferença, são os 
modos de usá-la: o que se faz 
com o pouco ou o muito, de 
inteligência que se tem? As-
sim: inteligência não é valor! 
É comportamento alicerçado 
em dosada sabedoria, cons-
truída a partir de mais amplo 
conhecimento possível!

Alguns pensam ser valoro-
sos por aparentar raridade ou 
estar envolvidos em funções 
de notório destaque. Ao con-
trário, ao se olhar de forma 
mais ampla, veremos que se 
tem pessoas inteligentes es-
palhadas por todos os cantos, 
de sorte que, em alguns meios, 
especialmente nos meios artís-
ticos e científicos, ela é antes, 

De inteligência e caráter!

ARTIGO
Raul Rodrigues

uma obrigação, quando não 
uma nota menos louvável.

É certo: há formas obsti-
nadas de seu uso, mas todas, 
tomadas em si mesmas soam 
repugnantes. Creio que, por 
isso mesmo, tem-se um olhar 
tolerante para com os meni-
nos aplicados que sempre se 
comportam como se estives-
sem em uma competição, na 
qual de tudo fazem, de me-
lhor e mais rápido, responder 
mais questões ou fazer mais 
perguntas, como se aptos a 
construir qualquer coisa ou 
a resolver qualquer enigma.

Sabemos que, todos esses 
que procuram se afirmar só 
pela inteligência, por mais 
preparados ou mais dedica-
dos que sejam, nota-se que 
lhes falta algo: uma alegria, 
uma razão de ser, e mesmo 
parecerem movidos, em sua 

obstinação, por algo, não 
percebido, que se esforçam 
em compensar ou esquecer.

Às vezes, porém, em clima 
de Salvador da Pátria, vive-se 
uma realidade que em nada 
solicita condescendência. Es-
tamos longe do uso dessa 
inteligência como empenho 
na construção de uma perso-
nalidade, em ética assentada. 
Em vez de arma de defesa, a 
inteligência se torna arma de 
ataque e usurpação, princi-
palmente ao se propor ser 
reflexo de talento admirável. 
Assim o “ser inteligente” se 
torna sinônimo de cinismo: 
mero olhar cáustico capaz de 
chegar a tudo comprometer! 
Sem o mínimo de ironia como 
o absurdo da política atual!

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário
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Programa de Recuperação 
Fiscal começa na segunda

Poá - A prefeita poaense 
Marcia Bin (PSDB) sancionou 
a lei municipal que determina 
a aplicação do Programa de 
Recuperação Fiscal 2021 
(Refis) no município a partir 
da próxima segunda-feira. O 
objetivo é conceder redução 
nos valores de juros e multas 
aos contribuintes para que 
possam quitar os débitos 
tributários e não tributários 
inscritos na dívida ativa e do 
exercício de 2021.

A Lei Municipal nº 4.191/21 
ficará em vigor até o próximo 
dia 30 de novembro e prevê 
que o pagamento dos débitos 
pode ser feito em até 36 par-
celas mensais e consecutivas. 

“O pagamento à vista ou 
em até quatro parcelas terá 
isenção de 100% de juros e 
multa. O munícipe que optar 
pelo parcelamento de 5 a 12 
parcelas terá isenção de 75%, 
de 13 a 18 parcelas 50% e 
de 19 a 36 parcelas com 
25% de isenção”, destacou 
o secretário de Assuntos 
Jurídicos, Marcos Antonio 

Refis aprovado

Favaro.
De acordo com a prefeita 

Marcia Bin, a finalidade é 
proporcionar a possibilidade 
de quitar o seu débito junto 
à Prefeitura, de acordo com a 
realidade financeira de cada 
cidadão. “O município não 
realizou o Refis em 2020 e, 
em virtude das dificuldades 
geradas pelo período de pan-
demia da Covid-19, acredito 
ser uma forma de ajudar as 
pessoas que possuem dívida 
ativa com o município e 
que desejam regularizar a 
situação. Por este motivo, 
solicitei aos departamentos 
responsáveis da Prefeitura para 

que fizessem o estudo e hoje 
(ontem) estou sancionando 
a lei que vai beneficiar os ci-
dadãos e, consequentemente, 
a municipalidade”, afirmou.

Os interessados na adesão 
ao Refis 2021 deverão fazer a 
solicitar da emissão do boleto 
pelo site da Prefeitura de 
Poá (www.prefeituradepoa.
sp.gov.br/divida-ativa) ou 
presencialmente no balcão 
de atendimento da Divisão 
de Dívida Ativa, localizado na 
rua Deputado Cunha Bueno, 
357, Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Para aderir ao programa 
será necessário o pagamento 
à vista ou da primeira parcela, 
ficando a dívida ativa auto-
rizada a emitir o boleto com 
vencimento para até dez dias 
corridos. “Já o vencimento da 
2ª parcela será escolhido pelo 
contribuinte dentro do mês 
subsequente ao da adesão e 
as demais parcelas terão o 
mesmo dia de vencimento 
nos meses subsequentes”, 
finalizou o secretário.

‘Dia de Beleza’ é realizado 
em parceria com instituto
Atividade ocorrida na segunda-feira, faz parte dos projetos relacionados ao Outubro Rosa

SASPE

Suzano - O Serviço de Ação 
Social e Projetos Especiais 
(Saspe) realizou na tarde de 
anteontem o “Dia de Beleza 

– Outubro Rosa”, em parceria 
com o Instituto Embelleze de 
Suzano. A atividade acolheu 
nove mulheres que enfren-
tam o câncer de mama ou 
já venceram essa batalha, 
com o intuito de trabalhar 
a autoestima e o bem-estar 
em um momento especial 
de troca e diálogo entre as 
participantes.

A ação contou com a pre-
sença da dirigente do Saspe, a 
primeira-dama Larissa Ashiuchi. 
Na oportunidade, o grupo de 
mulheres pôde se reunir para 
cuidar dos cabelos e do rosto, 
passando por maquiagem e 
tratamento facial realizados 
pelas instrutoras do Instituto 
Embelleze, em uma parceria 
inédita do órgão municipal.

Para Larissa, a ação teve 
significado especial uma vez 
que a autoestima e o bem-estar 
muitas vezes são deixados 
de lado diante da batalha 

contra o câncer. “O Instituto 
Embelleze de Suzano é nosso 
parceiro nas ações do salão de 
beleza do Saspe, mas desta 
vez estamos em uma missão 
diferente com essas mulheres. 
Para além da questão estética, 
cuidamos do fortalecimento 
emocional, oferecendo uma 

tarde de troca e diálogo entre 
as participantes que saíram 
ainda mais lindas e radiantes”, 
contou. “Me emociono ao 
saber que pudemos passar 
esse tempinho juntas, fazendo 
o bem e cuidando uma das 
outras”, completou.

Já a diretora do Instituto 

Embelleze de Suzano, Pa-
trícia de Paula, reforçou a 
importância da parceria e 
do trabalho desempenhado 
pelas instrutoras durante a 
atividade. “Acho que todas nós 
saímos mais fortalecidas com 
as histórias que passaram pelo 
salão do Saspe. Aprendemos 

umas com as outras, seja 
repassando dicas de beleza 
ou recebendo lições que só a 
vida nos ensina”, disse.

Por fim, a profissional 
agradeceu a oportunidade e 
se colocou à disposição para 
outras atividades semelhantes. 

“Agradeço a parceria e a con-
fiança da Larissa e de toda a 
equipe do Saspe. Esperamos 
em breve retornar com mais 
ações de promoção ao bem-

-estar e empoderamento de 
nossas meninas e mulheres”, 
afirmou.  

A participação ocorreu 
mediante inscrição prévia 
divulgada nas redes sociais 
da Prefeitura de Suzano. De 
acordo com Larissa, a medida foi 
necessária para garantir maior 
controle do espaço. “Ainda 
temos que seguir com nossos 
cuidados contra a Covid-19, 
especialmente ao se tratar 
de mulheres que passaram 
ou estão em tratamento de 
saúde. Para nós, segurança 
sempre em primeiro lugar”, 
concluiu.

Nove mulheres que lutam contra o câncer de mama participaram do evento

Irineu Junior/Secop Suzano

Mogi- Quem ainda não 
tomou a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19 e está 
no prazo ou em atraso para 
complementar a imunização 
pode agendar sua aplicação 
no www.cliquevacina.com.br . 
Apesar do feriado prolongado 
por conta do Dia do Servidor 
Público e de Finados, equipes 
de vacinadores estarão atuando 
na sexta-feira (29/10), sábado 
(30/10) e segunda-feira (01/11) 
com diversas opções de locais 
e horários para atendimento. 

Serão disponibilizadas vagas 
para segundas doses de todos 
os imunizantes, com novos 
prazos para aplicação entre 
primeira e segunda doses. 
Para CoronaVac, o intervalo 
mudou de 21 para 15 dias; 
e para Pfizer, de 8 semanas 
para 21 dias. O imunizante 
AstraZeneca mantém o período 
de 8 semanas entre primeira 
e segunda doses. 

Há, ainda, vagas para pri-
meiras doses (adultos e jovens) 
e terceiras doses (idosos e 
trabalhadores da Saúde). Em 
todos os casos, é necessário 

Saúde abre agendamentos 

para 1ª, 2ª e 3ª doses

Vacinação

realizar o agendamento prévio 
no site. 

Faltosos 
A cidade mantém um tra-

balho permanente em busca 
dos munícipes pendentes da 
aplicação de segunda dose. 
Agentes do SIS 160 e das 
unidades básicas de saúde 
fazem contato com essas pes-
soas com base nos cadastros 
registrados no sistema. 

Apesar dos esforços, 33.600 
pessoas constam como faltantes 
à segunda dose. Deste total, 
18.819 do imunizante Pfizer; 
9.092 da CoronaVac; e 5.689 
AstraZeneca. A segunda dose 
garante a imunização completa 
e aumenta a proteção contra 
o novo coronavírus. 

Quem tiver alguma dúvida 
ou dificuldade pode ligar 
para o 160.

Mortes

A região do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou ontem um óbito 
por Covid-19. O número de 
mortes chegou a 5.556.

Guararema - O Fundo 
Social de Solidariedade rea-
liza no dia 5 um bate papo 
sobre dignidade menstrual. 
No encontro serão tratados 
temas como o uso do cole-
tor menstrual, alternativas 
sustentáveis para o fluxo 
menstrual, dicas para cólicas 
menstruais, entre outros as-
suntos relacionados ao tema.

O bate papo ocorre simulta-
neamente à Campanha Fluxo 
do Bem, que visa arrecadar 
absorventes íntimos e coletores 
menstruais para mulheres em 
situação de vulnerabilidade.

“Este encontro que vamos 
promover vai tratar de temas 
muito pertinentes relacio-
nados à menstruação e aos 
cuidados íntimos”, informou 
a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Carmen 
Rosana. 

As inscrições podem ser 
feitas por telefone 4693-1286 
ou presencialmente, na sede 
do Fundo Social na rua Dona 
Laurinda, 193, no centro.

Bate papo 
sobre dignidade 
menstrual 
ocorria dia 56

Saúde

Suzano - O Fundo Social 
ampliou para hoje o período 
de troca de entradas solidárias 
para o amistoso do Suzano 
Vôlei. Os ingressos são válidos 
para a partida do próximo 
sábado da equipe contra o 
Vôlei Futuro, que será rea-
lizada na Arena Suzano, às 
18 horas. Durante o primeiro 
dia de ação, a organização 
social levantou 300 quilos 
de alimentos não-perecíveis, 
distribuindo 300 ingressos do 
lote de mil disponibilizados 
para o segundo amistoso da 
equipe com público desde 
seu retorno. As equipes es-
tarão posicionadas no Paço 
Municipal das 9 às 16 horas.

O órgão conduziu a arreca-
dação de alimentos de ontem. 
Ao longo das horas de atuação, 
o órgão suzanense contabili-
zou 300 quilos de pacotes de 
alimentos arrecadados, todos 
estes trocados por ingressos. 
Além dos alimentos, também 
foram recebidos outros itens 
essenciais a mais, como pacotes 
de absorventes. Distribuindo 
boa parcela do lote inicialmente 
disponibilizado pelo Suzano 
Vôlei para a ação, o Fundo 
Social ampliará o período de 
trocas para esta quarta-feira.

Troca de 
ingressos é 
ampliada  
para hoje

Vôlei

A Lei Municipal 
nº 4.191/21 ficará 
em vigor até o 
próximo dia 30 
de novembro
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Fundo Social lança campanha 
Natal de Sorrisos no Vasques
Objetivo da ação é arrecadar brinquedos, que serão doados para crianças em situação de vulnerabilidade

HOJE

Mogi- O Fundo Social fará 
hoje, às 14 horas, no Theatro 
Vasques, o lançamento da 
campanha Natal de Sorrisos 
2021. A ação tem por objetivo 
arrecadar brinquedos, que 
serão doados sob a forma de 
presentes para crianças em 
situação de vulnerabilidade 
nas proximidades do Natal.

O Fundo Social, logo, 
conta com o apoio de toda 
a sociedade civil e também 
de empresas, para que doem 
brinquedos ao órgão e ajudem 
crianças de regiões carentes 
do município. São pedidos 
brinquedos novos ou então 
em bom estado, de forma que 
possam ser aproveitados por 
outras crianças. O principal 
ponto de coleta é a própria 
sede do Fundo Social, no 
primeiro andar do prédio-

-sede da Prefeitura.
O evento de lançamento 

será destinado às crianças, que 
são o grande foco da cam-
panha. Por isso, a cerimônia 
contará com o espetáculo de 
contação de histórias “O ato 

de brincar muda o mundo!”, 
comandado pela Cia. Clara 
Rosa, com Susana Diniz e o 
convidado especial Pedro 
Bento. A apresentação tem 
por objetivo lembrar a todos 
sobre a importância do ato 
de brincar.

Serão aproximadamente 20 
minutos de espetáculo, em 
que a narrativa será apresen-
tada por meio de um boneco 
fantoche, acompanhado de 
cantigas e musicalidades. O 
objetivo é conversar direta-
mente com as cerca de 100 
crianças que estarão presentes 
na plateia, porém também 
com o público adulto, a 
partir de reflexões sobre os 
conflitos comuns entre pais, 
filhos e a vida moderna.

O evento também contará 
com a presença de autoridades, 
convidados e de voluntários 
do SOU, o banco de volun-
tários do Fundo Social de 
Mogi das Cruzes.

Além da arrecadação junto 
ao público geral, também faz 
parte da campanha a Árvore 

Natal de Sorrisos 2021. Esta 
é uma ação entre servidores 
da Prefeitura, em que os 
funcionários “adotam” e 
presenteiam com kits crianças 
do município, a maioria de 
regiões afastadas do Centro. 

Para tanto, será montada 
uma árvore no saguão da 
Administração, com as in-
formações das 300 crianças 
a serem adotadas.

“Esta é uma das maiores 
campanhas do Fundo Social 

e nosso objetivo sempre é 
atender ao maior número 
possível de crianças da nossa 
cidade. Por isso, precisamos 
da ajuda e do engajamento de 
todos”, destacou a presidente 
do Fundo Social de Mogi, 

Simone Margenet Cunha.
Assim como acontece com 

a Campanha do Agasalho, os 
brinquedos são entregues 
a princípio para as institui-
ções sociais cadastradas, que 
cuidam da entrega final às 
famílias por elas atendidas. As 
entidades atuam diretamente 
nos bairros, portanto as 
doações chegam àqueles que 
efetivamente mais precisam.

Quem quiser ajudar o 
Fundo Social na campanha 
Natal de Sorrisos deve entrar 
em contato com o órgão, por 
meio do telefone 4798-5143.

Sobre Susana Diniz
Susana Diniz é contadora 

de histórias com 21 anos 
de trajetória em pesquisa e 
atuação na arte de narrar. Há 
18 anos na cidade, ela trouxe 
consigo projetos de contação 
de histórias que desenvolvia 
em São Paulo e é pioneira 
em implantar na região a 
arte narrativa em escolas, 
na formação de educado-
res e em projetos culturais. 

Cerimônia contará com o espetáculo de contação de histórias no Theatro Vasques

PMMC/Divulgação

Mogi - O setor de aviação 
civil no Brasil, tanto para pilotos 
quanto para comissários de 
bordo, poderá ter um novo 
ciclo de crescimento a partir 
de 2022 e os aspirantes a 
profissionais do setor já estão 
começando a se preparar: esta 
é a visão de Leonardo Canalle, 
proprietário da primeira escola 
profissionalizante na cidade 
de Mogi das Cruzes.

Canalle é dono da ATC, 
escola de aviação civil com 
sede no centro de Mogi das 
Cruzes e que promove cur-
sos para pilotos comerciais e 
pilotos particulares de avião 

Retomada poderá renovar contratações na aviação
Empregos

para comissário de bordo são 
jovens com mais de 18 anos 
que procuram uma carreira com 
bom retorno financeiro, com 

e o reaquecimento”, explicou 
o proprietário.

Segundo ele, os principais 
públicos que buscam as aulas 

e helicóptero, além de cursos 
para comissários e comissárias 
de bordo. Fundada em 2016, 
a escola já formou mais de 
4 mil pessoas, com várias 
pessoas passando a integrar 
o mercado de trabalho.

“Este é um setor que varia 
muito em ciclos, dependen-
do das questões econômicas. 
Quando temos uma economia 
aquecida, fica menos tempo 
fechado. Neste momento há 
uma baixa no mercado, mas 
é um bom momento para 
se formar. Crescemos muito 
como escola na pandemia (de 
coronavírus - Covid-19), onde 
muitos nos procuraram se 
aguardando para a reabertura 

Andre Diniz ganhos podendo chegar a R$ 
4 mil mensais. “Para pilotos de 
helicóptero e avião são homens 
e mulheres na faixa de 25 a 
30 anos, que já começaram 
na carreira”, explicou.

Um dos diferenciais da 
escola de aviação é sua pla-
taforma 100% digital, com o 
oferecimento de aulas em vídeo, 
sendo uma das primeiras do 
país a oferecer integralmente 
esta opção aos seus alunos. “A 
plataforma teórica pode ser feita 
por videoaulas, dependendo 
apenas da disponibilidade de 
horário e empenho dos par-
ticipantes”, explicou Canalle.

Na busca pela retomada do 
setor de aviação civil, o curso 

de comissário de bordo é o 
que tendo maior destaque, 
com alunos de todo o país 
participando da grade cur-
ricular. “Os alunos precisam 
vir à cidade de Mogi para a 
etapa de aulas práticas, que 
é do curso de sobrevivência 
na selva, exigido pelas auto-
ridades. Com isso, também 
acabamos movimentando o 
sistema hoteleiro”, explicou.

A ATC está localizada na rua 
Salvador Cabral, 345, centro. 
Informações estão disponíveis 
na site https://atctreinamento.
com.br/, pelo e-mail contato@
atctreinamento.com.br ou 
pelos telefones 3090-5548 e 
97225-9598.

Estudantes do curso de comissário de bordo da ATC

Divulgação
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Movimentos fará ato contra 
cobrança do ISS de obras

Mogi - Lideranças comu-
nitárias preparam para hoje 
um ato contra a cobrança do 
Imposto sobre Serviços (ISS) 
para a Construção Civil. O 
ato acontecerá na sede da 
Câmara de Vereadores e da 
Prefeitura.

O ato “ISS Não” está sendo 
organizado por presidentes de 
associação amigos de bairro, 
lideranças religiosas, advogados 
tributaristas e lideranças políticas 
que apelam à administração 
municipal que seja suspensa 
a cobrança do ISS, iniciada 
em setembro deste ano e que 
conta com prorrogação dos 
recursos até o final deste ano.

Na interpretação do movi-
mento, um acórdão do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP) sobre uma 
situação semelhante na cidade 
de Pirassununga determinou 
a remissão de obras realizadas 
num período de mais de cinco 
anos ao início da cobrança, 
e que obras com mais de 
cinco anos estariam com suas 
dívidas já em decadência, ou 

Câmara e Prefeitura

“caducadas”.
O movimento pretende 

debater com o prefeito Caio 
Cunha (Pode) e sua equipe 
sobre a possibilidade de re-
missão e os detalhes jurídicos 
envolvendo o envio de mais 
de dezenas de milhares de 
notificações para moradores 
da cidade.

Segundo a vereadora 
Inês Paz (Psol), este não é o 
primeiro movimento que a 
população faz. “Moradores 
do Jardim Margarida já se 

manifestaram no dia 7 de 
outubro, e no último dia 15 
houve um novo ato, com 
mais pessoas, e a articulação 
vem aumentando”, apontou.

Em relação ao projeto de Lei 
Complementar de autoria do 
prefeito que foi encaminhado 
à Câmara e aprovado nesta 
terça-feira (leia mais nesta 
edição) com uma série de 
medidas com o intuito de 
reduzir o impacto da cobrança 
na população, principalmente 
nas camadas com renda familiar 
de até dois salários mínimos, 
a vereadora psolista, apontou 
que as medidas chegam a 
contribuir para alguns casos 
mas não atacam o cerne da 
questão.

“A remissão parcial associada 
à renda familiar não abrange os 
casos em que vários membros 
da família precisam trabalhar 
para manter o alto custo de vida 
que temos hoje, e aumentar 
o número de parcelas não 
atinge o ponto central, que é 
a legalidade desta cobrança”, 
concluiu. (A.D.)

Mogi- A Secretaria de Educação 
iniciou anteontem um novo 
bloco de Oficinas Esportivas 
remotas, que têm como tema 

“Danças do Brasil”. Os vídeos, 
destinados a estudantes do 1º ao 
5º ano do ensino fundamental, 
estão disponíveis por meio do 
canal do Youtube da Pasta e 
cinco serão exibidos pela TV 
Câmara (canal digital 3.2).

Diferente dos blocos anterio-
res, os vídeos sobre as danças 
trazem, em sua estrutura, ape-
nas um breve histórico e uma 
proposta prática, considerando 
possíveis limitações de espaço 
e quantidade de participantes, 
devido aos protocolos sani-
tários. As atividades podem 
ser aplicadas nas unidades 
escolares e em casa

. Para cada ano do ensino 
fundamental são disponibi-
lizados quatro vídeos. Pela 
TV Câmara, os horários de 
transmissão são às 8, às 12h30 
e às 18 horas, de segunda a 
sexta-feira após os vídeos 
destinados à educação infantil.

“Danças do Brasil” 

é o tema do novo 

bloco de Oficinas 

Esportivas remotas

Educação

CNPJ 52.567.195/0001-50

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA VIRTUAL REALIZADA A DISTANCIA 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRATORDINÁRIA

Pelo Presente edital de convocação de Assembléia Geral extraordinária, o 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de Mogi das 
Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, no uso das atribuições que lhe confere 
o capítulo III do estatuto da entidade, Convoca todos os trabalhadores turnistas que 
trabalham no Setor de Logística da CMPC - SOFTYS, estabelecida na Av. Lourenço 
de Souza Franco, 2655, Jundiapeba, na cidade de Mogi das Cruzes para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária VIRTUAL a ser realizada no dia 29 de outubro de 
2021 (sexta-feira), e Em razão da calamidade pública a assembleia será realizada à 
distância das 9h00 às 18h00, O link será elaborado pelo Sindicato do Papel e será 
enviado pela Empresa CMPC – SOFTYS para o e-mail de cada trabalhador 
turnista da logística, sendo o período de votação e a data de realização os acima 
indicados, para discussão e deliberação dos seguintes pontos discriminados 1) 
Discussão e deliberação sobre a proposta da empresa para renovação do acordo de 
turnos de revezamento ininterruptos para o setor de Logística e demais de operação 
que acompanham a mesma escala; 2) Outros assuntos do interesse dos trabalhadores.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados mandei publicar o 
presente edital em jornal da imprensa regional, e o mesmo será afixado em nossa sede 
e Subsede. Mogi das Cruzes, 26 outubro de 2021 – Marcio de Paula Cruz – Presidente. 

Pacote do ISS Obras é aprovado
Projeto contou com quatro emendas modificadoras e aditivas ao projeto original entregue pela Prefeitura

CÂMARA

Mogi - A Câmara aprovou 
na tarde de ontem o projeto 
de lei complementar que 
institui benefícios fiscais para 
a população na cobrança 
do Imposto Sobre Serviços 
(ISS), referentes à construção 
civil. O texto foi aprovada 
por unanimidade.

O projeto foi encaminhado 
à Câmara na semana passada 
pelo prefeito Caio Cunha 
(Pode) e propôs benefícios 
e facilidades para moradores 
com renda de até dois salários 
mínimos, além do aumento 
do número de vezes para o 
parcelamento (em até 72 
vezes) e a redução do valor 
mínimo para a parcela.

A vereadora Inês Paz (Psol), 
com o apoio de um grupo de 
vereadores durante as dis-
cussões do projeto, chegou a 
entrar com um requerimento 
pedindo o adiamento da 
votação em duas sessões, 
com o objetivo de reforçar 
os debates e a criação de 
novas emendas ao texto 
que poderiam aumentar o 
alcance dos benefícios, em 
conjunto com os vereadores 
e o movimento de moradores 

que vem protestando contra a 
cobrança. Orequerimento foi 
rejeitado por 13 votos a 10.

O projeto teve quatro 
emendas, sendo duas mo-
dificativas ao texto e duas 
aditivas que incluíram no-
vos dispositivos. Neles, foi 
definido que os pedidos de 
revisão serão isentos de taxas 
e terão como data limite o 
dia 20 de dezembro e que 
o pagamento será suspenso; 
ficou autorizada a remissão 
ao contribuinte que fez a 
construção ou reforma cinco 
anos antes do levantamen-
to feito pela Prefeitura em 
2016; ficou autorizada a 
remissão de débitos relativos 
para famílias com renda 
familiar igual ou inferior a 
dois salários mínimos, e que 
ficariam remidas as parcelas 
isentas daqueles que fizeram 
acordos com a Prefeitura e 
estão dentro da faixa a ser 
beneficiada.

Durante os debates, mem-
bros do bloco de apoio ao 
governo reiteraram que a 
discussão do projeto se atém 
ao pacote de benefícios, e não 
à cobrança do imposto em 
si. “O ISS Já está na rua, o 
povo está aguardando e está 

esperando para fazer isso, 
temos agendamento com 
a procura de pessoas que 
querem resolver”, lembrou 
Clodoaldo Aparecido de 
Moraes (PL).

Por parte dos crítico, Inês 
Paz reiterou que a cobrança 
não possuiria fundamento 
legal, uma vez que a Justiça 
teria concedido ontem uma 
liminar a um contribuinte 
que protestou contra a lista 
de documentos pedida pela 
administração municipal; o 
vereador José Francimário 
Vieira (PL), o Farofa, reiterou 
que o projeto esteve apenas 
uma semana sob o crivo das 
comissões permanentes e 
que muitos temas e emendas 
não foram debatidos.

Iduigues Martins (PT) de-
fendeu o pacote, reiterando 
que ele veio para “melhorar” 
a proposta. “Temos a opor-
tunidade ímpar de deixar 
como está ou melhorar, e 
eu prefiro que a gente venha 
a melhorar a proposta do 
prefeito”, declarou.

“O ISS não agrada a ne-
nhuma pessoa, mas o código 
tributário é claro com as 
hipóteses disponíveis para 
remissão. Tudo o que está 

André Diniz

sendo aprovado hoje faz parte 
de uma construção coletiva 
da Câmara e da população 
que se mostrou indignada”, 

afirmou a vereadora Maria 
Luiza Fernandes (SDD), a 
Malu Fernandes.

O projeto de Lei 

Complementar segue agora 
para o Executivo municipal 
para sanção ou veto do pre-
feito Caio Cunha.

Segundo a 
vereadora Inês 
Paz (Psol), este 
não é o primeiro 
movimento que 
a população faz
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 12, OUTUBRO DE 2021
Processo nº 29.774/21
Ofício nº 133/2021 – DFP/SMSeg
 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Segurança, torna público, nos termos do disposto nos artigos 31 e 104, II, IX e XVII, da 
Lei Orgânica do Município, combinado com o parágrafo único do artigo 21 da Lei Municipal nº 1.961, de 7 de outubro de 1.970 (Código Tributário do Município), que proprietários, compromissários, 
possuidores e seus herdeiros ou sucessores, contribuintes dos imóveis identificados nos Anexos, cujos documentos de fiscalização para capinação e limpeza do terreno, recuperação e construção 
de calçada, construção de muro, retirada de material sobre o passeio, não lançamento de resíduos em terrenos, providenciar o fechamento do imóvel, recuperação de passeio com ladrilho hidráulico, 
e outras, não foram entregues por não terem sido encontrados nos respectivos domicílios fiscais, deverão cumprir as intimações consignadas nos Anexos, nos prazos neles mencionados, a contar 
da data de publicação deste edital, e ou efetuar o pagamento das autuações, após o que estarão sujeitos às sansões fiscais previstas na legislação vigente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Registre-se:

SMSeg, 26 de Outubro de 2021.
ANDRÉ JUNJI IKARI - Secretário de Segurança

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 
Número Setor Quadra Unidade Loteamento Proprietário Endereço para correspondência

1887/21 34 001 001 JD MARICA MARIA R GONÇALVES E OUTROS R DR RICARDO VILELA, 813 – NESTA

1973/21 25 067 017 JD AEROPORTO III MANUEL PEDROSA VIEIRA JUNIOR R GOV JORGE LACERDA, 30 – SP

2067/21 04 133 009 VL STA HELENA JOSE DOS REIS SILVA R LUIZ DA SILVA PIRES, 14 – NESTA

2082/21 09 101 028 VL S C DE MARIA JOÃO RENZI NETTO R BENJAMIN CONSTANT, 287 – SUZANO

2086/21 26 095 082 VL BRASILEIRA FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA R DOS HORTICULTORES, 1 A – SP

2087/21 26 095 082 VL BRASILEIRA FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA R DOS HORTICULTORES, 1 A – SP

2091/21 28 004 125 MOGI MODERNO VALFRIDES BENTO DE OLIVEIRA – POSSUIDOR R JOÃO SOARES PIRES, 32 – NESTA

2092/21 42 014 024 VILLA DI CESAR AILTON RIBEIRO AV RICIERI JOSÉ MARCATTO, 1444, T2, AP 134 – NESTA

2094/21 12 029 030 VL INDUSTRIAL LEME COM DE ARTIGOS DE COURO LTDA ME R DA AFIF NASSIF JAFET, 401 – NESTA

2100/21 25 095 022 JD ESPERANÇA WALDEMAR DE NOVAES R YOSHIMI KUBOTA, 224 – NESTA

2110/21 25 081 006 JD SANTA TEREZA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA B D ALMEIDA R DR DIOSCORIDES M DOS SANT FREIRE, 36 – NESTA

2112/21 25 081 008 JD SANTA TEREZA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA B D ALMEIDA R BRIGADEIRO TOBIAS, 306 – PRAIA GRANDE

2152/21 01 092 021 CENTRO DANIEL CATARINO DOS SANTOS R VLTO JOSÉ ANTONIO BENEDICTO, 77 – NESTA

2153/21 47 035 021 JD DO PARAÍSO LUIZA EZAWA TAKAMURA E OUTROS AV NOVE DE JULHO, 5358 – SP

2183/21 07 075 029 CENTRO CAROLINA MEI LIE TJE R IPIRANGA, 426 – NESTA

2187/21 01 087 041 CENTRO ALEXANDRE GONÇALVES R ALEIXO COSTA, 82 – NESTA

2028/21 04 073 049 VL OLIVEIRA NEWTON HILARIO GRILO R AGOSTINHO CAPORALI, 1115 – NESTA

1975/21 25 067 017 JD AEROPORTO III MANUEL PEDROSA VIEIRA JUNIOR R GOV JORGE LACERDA, 30 – SP

2139/21 47 001 106 CAPUTERA MIN WHAN LIUG R DR OSMAR MARINHO COUTO, 147 – NESTA

2068/21 04 133 009 VL STA HELENA JOSÉ DOS REIS SILVA R LUIZ DA SILVA PIRES, 14 – NESTA

2178/21 28 048 040 CAPUTERA ALEXANDRE EMÍLIO RIBEIRO R DR ANTONIO CANDIDO VIEIRA, 746 - NESTA

1974/21 25 067 017 JD AEROPORTO III MANUEL PEDROSA VIEIRA JUNIOR R GOV JORGE LACERDA, 30 – SP

2111/21 25 081 006 JD SANTA TEREZA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA B D ALMEIDA R DR DIOSCORIDES M DOS SANT FREIRE, 36 – NESTA

2113/21 25 081 008 JD STA TEREZA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA B D ALMEIDA R BRIGADEIRO TOBIAS, 306 – PRAIA GRANDE

2138/21 47 001 106 CAPUTERA MIN WHAN LIUG R DR OSMAR MARINHO COUTO, 147 – NESTA

690.109/21 04 175 006 - MARCO ANTONIO SOUFEN AV AURORA ARIZA MELONI, 186 – NESTA

690.110/21 04 175 007 - MARCO ANTONIO SOUFEN AV AURORA ARIZA MELONI, 186 – NESTA

690.119/21 26 061 038 - JOSE EUGÊNIO CAVALCANTE R SÃO CELSO, 315, AP 35 A – SP

690.121/21 07 065 012 - WAIZER E CIA LTDA R BASILIO BATALHA, 302 – NESTA

600,099/21 31 022 034 - KEIJIRO MAKI, SM E HENRIQUE S MAKI R SANTANA, 238 – NESTA

600.077/21 47 002 017 - TIRRENO DA SAN BIAGIO – ESPOLIO R DR RICARDO VILELA, 568 – NESTA

600.096/21 47 019 064 - MARCIA TIEKO YOSHIDA E SM CX POSTAL, 14 – NESTA

600.097/21 20 055 027 - JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS AV MARROCOS, 317B – NESTA

697.180/21 47 002 017 - TIRRENO DA SAN BIAGIO – ESPOLIO R DR RICARDO VILELA, 568 – NESTA

697.202/21 27 024 041 - ARTHUR BASILIO MONTEIRO E SM AV JABAQUARA, 2239 – SP

697.204/21 27 024 038 - RUBENS BASILIO E OUTROS AV JABAQUARA, 2239 – SP

697.206/21 47 019 064 - MARCIA TIEKO YOSHIDA E SM CX POSTAL, 14 – NESTA

697.210/21 20 055 027 - JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS AV MARROCOS, 317B – NESTA

697.212/21 31 022 034 - KEIJIRO MAKI, SM E HENRIQUE S MAKI R SANTANA, 238 – NESTA

697.196/21 15 074 014 - MARIA DA SILVA CACHEADO AV RICIERI JOSÉ MARCATTO, 810 – NESTA

697.198/21 32 019 042 - MATURINO LUIZ DE MATOS E SM R JOÃO RIBEIRO, 305 – NESTA

697.205/21 32 019 033 - ANTONIO CATHARINO R PANDIÁ CALÓGERAS, 230 – NESTA 

697.222/21 10 005 135 - TRANSPORTE RODOVAL LTDA R SCHWARTZMANN, 76 – NESTA

14622/21 - - - CENTRO L I JIEMEI R JOSÉ BONIFÁCIO, 79 – NESTA

14128/21 - - - MOGI MODERNO DEBORA MORAES B. LAFUENTE R DAVIA DURAN, 49 – NESTA

14672/21 - - - JD JUSSARA FLAVIO MACHADO DA SILVA R MARIA A. O. MOREIRA, 279 – CARAGUATATUBA

12292/21 - - - JD SANTA TEREZA JULIANA NEVES DE OLIVEIRA SANTANA R ANA ALEXANDRINA BARBOSA, 248 – NESTA

14170/21 - - - PQ SÃO MARTINHO EDUNILDO ALVES R JOÃO ALVES BITTENCOURT, 08 – NESTA

14179/21 - - - VL BERNADOTTI L F BERLOFA DE OLIVEIRA AV HENRIQUE PERES, 1372 – NESTA

14196/21 - - - VL JUNDIAPEBA LUIZA MARIA DE SIQUEIRA SOUSA R PROFA. LUCINDA BASTOS, 2000 – NESTA

14212/21 - - - PQ MONTE LÍBANO MATHIAS E MATHIAS BAR LTDA R JÚLIO PRESTES, 148 – NESTA

14221/21 - - - VL BERNADOTTI L F BERLOFA DE OLIVEIRA AV HENRIQUE PERES, 1372 – NESTA

14264/21 - - - PQ DAS VARINHAS MANOEL RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA ROD. ENG. CANDIDO DO REGO CHAVES, KM 51 – NESTA

14271/21 - - - JD SANTA TEREZA JULIANA NEVES DE OLIVEIRA SANTANA R ANA ALEXANDRINA BARBOSA, 248 – NESTA

14272/21 - - - JD SANTA TEREZA JULIANA NEVES DE OLIVEIRA SANTANA R ANA ALEXANDRINA BARBOSA, 248 – NESTA

14180/21 - - - - FRANCISCO JOSE ALLEGRETTI R ARI C. FERNANDES, 2001 – SP

14096/21 - - - ALTO IPIRANGA TATSUO TAKAHASHI AV MARIA OSÓRIO DO VALE, 265 – NESTA

13977/21 - - - VILLA DI CESAR ELI CARDOZO DE SOUZA R MIRACATU, 95 CS 1 – POÁ

13755/21 - - - JD SANTA TEREZA JULIANA NEVES DE OLIVEIRA SANTANA R ANA ALEXANDRINA BARBOSA, 248 – NESTA

13756/21 - - - JD SANTA TEREZA JULIANA NEVES DE OLIVEIRA SANTANA R ANA ALEXANDRINA BARBOSA, 248 – NESTA

13827/21 - - - JD SANTA TEREZA JULIANA NEVES DE OLIVEIRA SANTANA R ANA ALEXANDRINA BARBOSA, 248 – NESTA

DOCUMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

OBS.: Os proprietários dos imóveis relacionados acima, deverão protocolar contestação às multas por escrito em um prazo de 10 (dez) dias ou efetuar o recolhimento das multas lavradas através dos Autos de Infração e 

Intimação, em questão, no prazo correspondente à 30 ( trinta ) dias úteis, à partir da data de publicação.

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

POR DANOS AO PATRIMONIO PUBLICO LEI Nº 4630/97 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E  INTIMAÇÃO:

POR ESTAR EM DESACORDO COM A LEI Nº 4.630/97 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E  INTIMAÇÃO:

POR ESTAR EM DESACORDO COM A LEI Nº 7.659/2.021 E SUAS ALTERAÇÕES

POR ESTAR EM DESACORDO COM A LEI Nº 4630/97 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE NOTIFICAÇÃO/ INTIMAÇÃO E ADVERTENCIA:

MULTAS – FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

POR PERTURBAR O SOSSEGO PUBLICO - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

POR PERTURBAR O SOSSEGO PUBLICO - LEI Nº .: 6.817/2013 E SUAS ALTERAÇÕES

PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

PROVIDENCIAR A RECUPERAÇÃO DA CALÇADA - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

NÃO MAIS PROMOVER QUEIMADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE QUALQUER NATUREZA – SOB PENA DE MULTA – LEI Nº.:7.635/20 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

PROVIDENCIAR A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DO MURO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

PROVIDENCIAR A RECONSTRUÇÃO DO MURO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO:

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A RECUPERAÇÃO DA CALÇADA - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA - PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

MULTAS – CONTROLE URBANO

NOTIFICAÇÕES – CONTROLE URBANO

PROVIDENCIAR A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA CALÇADA - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO NOTIFICAÇÃO:

PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DO MURO - PRAZO 60 (SESSENTA) DIAS - LEI Nº .: 4.630/97 C. C. 4.743/98 E SUAS ALTERAÇÕES

COMUNICADO E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/21 - PROCESSO Nº 10.471/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE GESTÃO GLOBAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA (IP) DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), INCLUINDO: OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFORMAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Obras, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que após análise desta Secretaria, bem 
como as informações advindas da Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, foi 
dado DESPROVIMENTO aos recursos administrativos apresentados pela empresa CITÉLUZ 
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A e pelo CONSÓRCIO MOGI DAS CRUZES 
ILUMINAÇÃO (DATACITY SERVIÇOS LTDA/JNR ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL 
E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI), mantendo-se a decisão anteriormente proferida 
quanto ao julgamento e classificação das propostas. Desta forma, fica ADJUDICADO e 
HOMOLOGADO o objeto do presente certame à empresa: RM EMPREENDIMENTOS EIRELI, 
no VALOR GLOBAL de: R$ 6.030.554,98 (seis milhões, trinta mil, quinhentos e cinquenta e 
quatro reais e noventa e oito centavos).

Mogi das Cruzes, em 26 de outubro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE
PREGÃO Nº 062/2021 - PROCESSO Nº 200.511/2021

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, através do Diretor 
Geral, comunica que no aviso de homologação do Pregão 062/2021 datado de 23 
de setembro de 2021 e publicado em 27 de setembro de 2021, o valor total que 
era de R$ 123.840,62 para a empresa ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES 
EIRELI, passa a ser no valor de R$ 125.840,62 (cento e vinte e cinco mil, oito-
centos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), em razão de erro na digitação 
dos preços unitários na primeira versão. As informações foram detalhadas nos 
autos do processo. Mogi das Cruzes, 26 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA 

COSTA - Diretor Geral do SEMAE.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, 
nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 37, caput, e 
inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do(s) seguinte(s) ato(s) 
administrativo(s):

DECRETOS:

Nº 20.243, de 2 de agosto de 2021 - Dispõe sobre autorização de uso, a título precário e gratuito, 
à Associação Kyokushin Oyama, das dependências do Ginásio do CEMPRE – Benedito Ferreira 
Lopes, e dá outras providências.
Nº 20.244, de 2 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.245, de 2 de agosto de 2021 - Convoca a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, 
e dá outras providências.
Nº 20.246, de 3 de agosto de 2021 - Abre ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, 
em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional extraordinário, para a finalidade que especifica, 
e dá outras providências.
Nº 20.247, de 3 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
162.804,90 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e noventa centavos), e dá 
outras providências.
Nº 20.248, de 3 de agosto de 2021 - Altera o Decreto nº 13.109, de 28 de janeiro de 2013, e dá 
outras providências.
Nº 20.249, de 5 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 2.005.435,19 (dois milhões, cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezenove 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.250, de 5 de agosto de 2021 - Revoga os Termo de Cooperação nº 12, de 18 de setembro 
de 2020, que especifica.
Nº 20.251, de 5 de agosto de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.252, de 5 de agosto de 2021 - Aceita as doações, sem encargos, de mentorias online, em 
diversas áreas, na plataforma do MogiConecta, através do Chamamento Público nº 06/2021, e 
dá outras providências.
Nº 20.254, de 6 de agosto de 2021 - Dispõe sobre a transferência dos bens móveis que especifica 
ao patrimônio municipal, e dá outras providências.
Nº 20.255, de 6 de agosto de 2021 - Estabelece diretrizes aos Secretários Municipais ou 
autoridades máximas dos órgãos ou entidades quanto ao percentual de servidores em trabalho 
presencial de acordo com as fases do Plano São Paulo.
Nº 20.256, de 6 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais), e dá outras providências.
Nº 20.257, de 6 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), e dá outras providências.
Nº 20.258, de 9 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.259, de 9 de agosto de 2021 - Dispõe sobre a convalidação dos atos praticados por 
Médicos Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, que se menciona, não abrangidos 
pelo Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007, celebrado entre o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Segurança Pública, da Superintendência de Polícia Técnico Científica 
- Instituto Médico Legal - IML/Núcleo de Perícias Médico Legais, e o Município de Mogi das 
Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.260, de 9 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Finanças, crédito adicional suplementar no valor de R$ 16.164,89 
(dezesseis mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), e dá outras providências.
Nº 20.261, de 9 de agosto de 2021 - Institui o Observatório de Segurança Viária do Município 
de Mogi das Cruzes.
Nº 20.263, de 10 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.264, de 10 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social, crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.265, de 11 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.836.000,00 (dois milhões e oitocentos e trinta e seis mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.266, de 12 de agosto de 2021 - Justifica a conveniência da outorga de concessão 
remunerada para a organização e execução de serviços funerários no Município de Mogi das 
Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.267, de 12 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.268, de 13 de agosto de 2021 - Dispõe sobre normas para utilização de recursos de 
informática e tecnologia no âmbito interno da Administração Municipal, e dá outras providências.
Nº 20.269, de 13 de agosto de 2021 - Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título 
precário e oneroso, de um módulo coberto, no Mercado Municipal do Produtor “Minor Harada”, 
para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.270, de 16 de agosto de 2021 - Revoga o Termo de Cooperação nº 12, de 18 de setembro 
de 2020, que especifica.
Nº 20.271, de 16 de agosto de 2021 - Dispõe sobre a outorga de autorização de uso, a título 
precário e oneroso, de um módulo coberto, no Mercado Municipal do Produtor “Minor Harada”, 
para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.272, de 16 de agosto de 2021 - Revoga parcialmente o Decreto nº 1.092, de 6 de maio de 
1999, e o respectivo Termo nº 137, da mesma data, que outorgou ao Sr. Kasutoshi Flávio Inoue, 
permissão de uso de bens municipais.
Nº 20.273, de 16 de agosto de 2021 - Cria e reorganiza, na estrutura da Guarda Municipal de 
Mogi das Cruzes, as equipes de Patrulha Ambiental, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Rural, 
Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas e Rondas Ostensivas Municipal.
Nº 20.274, de 16 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Cultura, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.275, de 17 de agosto de 2021 - Dispõe sobre a retomada segura de atividades com 
atendimento presencial localizadas no Município de Mogi das Cruzes, conforme medidas 
estabelecidas pelo Plano São Paulo do Governo do Estado, nos termos do Decreto Estadual nº 
64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 20.276, de 17 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Obras, crédito adicional suplementar no valor de R$ 14.899,00 
(quatorze mil e oitocentos e oitenta e nove reais), e dá outras providências.
Nº 20.277, de 17 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 

das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.662.067,96 (um milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, sessenta e sete reais e noventa e seis 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.278, de 17 de agosto de 2021 - Regulamenta o exercício do comércio ambulante no 
Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.279, de 17 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.280, de 17 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 44.931,65 (quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), 
e dá outras providências.
Nº 20.281, de 19 de agosto de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.282, de 20 de agosto de 2021 - Estabelece diretrizes e medidas para a retomada segura 
das atividades presenciais, no âmbito das Administrações Públicas Direta e Indireta, nos termos 
das disposições do Plano São Paulo do Governo do Estado, e dá outras providências.
Nº 20.283, de 23 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.284, de 23 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.286, de 23 de agosto de 2021 - Dispõe sobre alteração da composição da Comissão 
Municipal Permanente de Acompanhamento e Fiscalização – CMPAF, na parte que especifica, 
e dá outras providências.
Nº 20.287, de 23 de agosto de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.288, de 24 de agosto de 2021 - Revoga o Decreto n° 2.763, de 25 de outubro de 2001.
Nº 20.289, de 24 de agosto de 2021 - Dispõe sobre a nomeação de representantes do Poder 
Público e da Sociedade Civil para integrarem o Conselho Municipal de Segurança de Mogi das 
Cruzes – COMSEP, e dá outras providências.
Nº 20.290, de 25 de agosto de 2021 - Dispõe sobre a alteração da composição de membros da 
Comissão de Análises e Revisão dos Contratos Atuais - COMARCA, na forma que especifica, e 
dá outras providências.
Nº 20.291, de 25 de agosto de 2021 - Proíbe a instalação de acampamentos e de outras 
estruturas provisórias no Pico do Urubu, localizado na Serra do Itapety, neste Município.
Nº 20.294, de 25 de agosto de 2021 - Dispõe sobre permissão de uso, a título precário e gratuito, 
a Universidade de Mogi das Cruzes, de utilização de 1 (um) Pluviômetro Semi Automático, para a 
finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.295, de 25 de agosto de 2021 - Dispõe sobre alteração da composição do Conselho 
Municipal de Inovação e Tecnologia – CMIT, Gestão 2021/2024 na parte que especifica, e dá 
outras providencias.
Nº 20.296, de 25 de agosto de 2021 - Dispõe sobre alteração de membros da Comissão 
Municipal Permanente de Fiscalização, instituída pelo Decreto nº 10.437, de 6 de abril de 2010, 
na forma que especifica.
Nº 20.297, de 26 de agosto de 2021 - Dispõe sobre alteração da composição do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, na parte que especifica.
Nº 20.298, de 26 de agosto de 2021 - Altera a composição dos membros do Comitê Gestor do 
Sistema Municipal de Atenção às Urgências, no segmento que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.299, de 27 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.300, de 30 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.301, de 30 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Gestão Pública, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
710.000,00 (setecentos e dez mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.302, de 30 de agosto de 2021 - Dispõe, sobre doação e incorporação de bens móveis 
doados à Municipalidade.
Nº 20.303, de 30 de agosto de 2021 - Revoga em todos os seus termos o Decreto 20.047,de 4 
de maio de 2021, e dá outras providências.
Nº 20.304, de 30 de agosto de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de 
bens móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.305, de 30 de agosto de 2021 - Institui comissão, para a finalidade que especifica, e  dá 
outras providências
Nº 20.306, de 31 de agosto de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
por via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.307, de 31 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 33.000,00 
(trinta e três mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.308, de 31 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 76.041,40 
(setenta e seis mil, quarenta e um reais e quarenta centavos), e dá outras providências.
Nº 20.309, de 31 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 66.500,00 
(sessenta e seis mil e quinhentos reais), e dá outras providências.
Nº 20.310, de 31 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.311, de 31 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Esportes e Lazer, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
683.000,00 (seiscentos e oitenta e ter mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.312, de 31 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 62.600,00 (sessenta e dois mil e seiscentos reais), e dá outras providências.
Nº 20.313, de 31 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Obras, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
156.182,13 (cento e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e treze centavos), e dá 
outras providências.
Nº 20.314, de 31 de agosto de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) e dá outras providências.
Nº 20.315, de 31 de agosto de 2021 - Dispõe sobre convalidação dos atos praticados por 
Médicos Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, que se menciona, não abrangidos 
pelo Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Segurança Pública da Superintendência de Polícia Técnico Científica – Instituto 
Médico Legal – IML/Núcleo de Perícias Médicos Legais de Mogi das Cruzes.

OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.
br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
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Mutirão de manutenção na Chácara Guanabara é finalizado

Mogi- As equipes das Administrações Regionais, da Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos, finalizaram ontem um mutirão de manutenção na Chácara Guanabara. Os 

trabalhos foram divididos em três etapas e totalizam 11,150 quilômetros de ruas e 

estradas atendidas com serviços de melhoria e estabilização de solo, além de limpeza em 

córregos. Ao todo, são 529,8 toneladas de material utilizado.

Casos de roubo diminuem 12%
Por outro lado, em relação aos crimes de estupro, a quantidade de casos registrados na região aumentou 87,5%

MESES DE SETEMBRO

Região - O mais recente 
levantamento dos números 
da violência no Alto Tietê 
pela Secretaria de Estado 
da Segurança Pública (SSP) 
revelou que o número de 
casos de roubos diversos na 
dez cidades da região teve 
queda de 12% nos casos 
registrados entre o mês de 
setembro e o de agosto deste 
ano. De acordo com a Pasta 
estadual, foram registrados 
783 em agosto para 689 
durante o mês passado. 

Itaquá, mais uma vez, li-
derou os casos de roubos na 
região, com 245 registros; 
Suzano esteve em segundo 
lugar com 135 e Ferraz de 
Vasconcelos, com 111. Mogi 
das Cruzes teve 81 roubos 
diversos registrados pela SSP, 

roubos

enquanto que Poá teve 73.
Se nos casos de roubo 

houve queda, nos crimes de 
estupros, tanto o de menores 
quanto de adultos, apresentou 
aumento de 87,5% entre 

os dois meses analisados: 
em agosto, as dez cidades 
da região registraram um 
total de 24 casos de estupro, 
enquanto que no último mês 
foram 45. As cidades que 

tiveram o maior número de 
casos foram Itaquaquecetuba 
(de quatro casos em agosto 
para 14 ocorrências - um 
aumento de 250%) Mogi das 
Cruzes (de quatro casos para 
dez - aumento de 150%) e as 
cidades de Suzano e Arujá, 
com sete casos (esta última 
registrou dois casos em agosto: 
aumento também de 250%).
Na comparação com os nú-
meros de setembro de 2020, 
as cidades da região demons-
traram uma ligeira queda 

- no ano passado foram 54 
casos, uma queda de 16,6%.
Em relação ao número de 
homicídios, a região manteve 
os mesmos números absolutos 
de agosto, com seis assassinatos 
registrados pelas autoridades. 
Em setembro, os crimes 
ocorreram nas cidades de 
Suzano (três), Itaquaquecetuba 

(dois) e Poá (um homicídio).
Nos levantamentos do go-
verno do Estado, a cidade de 
Salesópolis segue como uma 
das cidades com menores 
índices de violência no Alto 
Tietê. A cidade não registrou 
roubos, casos de estupro ou 
homicídios pelo segundo mês 
consecutivo: desde o início 
do ano, a cidade registrou 

quatro roubos, um homicídio 
e nenhum caso de violência 
sexual.

Atividade policia
O desempenho dos agen-

tes de segurança na região 
do Alto Tietê também teve 
destaque no levantamento 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública em se-
tembro, com a somatória de 
79 ocorrências de tráfico de 
entorpecentes registradas nos 
dez municípios da região, 243 
prisões em flagrante e 812 
inquéritos policiais abertos. 
Na atividade policial, a cidade 
de Mogi das Cruzes foi des-
taque em setembro, com o 
maior número de ocorrências 
de tráfico abordadas (25), 
pessoas presas em flagrante 
(70) e inquéritos policiais 
abertos (271).

André Diniz
Mogi News/Arquivo

Itaquá, mais uma 
vez, liderou os 
casos de roubos 
na região, com 
245 registros


