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Sol com muitas nuvens durante o dia. 

Alto Tietê cria 2.159 vagas 
de emprego em setembro
De acordo com dados do Caged, somente em Suzano foram 1,1 mil postos gerados

SUZANO

  Nadir Figueiredo apresenta plano de 
expansão até 2024. Cidades, página 3

No balanço total das dez ci-
dades, no mês passado, foram 
12.976 pessoas empregadas e 
10.707 demitidas, o que gerou 
um saldo positivo de 2.159 pos-
tos de trabalho criados. Suzano foi 
a cidade que teve o maior saldo 
de vagas no mês de setembro: de 
3.400 pessoas admitidas em todos 
os setores da economia, 2.292 fo-
ram demitidas, tendo um saldo de 
1.108 vagas geradas no município. 
Cidades, página 3

FERIADÃO

105 mil veículos 

devem passar 

pela rodovia 

Mogi-Bertioga.

p5

Maioria dos municípios apresentou saldo positivo; apenas Biritiba manteve números semelhantes

Mogi News/Arquivo
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Construção Civil

ISS itinerante tem continuidade 
amanhã, em Mogi das Cruzes

No primeiro dia do serviço, 230 pessoas foram 
atendidas no município. Cidades, página 6
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PARQUE ECOLÓGICO
O Parque Ecológico Mario do Canto, 
em Itaquaquecetuba, ganhou mais 
uma novidade. Na última terça-fei-
ra, um playground com escorrega-
dor, gira gira, balanço e gangorra 
foi doado por uma empresa meta-
lúrgica da cidade. Agora, o espaço 
também possui suportes para re-
des de descanso, churrasqueiras, 
demarcador de corrida na pista de 
caminhada e bancos.

CHUVAS
A Prefeitura de Arujá lançou, ontem, 
no Parque dos Ipês, o 1º Programa 
de Contingenciamento de Chuvas. O 
prefeito Luis Camargo (PSD) e se-
cretários municipais receberam ve-
readores e diversas autoridades das 
Polícias Civil, Militar, dos Bombei-
ros, do Ministério Público do Estado, 
além de representantes da Sabesp 
e do Cresamu, para a apresentação 
do plano, que visa combater enchen-
tes e pontos de alagamento.

CEMITÉRIO I
Pedro Komura (PSDB) usou o Peque-
no Expediente para fazer uma de-
núncia contra a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, sobre a administração 

do Cemitério da Saudade, em Braz 
Cubas: o uso das avenidas na necró-
pole para a abertura de novas sepul-
turas, o que fez com que a situação 
para transitar no local ficasse mais 
difícil para as famílias que visitam 
o local. Komura também encami-
nhou um requerimento à Prefeitu-
ra pedindo mais informações sobre 
o gerenciamento das necrópoles. 

CEMITÉRIO II
A Prefeitura de Mogi das Cruzes che-
gou a abrir um processo licitatório 
no início do ano para a construção 
de centenas de jazigos nos cemité-
rios públicos do município. Na oca-
sião, o grande medo era que acon-
tecesse um “apagão de sepulturas”, 
dado o ritmo vertiginoso da segun-
da onda da pandemia, que em todo 
o país chegou a gerar mais de 82 
mil mortes apenas no mês de abril.

APROVADO PELO IPEM-SP
O Instituto de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo (Ipem-SP), au-
tarquia do Governo, realizou nesta 
semana a verificação inicial de 200 
balanças na Elgin, fabricante em 
Mogi das Cruzes, localizada a 43 km. 
Os instrumentos foram aprovados.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

6 de novembro

A 
entrega da unidade provisó-
ria do Serviço Social do Co-
mércio (Sesc) Mogi das Cru-
zes, prevista para o dia 6 de 

novembro, será uma recompensa aos 
futuros usuários da região, que há dé-
cadas ouvem sobre a possibilidade da 
construção. A implantação do espaço 
na cidade é desejada pelos moradores 
há mais de 20 anos. 

Após o término da obra, em agosto, o 
Sesc São Paulo instalou os mobiliários 
e equipamentos na unidade de Mogi 
das Cruzes, além da realização de tes-
tes operacionais dos sistemas. Mais uma 
vitória, esperada desde março do ano 
passado, quando o então prefeito Mar-
cus Melo (PSDB) assinou o documen-
to de transferência do terreno do anti-
go Centro Esportivo do Socorro para a 
unidade do Sesc junto ao presidente da 
Federação do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), Abram Szajman. 

Embora a unidade provisória venha a 
oferecer o serviço de forma reduzida, a 

nova realidade poderá ajudar a transfor-
mar e revolucionar, no futuro, a cultura, 
esporte e lazer de Mogi das Cruzes. A 
unidade permanente, com toda a estru-
tura que o Sesc oferece nas demais ci-
dades, ainda levará alguns anos – talvez 
mais cinco ou seis. Nesta primeira etapa, 
o Sesc vai aproveitar as estruturas que 
já existem no Centro Esportivo e fazer 
uma adequação e reforma dos prédios, 
campo de futebol, quadras, bosque e 
piscina. Até o ano anterior, não estava 
prevista a construção de equipamentos 
ou outras obras. 

Além da importante questão esportiva 
e de lazer, que ajudará a formar as futu-
ras gerações da cidade e demais muni-
cípios do Alto Tietê, a unidade do Sesc 
tem o potencial de gerar cerca de 500 
empregos diretos e indiretos, o que será 
importante devido ao atual cenário de 
crise e crescimento do desemprego e até 
da miséria. Uma obra que já era espera-
da, torna-se ainda mais importante em 
meio a este triste cenário histórico que 
o país convive há mais de ano.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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Fisioterapia, a profissão 
da minha vida, completa 
52 anos de existência regu-
lamentada. No último ano, 
a procura por fisioterapeuta 
hospitalar e cardiorrespira-
tório subiu 725% e 716%, 
respectivamente, devido a 
triste pandemia que se alas-
trou no mundo. 

Essa profissão não pode 
ser somente lembrada nas 
catástrofes públicas, afinal 
a intervenção de um profis-
sional em qualquer etapa da 
vida na saúde é indispensá-
vel. Além disso, o papel do 
fisioterapeuta sempre foi visto 
como limitado ao auxílio de 
atletas e na recuperação física, 
um grande equívoco, somos 
atuantes em diversas áreas da 
saúde, desde a clínica, onde 
entra à esportiva, ortopedia, 
neurologia, cardiorrespirató-

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

ria e uroginecologia, até o que 
as pessoas menos conhecem, 
como o atendimento de saú-
de da família dentro do SUS.

E a atuação que ficou mais 
em evidência com a crise da 
Covid-19, uma doença que 
afeta o sistema respiratório, 
foi no ambiente hospitalar: 
o fisioterapeuta pode auxiliar 
tanto o pronto atendimento 
quanto na recuperação de 
pacientes.

O fisioterapeuta é o pro-
fissional responsável por de-
volver a funcionalidade da 
pessoa, permitindo que viva 
com mais qualidade. Como 
especialista do movimento 
humano, ele compreende os 
impactos das manifestações 
das doenças e disfunções no 
corpo e ajuda a reorganizá-

-las. Hoje o fisioterapeuta 
é profissional de primeiro 

contato, não necessário en-
caminhamento de outros 
profissionais para buscar os 
seus serviços, não tendo su-
bordinação a qualquer outra 
profissão da saúde. Através 
do seu diagnóstico, ele pres-
creve seu próprio tratamento 
e define juntamente com seu 
paciente a sua conduta clínica. 

Queremos continuar evo-
luindo a cada ano com um 
só único objetivo: ofertar a 
população recursos reais de 
recuperação funcional, vamos 
evoluir nas condutas, vamos 
sair da mesmice de um siste-
ma arcaico da saúde, afinal o 
fisioterapeuta tem que existir 
em todas as ferramentas de 
saúde junto com as outras 
demais profissões. Essa é a 
identidade da Fisioterapia, 
que precisamos respeitar

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiotera-

peuta e presidente da Comissão de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Prefeito conhece plano  
de expansão de empresa

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), recebeu nesta 
semana a diretoria da empresa 
Nadir Figueiredo para conhe-
cer o plano de expansão da 
indústria. Na oportunidade, 
o chefe do Executivo se re-
uniu com o CEO Patrício 
Figueiredo na companhia 
do secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego, André 
Loducca.

O grupo realizou uma breve 
apresentação na última terça-feira 
sobre a história da empresa, 
voltada à fabricação de vidro, 
que está em Suzano desde a 
década de 2000, localizada 
no Jardim Miriam.

Durante a reunião, o grupo 
também apresentou o cresci-
mento orgânico e produtivo 
da indústria de 2008 até hoje. 
Neste período, o quadro de 
funcionários cresceu 269%, 
enquanto a capacidade produtiva 
aumentou 249%, passando 
de 185 para 645 toneladas de 
vidro por dia e de 571 para 
2.109 trabalhadores.

Nadir Figueiredo

De acordo com o CEO 
Figueiredo, a tendência de 
crescimento continua e a 
estimativa de investimento até 
2024 chega a R$ 400 milhões, 
com 260 novas vagas de tra-
balho que deverão ser criadas 
por meio da implantação do 
novo forno Opalino e do forno 
Cristalino. A ampliação prevê 
ainda a expansão territorial 
do pátio, com a aquisição de 
áreas ao redor.

Além disso, até 2022, toda 

a sede da empresa estará em 
Suzano. De acordo com o 
prefeito, as novidades são 
muito animadoras.“Temos 
orgulho em sediar a Nadir 
Figueiredo, uma empresa 
séria, com anos de experiência 
no ramo, sendo sinônimo de 
qualidade e tradição. O traba-
lho da indústria em Suzano 
segue pujante, com muito a 
oferecer à região. Agradeço 
a confiança e a dedicação ao 
trabalho”, disse o prefeito.

Investimentos podem chegar até R$ 400 milhões

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Região registra criação de 2.159 
vagas de emprego em setembro
Maioria das vagas foram geradas em Suzano; Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba também tiveram saldo positivo

EMPREGO E RENDA 

Região - Uma apuração 
do Grupo MogiNews/DAT 
junto ao relatório mensal 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), do governo federal, 
apontou que mais da meta-
de da criação de postos de 
trabalho no Alto Tietê no 
mês de setembro aconteceu 
na cidade de Suzano.

O levantamento do Ca-
ged apresenta os números 
de admissões, demissões, 
saldo de novas contratações 
e variações dos números 
gerais e de cinco setores 
da economia: Agricultura, 
Construção Civil, Comércio, 
Indústria e Prestação de 
Serviços.

No balanço total das dez 
cidades, no mês passado 
foram 12.976 pessoas em-
pregadas e 10.707 demiti-
das, o que gerou um saldo 
positivo de 2.159 postos 
de trabalho criados. No 
mês de agosto, o Alto Tietê 

teve 12.461 contratações e 
10.507 demissões, com um 
saldo de 1.954 novas vagas, 
aumento superior a 10%.

Suzano foi a cidade que 
teve o maior saldo de vagas 
no mês de setembro: de 
3.400 pessoas admitidas em 
todos os setores da econo-
mia, 2.292 foram demitidas, 

tendo um saldo de 1.108 
vagas. Em relação ao mês 
anterior, a alta no número 
de pessoas empregadas foi 
de 1,7% - a alta foi puxada 
principalmente pelo setor 
de prestação de serviços, 
que contou com um saldo 
positivo de 982 novas vagas..

Mogi das Cruzes foi a 

cidade que teve os maiores 
números absolutos de con-
tratações, com 4.204 - no 
entanto, foram registradas 
3.851 demissões no mês 
passado, ficando com um 
saldo de 353 postos de 
trabalho criados, uma alta 
de 0,35%.

A cidade de Itaquaquece-
tuba ficou em terceiro lugar, 
com saldo de 353 novos 
empregos (2.017 contra-
tações e 1.690 demissões 

em 30 dias), com uma alta 
de 0,74%. A cidade foi 
destaque nos setores de 
Indústria (saldo positivo 
de 150 vagas) e Constru-
ção Civil (mais 52 vagas), 
ficando com os melhores 
resultados do Alto Tietê.

Em quarto lugar no saldo 
de contratações vem a Arujá, 
com 930 contratações e 761 
demissões, tendo um saldo 
de 169 postos de trabalho, 
um crescimento de 0,63%. 

Em quinto lugar, Ferraz de 
Vasconcelos, contratou 683 
pessoas e demitou outras 
524 (saldo de 159 pessoas, 
variação de 0,87%).

A cidade de Poá, que na 
última apuração do Caged 
apresentou mais demissões 
que contratações, no mês de 
setembro teve 1.031 con-
tratações e 947 demissões, 
resultando em 84 pessoas 
em novos postos de trabalho 
(variação de 0,35%).

André Diniz

Suzano gerou 1.108 vagas de trabalho em setembro

Mogi News/Arquivo

Suzano - O projeto de lei 
complementar de autoria do 
Executivo que dispõe sobre o 
licenciamento de empresas do 
ramo de depósito de sucata 
ou ferro velho, desmanche, 
comércio de peças usadas e 
congêneres voltará à pauta da 
sessão da Câmara na próxima 
quarta-feira. A propositura 
havia sido retirada da pauta 
após receber uma emenda.

O projeto proíbe a instalação 
e funcionamento de empresas 
deste ramo sem a prévia licença 
de funcionamento e estabelece 
os trâmites para solicitá-la. 
Ainda estabelece penalidades 
que vão de advertência a multa 
de R$ 15 mil.

A propositura proíbe a aqui-
sição, estocagem, comerciali-
zação, transporte, reciclagem, 
processamento e o benefício 
de materiais sem comprovação 
de origem, como por exemplo, 
portas de túmulos oriundos de 
cemitérios; placas de sinalização 
de trânsito; tampos de ferro 
de poço de visita ou bueiro; 
e cabos e fios de cobre ou de 
alumínio.

Projeto de licenciamento 

de depósito volta à Câmara

Sucata e ferro-velho

De acordo com o prefeito 
Rodrigo Ashiuchi (PL), o 
projeto tem o objetivo de 
inibir o furto de fios metálicos, 
arames, peças, placas, tubos, 
tampas e outros do gênero, 
em aço, cobre, alumínio ou 
ferro. “Os delinquentes furtam 
cabos telefônicos, tampas de 
bueiro e fios de luz, e além 
de deixar as ruas e praças 
no escuro, trazem riscos às 
pessoas”, justificou.

O vereador Jaime Siunte 
(PSDB) solicitou a inclusão 
de uma emenda ao projeto, 
determinando o horário de 
funcionamento dos estabeleci-
mentos das 8 às 19 horas, de 
segunda a sábado, e fechamento 
aos domingos. A emenda será 
votada separadamente e po-
derá ou não ser incorporada 
ao projeto.

A sessão é aberta ao público, 
que poderá acompanhar os 
trabalhos pelo canal do YouTube 
da Casa de Leis (www.youtube.
com/TVCâmaraDeSuzano) 
ou pela página do Legislativo 
no Facebook (www.facebook.
com/camarasuzano).

Itaquá - A Secretaria de 
Desenvolvimento Social está 
convocando os beneficiários 
do programa Prospera Famí-
lia. O projeto é uma parceria 
entre o município e o governo 
estadual e tem o objetivo de 
oferecer capacitação com 
ajuda financeira. A relação 
dos selecionados pode ser 
acessada por este link: https://
cutt.ly/ERFMW5o.

Eles devem ir às unidades 
do Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) que 
ficam nos bairros Quinta da 
Boa Vista, Recanto Mônica, 
Jardim Itaquá, Manoel Feio e 
Jardim Caiuby munidos dos 
documentos pessoais. 

O projeto oferece uma me-
todologia baseada em quatro 
eixos: orientação, projeto de 
vida, capacitação e incentivo 
financeiro. Foram contempla-
das famílias com apenas um 
responsável, renda de até R$ 89 
por pessoa e com pelo menos 
um filho ou dependente de 
até seis anos.

Lista do programa 

Prospera Família 

já pode ser 

consultada

Capacitação

Saiba mais
Cidade  Admissões Demissões  Vagas   %
Arujá  930  761   169   0,63
Biritba  130     130           00   00
Ferraz  683  524   159   0,87
Guararema  247  210   37   0,5
Itaquá  2.017  1.690   327   0,74
Mogi  4.204  3.851   353   0,35
Poá  1.031  947   84   0,35
Salesópolis 52  53   9   0,51
Santa Isabel 282  259   23   0,22
Suzano  3.400  2.292   1.108   1,7
Total   12.976     10.707      2.159     10,4

Fonte: Caged
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1000 DIAS DE GOVERNO.
UM BRASIL DIFERENTE, 
UM BRASIL PRA GENTE.
Saiba mais em gov.br/nossobrasil

R$ 6,9 BILHÕES
INVESTIDOS EM
SANEAMENTO
BÁSICO PELO
BRASIL.

R$ 6,9 BILHÕES
INVESTIDOS EM
SANEAMENTO
BÁSICO PELO
BRASIL.
NÃO TE CONTARAM,
MAS O GOVERNO FEDERAL
FEZ ISSO E MUITO MAIS.
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Mogi- A Prefeitura, por meio 
das Secretarias Municipais 
de Serviços Urbanos e Obras, 
está programando serviços 
de adequação na Estrada da 
Estiva, em Taiaçupeba, entre 
os dias 28 de outubro e 2 
de novembro. O objetivo 
é aumentar a segurança e 
a qualidade do acesso na 
área rural.

No mês passado, foram 
concluídas as obras de dre-
nagem executadas por meio 
de um convênio do Governo 
Federal com o repasse de 
recursos da Caixa Econô-
mica Federal. O próximo 
passo, agora com recursos 
municipais, será a melhoria 
do leito carroçável. 

“Mogi possui grandes ex-
tensões de estradas rurais e 
a boa manutenção contribui 
para o escoamento da nossa 
produção agrícola e para 
incentivar diversas atividades 
rurais em nosso município”, 
afirmou o secretário de Agri-
cultura, Felipe Almeida.

Estrada da 
Estiva deve 
receber serviços 
de adequação

Nos próximos dias

Bairros recebem as operações 
Cata-Tranqueira e Cata-Pneus

Mogi- Quatro bairros serão 
atendidos amanhã pelas 
operações Cata-Tranqueira 
e Cata-Pneus. Serão benefi-
ciados pelos trabalhos a Vila 
Nova União, condomínio 
Real Park, Conjunto Resi-
dencial Cocuera e Conjunto 
Toyama. Os moradores 
desses locais devem deixar 
móveis, objetos e também 
pneus que não tenham 
mais serventia na frente 
de suas casas na noite de 
hoje antes das 7 horas de 
amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. A cada sábado, 
são cerca de 10 funcioná-
rios atuando. O objetivo é 
recolher objetos e móveis 
não mais utilizados pelas 
pessoas e dar a eles a desti-
nação correta, beneficiando 
o morador que eventual-
mente tenha dificuldades 
para fazer o descarte. A 
operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 

Amanhã

que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura.

Quem tiver pneus para 
descartar também pode 
separá-los. Este é um serviço 
adicional realizado pelas 
equipes, que contribui para 
a contenção da proliferação 
do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor dos vírus da 
dengue, zika e chikungunya.

As operações Cata-Tranqueira 

e Cata-Pneus são serviços 
essenciais prestados pela 
Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos de Mogi 
das Cruzes. Só não são 
recolhidos lixo doméstico, 
roupas, restos de cons-
trução civil (entulho) e 
material resultante de poda 
de árvore ou jardinagem. 
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 4798-5706.

Objetivo é recolher objetos e móveis não utilizados

PMMC/Divulgação

105 mil veículo devem passar 
pela Mogi-Bertioga até terça
Estimativa é do Departamento de Estrada de Rodagem e leva em conta o Dia de Finados e Servidor Público

FERIADÃO

Região - O Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Estado de São Paulo (DER) 
estima que mais de 105 mil 
veículos utilizem a rodovia 
Mogi-Bertioga (SP-98) como 
um dos corredores para o 
litoral paulista durante o 
feriado prolongado do Dia 
do Servidor Público e Dia 
de Finados.

A estimativa faz parte dos 
planos do órgão estadual 
para o fluxo de veículos em 
estradas de responsabilidade 
do Estado, na “Operação 
Finados” para garantir a 
segurança de motoristas 
de automóveis, caminhões, 
ônibus e motocicletas, que 
acontecerão até o dia 2 de 
novembro, Dia de Finados.

A operação compreenderá 
reforço na fiscalização e 
maior disponibilização de 
unidades de apoio e socor-
ro aos motoristas, além de 
implemento na conscien-
tização pelo uso do cinto 

Mogi-Bertioga (SP-98) é uma dos principais rodovias que levam ao litoral paulista

de segurança e respeito ao 
Código Brasileiro de Trânsi-
to. As autoridades estimam 
que, no total, 4 milhões de 
veículos em todo o Estado 
irão utilizar as estradas em 
direção ao interior ou ao 
litoral nos seis dias entre 
o Dia do Servidor Público, 
celebrado na quinta-feira 
e que dá ponto facultativo 
para repartições, e a próxima 
terça-feira.

Na SP-98, a previsão das 
autoridades estaduais é de 
que 105,6 mil veículos uti-
lizem o trecho entre descida 
e subida. O sistema Ayrton 

Senna Carvalho Pinto (SP-
70), que corta o Alto Tietê e 
leva para o Vale do Paraíba 
e a Serra da Mantiqueira 
e a cidade de Campos do 
Jordão, a expectativa é de 
998 mil veículos, nos dois 
sentidos durante o feriado 

prolongado.
Já na rodovia Presidente 

Dutra (BR-116), a conces-
sionária responsável CCR 
Nova Dutra espera que mais 
de um milhão de veículos 
circulem pela estrada interes-
tadual entre hoje e terça-feira. 

Destes, 598 mil carros, ônibus, 
caminhões e motos deverão 
deixar a Grande São Paulo 
em direção às praias e ao 
Vale do Paraíba.

Os horários de pico es-
perados são entre as 19 e 
21 horas de hoje (quase 9,1 

mil veículos por hora), e no 
período da manhã de sábado 
(9,3 mil veículos por hora). 
Já no dia 2 de novembro, 
deverão circular no trecho 
paulista 10,7 mil veículos/
hora na rodovia.

Recomendações 
O DER e as concessioná-

rias que atuam nas rodovias 
privadas na região do Alto 
Tietê reforçam que, durante 
o período de viagem, o uso 
do acostamento é exclusivo 
para paradas de emergência, 
e não devem ser usadas para 
‘furar’ o tráfego. Caso seja ne-
cessário realizar uma parada 
de emergência, motoristas 
e ocupantes devem deixar 
o veículo, com atenção às 
crianças e animais de es-
timação, além de sinalizar 
o local com pisca-alerta e 
triângulo de sinalização.

“Nunca utilize o acostamento 
como ponto de encontro ou 
banheiro; procure sempre um 
posto de serviços”, reforça 
a CCR/Nova Dutra.

André Diniz
Emanuel Aquilera

A estimativa 
faz parte dos 
planos do 
órgão estadual 
para o fluxo de 
veículos
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Comemoração é encerrada 
com apresentações

Mogi- Encerrando as come-
morações do mês da Educação, 
a Secretaria Municipal de 
Educação de Mogi das Cruzes 
promoveu na noite desta terça-

-feira (26/10) o show “Vida de 
professor”, com o humorista 
e professor Diogo Almeida 
no Auditório do Cemforpe. 
A abertura musical ficou por 
conta da professora da rede 
municipal Joyce Camargo. 
Foram duas sessões marcadas 
pela alegria e pelo reencontro 
entre os educadores em um 
momento de valorização e 
reconhecimento pelo empe-
nho de todos pela educação 
da cidade.

Profissionais da educação de 
escolas municipais e creches 
municipais participaram do 
evento. “Estávamos esperando 
muito por esse momento para 
nos alegrar nesse período 
tão difícil que passamos. Foi 
muito legal sorrir um pouco. 
Foi muito divertido”, disse 
Ariele Mariano, coordenadora 
pedagógica do CEIC Santa 
Clara. O reencontro entre 

Mês da Educação

os colegas foi ressaltado pela 
supervisora de ensino, Claudia 
Nabarretti. “Foi uma noite de 
risos, reencontros e felicidades”.

Em homenagem aos educa-
dores, a vice-prefeita Priscila 
Yamagami Kähler leu durante 
o evento um texto de sua au-
toria sobre ser educador. Em 
um dos trechos, ela destacou: 

“Ser educador, ser professor, ser 
mestre é se responsabilizar pelo 
aprendizado, pelo desenvolvi-
mento e pela evolução de seu 

discípulo. É semear, é colher, 
é florescer, é se emocionar. 
Ser professor é ato de amar”. 

A abertura das apresenta-
ções com a professora Joyce 
Camargo, acompanhada pelo 
músico Danilo Melo, animou 
o público. A educadora, que 
leciona na EM Coronel Almeida, 
no Centro, canta desde os 
14 anos e ingressou na rede 
municipal em 2002. A atração 
principal, Diogo Almeida, 
divertiu o público.

Atração principal, Diogo Almeida, divertiu o público

Divulgação/PMMC

Serviço itinerante do ISS de 
Obras terá sequência amanhã
No sábado passado, primeiro dia do novo serviço, a Secretaria Municipal de Finanças fez 230 atendimentos

CONSTRUÇÃO CIVIL

Mogi- A Prefeitura dará 
sequência, no próximo sábado 
(30/10), no Centro Integrado de 
Cidadania (CIC) de Jundiapeba, 
ao atendimento itinerante 
sobre o ISS da Construção 
Civil para esclarecimento 
de dúvidas, solicitação de 
segunda via e apresentação 
de pedidos de revisão, entre 
outros. No sábado passado 
(23/10), primeiro dia do 
novo serviço, a Secretaria 
Municipal de Finanças fez 
230 atendimentos, com 98 
parcelamentos efetuados e 
cinco recursos protocolizados.

O CIC Jundiapeba fica na 
Alameda Santo Ângelo, 688. 
O atendimento será das 9 às 
16 horas. O serviço itinerante 
será realizado exclusivamente 
aos sábados para estender o 
atendimento a quem trabalha 
durante a semana. As vagas 
são limitadas a 300 pessoas 
por dia, com distribuição 
de senhas.

“Além dos parcelamentos 
e pedidos de revisão, os 
demais atendimentos foram 

Medidas foram adotadas para reduzir o impacto da cobrança aos proprietários de imóveis

orientações, com a maioria 
aguardando a efetivação da 
legislação que irá prever a 
remissão para as famílias em 
situação de vulnerabilidade 
e também o aumento das 
parcelas”, afirmou o secre-
tário municipal de Finanças, 
Ricardo Abílio.

Ele reforçou que a Prefei-
tura vem adotando medidas 
para reduzir o impacto da 
cobrança do tributo aos 
proprietários de imóveis 
que tiveram ampliação de 
construção detectada na 
atualização cadastral de 2016.

A administração estendeu 
até 20 de dezembro o prazo 
para pedidos de revisão do 
tributo e ampliará o número 
de parcelas para pagamento, 
que passará de 36 para até 
72 vezes. A mudança do 
parcelamento precisará ser 
aprovada na Câmara Muni-
cipal, e esta será a segunda 
ampliação do prazo, que já 
havia passado de 10 para 
até 36 meses.

Na semana passada, um 

projeto de lei foi encaminhado 
ao Legislativo propondo o 
cancelamento da cobrança 
a famílias de baixa renda 
(até 2 salários mínimos por 
mês). O município também 
está consultando o Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo e o Ministério Público 

sobre esta possibilidade.
A Secretaria de Finanças 

explica que o atual governo 
não pode fazer a remissão das 
dívidas de ISS da Construção 
Civil. A remissão deveria ter 
sido feita antes, mas 13 mil 
pessoas, aproximadamente, já 
pagaram quando foi emitida 

a primeira notificação. Por 
isso não é possível fazer a 
remissão de apenas uma 
parte das pessoas que estão 
devendo para o município, 
pelo princípio da equidade 
exigida pelo Código Tribu-
tário Nacional.

A atualização cadastral de 

2016 identificou cerca de 
40 mil imóveis com alguma 
alteração de área. Como 
aproximadamente 13 mil já 
regularizaram suas situações, 
sobram em torno de 27 mil 
que receberam a notificação 
sobre a cobrança do ISS.

O ISS itinerante começa 
por Jundiapeba por ter sido 
a região da cidade com maior 
incidência de notificações. 
Posteriormente, será levado 
a outros bairros.

Mais informações sobre 
a cobrança de ISS de Cons-
trução Civil para os imóveis 
referentes à atualização ca-
dastral de 2016 podem ser 
obtidas por meio do site 
regularizaiss.mogidascruzes.
sp.gov.br ou pelo WhatsApp 
99801-8127.

Já para os contribuintes que 
necessitarem de atendimento 
presencial em alguma unidade 
do Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC) podem fazer 
o agendamento por meio do 
site agendamentopac.pmmc.
com.br.

Divulgação/PMMC

Mostra oferece arte, cultura
e conscientização ambiental

Mogi- Uma semana de 
atividades culturais, artísticas, 
ambientais. É o que propõe 
a ‘Mostra Cultural Canto de 
Cabocla’, que será realizada 
de modo online que iniciou 
no dia 25 (segunda-feira) e vai 
até 31 deste mês de outubro 
(domingo). Gratuito e aberto 
à participação de pessoas de 
todas as idades, o evento tem 
o apoio da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, via Programa de 
Fomento à Arte e Cultura de 
Mogi das Cruzes (Profac). São 
sete ações, uma para cada dia 
de programação, sempre às 20 
horas, sempre pelo YouTube. 

Amanhã, será tempo de 
aprender com a artesã Dáfi-
ne Cruz, do Ateliê Caipora. 
Além de técnicas naturais para 
confecção e reciclagem de 
roupas e artesanatos, a artista 
passará conceitos de macramê 
(método que envolve nós em 
tecidos), cultura ancestral e 
ainda abordará a inspiração 
e a conexão com a natureza.

E no domingo, dia 31, Jés-
sica Vianna encerra a mostra. 

Canto De Cabocla

Como um agradecimento aos 
10 anos de Canto de Cabo-
cla, ela explora a relação de 
toda a equipe com o meio 
ambiente, oferecendo ao pú-
blico exemplos de pequenas 
ações que incorporam o dia 
a dia no espaço. Terá caráter 
especial a conectividade dos 
envolvidos com o Largo do 
Bom Jesus, principalmente 
com o Jequitibá que pode ser 
contemplado por lá. 

Na segunda-feira passada 

quem abriu a agenda foi a 
cantora e gestora do Canto 
de Cabocla, Sandra Vianna. 
Na terça-feira, Alissa Vianna 
conduziu o ensaio aberto 
‘C’Ouro de Lua’, que envol-
veu percussão e canto. Na 
quarta-feira, foi a vez de Yas 
Guidella. Anteontem, ocorreu 
uma aula de dança com o 
professor Lucas Garcia. E 
ontem, Rose Kareemi Ponce, 
do espaço Tekoa Porã, fez um 
workshop.

Mostra acontece de modo online até 31 de outubro

Divulgação
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

- Receitas Próprias 376.236.002,83

- Receitas de Transferências da União 67.478.329,46

- Receitas de Transferências dos Estados 322.273.905,11 765.988.237,40

% OBRIGATÓRIO % APLICADO

- Educação Básica 124.024.775,15

- Dedução Receita Formação do Fundeb 77.268.755,29

TOTAL: 201.293.530,44 191.497.059,35 26,28

DIFERENÇA: 9.796.471,09 25,00% 1,28

- Pagamento dos Profissionais

- FUNDEB 206.118.003,44 do Magistério - FUNDEB 96.547.417,81

- Rendimentos 1.393.864,74 52.970.927,64

TOTAL : 207.511.868,18 TOTAL : 149.518.345,45

VALOR APLICADO NO FUNDEB:

PROFISSIONAIS DO ENSINO - 70% 46,53%

OUTROS - 30% 25,53%

TOTAL APLICADO 72,05%

- Outras Despesas - FUNDEB

           PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

3º TRIMESTRE - 2021
(Constituição Federal Art.212, Constituição Estadual de São Paulo Art. 256 e Lei Orgânica do Município Art.202)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

DESPESAS EMPENHADAS APLICADO

FUNDEB 

RECEITA DESPESA
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