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Arrecadação com impostos no 
Alto Tietê tem queda de 19,4%

SUZANO

  Sétima edição da Olimpíada Regional da 
Apae começa dia 17. Cidades, página 3

De acordo com dados do Painel 
Impostômetro, da Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP), todas as 
cidades, com exceção de Poá, mostra-
ram queda no valores pagos entre os 
meses de janeiro e outubro deste ano. 
Cidades, página 4

A visita tem como objetivo 
apresentar, em primeira mão, 
as dependências da unidade, 
que será aberta ao público ofi-
cialmente neste sábado. Os vi-
sitantes também poderão ver 
recortes da nova exposição “Au-
sente Manifesto: Ver e Imagi-
nar Na Arte Contemporânea”.
Cidades, página 4

Nova unidade

SESC RECEBE 
IMPRENSA 
AMANHÃ

FINADOS

Ayrton Senna 
recebe 612 mil 
veículos. p5

Mesmo com a queda no valor, contribuintes da região desembolsaram R$ 1,06 bilhão no período

Divulgação/Ministério da Economia
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Janeiro até setembro

Alto Tietê apresenta redução 
de 10% nos roubos de carga

De acordo com a SSP, foram 168 casos neste ano 
contra 187 registrados em 2020. Cidades, página 4
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Sol com muitas nuvens durante o dia. 
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900 ANTEDIMENTOS

A segunda unidade do Centro Uni-
ficado de Serviços (Centrus) de Su-
zano, localizado no Jardim Dona 
Benta, tem registrado, em média, 
900 atendimentos por mês. O equi-
pamento foi inaugurado em agosto 
de 2020 e já acolheu 8.184 deman-
das só nos primeiros nove meses do 
ano. Ao todo, são 14 serviços ofere-
cidos à população da região norte. 

SELETIVA DO ESTADUAL

A competição será realizada no Par-
que Municipal Max Feffer, no Jardim 
Imperador, que conta com a Are-
na Suzano, e no Estádio Francis-
co Marques Figueira, o Suzanão. O 
evento esportivo é uma pré-seleção 
para as Olimpíadas Especiais – Edi-
ção Estadual. Em 2019, a APAE de 
Mogi das Cruzes promoveu a sexta 
edição da Olimpíada. No ano pas-
sado, a competição não foi realiza-
da por causa da pandemia do novo 
coronavírus e, neste ano, retorna 
com todos os cuidados preventivos 
contra a doença.

HOMENAGEM

A equipe de vacinação da Unidade 
de Saúde da Família (USF) Onésia 

Benedita Miguel, do Jardim Suza-
nópolis, recebeu uma homenagem 
especial da Secretaria de Saúde 
de Suzano. A iniciativa faz parte do 
projeto “SUS que dá certo”, voltada 
para prestigiar o trabalho desem-
penhado na rede municipal, tendo 
como referência as manifestações 
positivas registradas pela popula-
ção na Ouvidoria Geral do Municí-
pio. Nos últimos meses, a pasta 
recebeu relatos sobre o desempe-
nho dos servidores da Sala de Va-
cina da USF na prestação de servi-
ço à população

FRENTE DE TRABALHO

Dois meses após o início do proces-
so de seleção, os novos beneficiá-
rios da Frente de Trabalho Munici-
pal começam a atuar hoje, em Poá. 
Por meio do Programa de Combate 
ao Desemprego e Incentivo à Qua-
lificação Profissional, cerca de 80% 
dos selecionados para ocupar as 
cem vagas disponíveis, foram dire-
cionados para realizar os serviços 
de zeladoria da cidade. A jornada 
de atividade no programa será de 
36 horas semanais, com 32 horas 
de trabalho e quatro horas de qua-
lificação profissional.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Luta morna, mas contínua

A 
decisão do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-SP) em votar con-
tra a instalação de um pedágio 
na rodovia SP-88 (Mogi-Dutra) 

trouxe alento para Mogi das Cruzes, que 
luta contra o projeto que a Agência Nacio-
nal de Transportes do Estado de São Paulo 
(Artesp) tenta emplacar há mais de dois 
anos. Na ocasião, em julho, o voto foi do 
conselheiro-relator Renato Martins Costa. 

Na ocasião, uma grande vitória para a 
população e autoridades mogianas e às 
que compõem o Conselho de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto Tietê (Con-
demat), todos contra o edital de licitação 
do chamado Pacote Litoral Paulista. Até o 
momento, durante esses mais de dois anos 
de luta e apreensão contra a instalação da 
praça de cobranças na rodovia Mogi-Du-
tra, a suspensão da licitação do projeto 
para correções impostas para o projeto é 
a maior vitória contra a Artesp.

Ciente dos interesses do Alto Tietê, o 
relator Renato Costa lançou questões no 
ar, como as contrapartidas prometidas 
pela Artesp após a instalação da praça de 

cobrança na Mogi-Dutra, mas ao mesmo 
tempo deixando claro a inviabilidade de 
sua instalação, pelo menos desta maneira 
forçada que a Artesp tenta impor desde 
2019.  “A divisão da cidade pela sequên-
cia de viadutos pode provocar o divórcio 
físico entre áreas da cidade. Entendo que 
esta decisão não é apenas a mais adequada 
como a única legalmente possível”, disse 
o conselheiro, na ocasião.  Os membros 
do TCE-SP também debateram o voto do 
conselheiro e, se houver consenso geral 
entre o TCE, Mogi poderá se ver livre da 
proposta. 

A competência da Artesp em elaborar 
um edital é questionada pela Prefeitura 
de Mogi desde o início – tanto pelo ex-
-prefeito Marcus Melo (PSDB) quanto 
pelo atual, Caio Cunha (Podemos), uma 
vez que a agência é um órgão fiscalizador 
e não executor. Esta guerra ainda não tem 
um vencedor, embora a Artesp estivesse em 
vantagem há dois anos. Mas, a cada dia, 
pouco a pouco, Mogi das Cruzes vai dimi-
nuindo a diferença e, agora, com o apoio 
do TCE, tem chances de sair vencedora.

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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Hoje, neste exato momen-
to que é todo nosso, o futuro 
está sendo plantado. As esco-
lhas que se procura, os valo-
res que se abraça, os amores 
que se ama, o trabalho com 
o qual se envolve, os amigos 
que se cultiva, as leituras que 
se faz, tudo será determinan-
te de futura colheita. A pior 
ambição do homem é dese-
jar colher pela vida inteira 
os frutos daquilo que nunca 
plantou!

Somos educados para acre-
ditar. E esperança, minha gente, 
é o que anda conosco! Acre-
dito que a bondade tem voz e 
acredito, também, num hoje 
melhor que o ontem e que o 
amanhã. Acredito na beleza 
e no encanto de um sorriso, 
no encanto e na energia das 
palavras. Acredito num Deus 
que tudo vê e que tudo am-

Colher? Só plantando!

ARTIGO
Raul Rodrigues

para, da maneira correta e no 
tempo exato.

Créditos aos dias azuis, 
cheios de paz abrangente, 
com crianças correndo no 
parque, casais de mãos dadas 
à luz do sol, de uma clara e 
transparente manhã. Acredi-
to na força dos sentimentos 
bons, na energia positiva e 
na colheita dos sonhos, que 
chega sempre pelas mãos de 
quem semeia o bem.

Créditos na bondade sem 
disfarce, nos rostos sem más-
caras e pela via do carinho e 
da amizade, doses de paciên-
cia que removem montanhas. 
Creio na palavra que cura, nas 
canções que embalam sonhos, 
nos risos gratuitos, na bussola 
do lado esquerdo que sempre 
indica o caminho.

Plantei um pé de amor, 
para colher sorrisos. De nada 

adiantou. O vento, de tempo 
em tempo, esfacelou as flores, 
os frutos e os galhos. Só que 
tem uma coisa: O meu amor 
continua de pé, com uma 
bandeira hasteada no meio. 
É proibido não ter esperan-
ças porque é do tempo que 
pode tudo para aquele que crê.

Insisto em repetir: todo país 
é feito pela educação! Quem 
planta arma, colhe corpo no 
chão. Temos que acreditar nas 
favelas, nos cortiços, chega de 
morrer por migalhas, de mo-
far em presídios! O plantio é 
livre, mas a colheita é obriga-
tória. Precisamos plantar mais 
e colher menos! Não julgue 
cada dia pela colheita que se 
obtém, mas pelas sementes 
plantadas. Lembrando que 
a ambição universal do ho-
mem médio é colher o que 
nunca plantou!

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário

 editor@jornaldat.com.br
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‘Mais Emprego’ divulga 
245 vagas de trabalho

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de 
Emprego tem 245 novas va-
gas de trabalho pelo projeto 
Suzano Mais Emprego. As 
oportunidades podem ser 
verificadas no site http://bit.
ly/suzano-emprego).

Interessados podem enviar 
currículos para o e-mail suza-
no.emprego@gmail.com, em 
formato PDF ou Word. Nesta 
última atualização, 85 vagas 
foram inseridas, considerando 
contratações feitas ou vagas 
retiradas.

Para os moradores com 
apenas ensino fundamental, 
o projeto apresenta oportu-
nidades para funções como 
controlador de pragas (3), 
técnico em desentupimento 
(3) e encanador (3). Para quem 
tem ensino médio há vagas 
para impressor flexográfico 
(2), operador de corte e vinco 
(2), operador de eletroerosão 
(2), entre outras.

Quanto aos que apresentam 
ensino técnico em curso ou 

Oportunidade

completo em áreas específicas, 
estão contratando eletricista 
de manutenção (5) e mecâ-
nico de manutenção têxtil 
(1). Pensando em cidadãos 
formados ou cursando o ensino 
superior, há vagas para coor-
denador/supervisor financeiro 
(1), estágio em jornalismo (2) 
e analista fiscal (2).

Considerando também a 
inclusão social, a Pasta divulga 
vagas para pessoas com defi-
ciência (PCDs): assistente de 
TI (1) e manutenção mecânica 

(4). Para estas vagas, os interes-
sados devem enviar também 
um laudo médico comproba-
tório anexo ao arquivo com 
o currículo.

Informações podem ser 
obtidas pelos telefones 4745-
2264 (Centrus) e 4934-5490 
(Centrus Norte). As oportu-
nidades também podem ser 
conferidas em tempo real no 
ícone “Suzano Mais Emprego”, 
no bloco de acesso rápido, 
localizado na página principal 
do site da Prefeitura de Suzano.

Todos as oportunidades pode ser verificadas no site

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Edição 2021 da Superliga C 
tem início nesta semana

Suzano - A Superliga C co-
meça sua edição de 2021 nesta 
semana, com sede na cidade. A 
competição equivale à terceira 
divisão do voleibol nacional 
e o Suzano Vôlei estreia hoje, 
pela chave Sudeste-SP, em um 
grupo formado por Iacanga/
RH Fitness e Unisantanna/
Diadema. Os ingressos para 
todos os dias de competição 
seguem a venda no site do 
clube (www.suzanovoleioficial.
com.br/ingressos).

O torneio organizado pela 
Confederação Brasileira de 
Vôleibol (CBV) tem 31 equipes 
envolvidas na tabela geral. 
Dividida em cinco chaves 
regionais de seis equipes cada 
(Sul, Sudeste-SP, Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste-MG, 
sendo esta a única região com 
sete times), a Superliga C 
começa nesta quarta-feira e 
vai até o próximo domingo, 
quando acontece a grande 
final. Após o quinto lugar no 
Campeonato Paulista, este é 
considerado o grande desafio 
do clube suzanense para a 

Vôlei

temporada.
No grupo A, o time do Alto 

Tietê enfrenta iacanguenses e 
diademenses; na outra chave, 
os atletas do Sesi encaram 
santistas e santoandreenses. 
Apenas os dois melhores de 
cada agrupamento avançam 
para as semifinais, definidas 
em jogo único, bem como a 
final, que define o campeão 
da chave geral no próximo 
domingo.

Este, junto dos campeões 
das outras quatro regiões, 
será promovido à Superliga 
B de 2022, com início mar-
cado para os primeiros meses 
do ano. A supervisora da 
equipe, Ana Paula Ferreira, 
fala sobre a organização do 
torneio, que pela primeira 
vez na história, acontece na 
cidade suzanense. “Ainda que 
este seja um projeto novo, é 
quase impossível separar o 
passado dessa nova geração. 
Prova disso é o apoio que o 
nosso time, ainda jovem, está 
recebendo da cidade, além do 
reconhecimento por parte da 

CBV em utilizar a estrutura 
daqui. Com essa torcida nos 
empurrando na Arena, vamos 
muito fortes para esse torneio, 
que é o nosso grande foco 
desse semestre”, comentou.

O ponteiro Sérgio Felix, um 
dos atletas mais experientes da 
equipe de Alessandro Fadul, 
relata os dias de trabalho que 
antecedem a competição. “Não 
tem como negar que os dias 
que vêm antes de um jogo ou 
uma competição importante 
não gerem uma expectativa, 
seja você um atleta experiente 
ou não. O trabalho vem sendo 
constante desde o Paulista e 
temos certeza que faremos 
uma grande Superliga para 
buscar esse acesso”, pontuou.

Em parceria com a Sabesp, 
a venda de ingressos por parte 
do Suzano Vôlei segue nesta 
semana com a possibilidade 
de adquirir entradas para um 
dia de rodada dupla a partir 
de R$ 10, ou para todos os 
jogos da competição, em um 
combo especial que está a 
venda por R$ 50.

Olimpíada Regional da Apae 
começa no dia 17 deste mês
Atletas irão se enfrentar em 11 modalidades diferentes, que serão distribuídas entre os polos esportivos da cidade

SÉTIMA EDIÇÃO 

Suzano - A Prefeitura iniciou 
os preparativos para receber a 7ª 
Olimpíada Regional das Apaes, 
que reunirá 17 instituições 
de cuidados voltadas para 
pessoas com deficiência do 
Alto Tietê e do litoral norte. O 
evento ocorrerá em instalações 
esportivas da cidade nos dias 
17, 18 e 19 de novembro e 
marcará o retorno dos jogos 
após o cancelamento da edi-
ção de 2020 em virtude da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

Ao todo, as competições 
organizadas pelo Conselho 
Regional do Alto Tietê e Lito-
ral Norte das Apaes reúnem 
associações e centros das 
respectivas regiões no Estado. 
Elas realizaram suas inscrições 
e estão confirmadas para a 
disputa. Vão participar 12 
Apaes e outros cinco centros de 
cuidados a Pessoas com Defi-
ciência (PCD), que receberão 
hospedagem no município ao 
longo dos três dias programa-
dos, com o objetivo de criar 
um ambiente olímpico para 

jovens e adultos envolvidos 
na preparação.

Serão 11 modalidades, di-
vididas entre os complexos 
esportivos do município. Os 
jogos serão realizados no 
Estádio Francisco Marques 
Figueira, o Suzanão, e nas 
estruturas presentes no Parque 
Max Feffer, como a Arena 
Suzano, a Piscina Municipal 
Daniel Fiamini Geremias e o 
Pavilhão Roxo.

A programação dos jogos 
inclui as disputas de futsal, 
basquetebol, voleibol adap-
tado, tênis de mesa, bocha 
paralímpica, capoeira, damas 
e dominó na Arena Suzano e 
na quadra do Pavilhão Roxo. 
Haverá também partidas de 
futebol society em um espaço 
preparado no Parque Max 
Feffer e provas de atletismo 
no Suzanão.

Nesta última modalidade, 
considerada a principal de 
eventos olímpicos e paralím-
picos, as equipes disputarão 
corridas de 50, 100, 200 e 
400 metros, revezamentos 

4x100 e 4x400, arremesso 
de peso, lançamento de disco, 
lançamento de dardo, salto 
em altura e salto em distância.

Célio Mediato, técnico espor-
tivo da Secretaria de Esportes 
e Lazer de Suzano, está na 

coordenação do projeto em 
parceria com o núcleo diretor 
regional das Apaes e afirma 
que a expectativa é grande por 
mais uma edição dos jogos. “O 
evento não foi realizado em 
2020 por causa da pandemia 

e nós recebemos o direito de 
organizar as competições de 
um modo geral para este ano, 
que marca a sétima edição das 
Olimpíadas”, disse.

Por sua vez, o secretário de 
Esportes e Lazer, Arnaldo Marin 

Junior, falou sobre o amplo 
espaço no qual as atividades 
serão realizadas. “Os alunos 
das Apaes serão muito bem 
recebidos por nós, tanto em 
estadia quanto nos locais 
de competição, muito bem 
cuidados e desenvolvidos na 
cidade. Só no Parque Max Feffer 
temos a Arena Suzano, que 
abriga uma série de eventos e 
competições, a piscina coberta, 
que também será sede das 
provas de natação, e todo o 
amplo espaço para o próprio 
lazer dos participantes. Isso 
sem contar o Estádio Suzanão, 
que será o centro do atletismo”, 
pontuou o titular.

A organização ainda tem 
o envolvimento do Serviço 
de Ação Social e Projetos 
Especiais (Saspe) e da pasta 
de Educação. Inclusive, no 
último dia 22 houve um en-
contro para acertar detalhes 
da realização do evento com 
as presenças da dirigente do 
órgão e primeira-dama La-
rissa Ashiuchi e do secretário 
Leandro Bassini.

Arena Suzano será um dos locais que estão prontos para receber os jogos

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Roubos de carga caem 10% 
no Alto Tietê, aponta SSP

Região - Dados envolvendo 
ocorrências de roubo de carga 
registradas pela Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP) nas dez cidades do Alto 
Tietê demonstrou que houve 
uma queda de 10,1% entre os 
meses de janeiro e setembro 
deste ano, na comparação 
com o mesmo período no 
ano passado.

Segundo a SSP, de janeiro 
a setembro deste ano foram 
168 ocorrências, enquanto 
que em 2020 foram 187 casos. 

Em 2021, as cidades de 
Suzano e Itaquaquecetuba 
lideram o ranking de roubos 
de carga, com 45 casos re-
gistrados cada; Arujá tem o 
terceiro lugar com 22 roubos 
apontados pelas autoridades. 
Mogi das Cruzes vem em quarto 
lugar com 25 ocorrências, e 
Ferraz de Vasconcelos, em 
quinto, com 11 entre janeiro 
e setembro. Biritiba Mirim e 
Salesópolis não registraram 
estes crimes.

Das cidades do Alto Tietê, 
cinco apresentaram aumento 

Estatística

no número de ocorrências de 
roubo contra caminhoneiros: 
Arujá, Guararema, Mogi, Santa 
Isabel e Suzano.

A cidade com o maior au-
mento proporcional foi Mogi, 
que saltou de 14 casos no ano 
passado para 25 neste ano - 
um aumento de 78,5%. Em 
segundo lugar está Arujá, de 15 
para 22 (46%), Suzano de 35 
para 45 (28,5%), Guararema de 
cinco para seis casos (20%) e 
Santa Isabel, que pulou de seis 

para sete ocorrências (16,6%).
Dentre os municípios que 

apresentaram queda nos registros, 
estão Poá, que teve queda de 
63,1% no número de roubos de 
carga (de 19 para sete), Ferraz 
de Vasconcelos com menos 
59,2% (de 27 para 11 neste 
ano) e Itaquaquecetuba, que 
chegou a registrar 66 roubos 
no ano passado, mas entre 
janeiro e setembro deste ano 
45 ocorrências, uma queda 
de 31,8%. (A.D.)

De janeiro a setembro deste ano foram 168 registros

Divulgação/Polícia Civil

Sesc recebe imprensa para 
conhecer novas instalações

Mogi - O Serviço Social do 
Comércio (Sesc) promoverá 
amanhã uma visita supervi-
sionada às novas instalações 
da Unidade Mogi das Cru-
zes, localizada no bairro do 
Socorro para membros da 
imprensa regional.

A visita tem como objeti-
vo apresentar, em primeira 
mão, as dependências da 
unidade, que será aberta ao 
público oficialmente neste 
sábado, além de esclarecer 
dúvidas da comunidade 
sobre o funcionamento do 
local e os serviços que serão 
oferecidos para a popula-
ção. Os visitantes também 
poderão ver recortes da 
nova exposição “Ausente 
Manifesto: Ver e Imaginar 
Na Arte Contemporânea”, 
que será disponibilizada 
à população a partir da 
inauguração do centro de 
lazer e cultura.

O evento contará com a 
presença e participação da 
gerente da nova unidade, 
Denise Mariano, e do diretor 

Amanhã

do Sesc São Paulo, Danilo 
Santos de Miranda, que 
responderão às dúvidas dos 
profissionais de Imprensa.

A instalação da unidade 
foi confirmada em 2020 
em um convênio entre o 
Sesc e a Prefeitura de Mogi, 
que concedeu o espaço do 
antigo Centro Desportivo 
do Socorro. Com a progra-
mação em etapas, o espa-
ço inicialmente oferecerá 
um galpão multiuso para 
shows e exposições, centro 
de educação ambiental para 
oficinas e atividades, espaço 

de tecnologia e artes, espaço 
para juventude e uma cantina.

Posteriormente, estão 
programadas ampliações 
nos equipamentos volta-
dos à prática de atividades 
físicas como quadras, pista 
de caminhada e atletismo, 
dentre outros pontos. O 
projeto deverá ser concluído 
em até três anos, segundo a 
gerência do Sesc Mogi.

Local
A nova unidade do Sesc 

está localizada na rua Rogério 
Tacola, 118. O horário de 
funcionamento será de terça a 
sexta-feira das 13 às 22 horas, 
e aos sábados, domingos e 
feriados entre 9 e 18 horas. 
Em um primeiro momento, 
as visitas serão agendadas 
e será necessário apresentar 
comprovante de vacinação, 
seja impresso ou virtual por 
meio de aplicativo, para 
frequentar as dependências 
do Sesc, como medida de 
prevenção à transmissão do 
coronavírus (Covid-19). (A.D.)

Impostômetro mostra queda de 
R$ $257 milhões em arrecadação
Nove das dez cidades apresentaram queda nos números entre o início de janeiro de o final de outubro de 2021

COMPARAÇÃO COM 2020

O Painel Impostômetro, 
da Associação Comercial 
de São Paulo, que aponta a   
arrecadação com tributos 
pela União, estados e mu-
nicípios,  apontou que as 
dez cidades do Alto Tietê 
deixaram de arrecadar, juntas, 
R$ 257,6 milhões entre os 
meses de janeiro e outubro 
deste ano, na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado.

O levantamento é feito 
levando em consideração 
todos os tributos cobrados 
como o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), 
Imposto Sobre Serviços (ISS), 
Imposto sobre Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI), 
Imposto de Renda, entre 
outras fontes de arrecadação.

Segundo a ferramenta, 
entre 1º de janeiro e 31 
de outubro deste ano, as 
dez cidades do Alto Tietê 
arrecadaram um total de  
R$ 1.067.629.188,70, enquanto 

que no mesmo período no 
ano passado foram captados 
por impostos e taxas R$ 
1.325.230.036,46 - uma 
diferença de R$ 257,6 milhões. 
A queda na arrecadação é 
de 19,4%.

A cidade que teve maior 
arrecadação foi Mogi das 
Cruzes, com R$ 356,13 
milhões entre janeiro e 
outubro. Em segundo lugar 

aparece a cidade de Poá, 
com R$ 219,3 milhões. Su-
zano está em terceiro posto 
com R$ 186,04 milhões, e 
Itaquaquecetuba com R$ 

134,2 milhões, com a cidade 
de Arujá em quinto lugar 
com R$ 75,6 milhões em 
pagamentos de impostos.

No Alto Tietê, a cidade 

com menor arrecadação, 
segundo o Impostômetro, 
é Salesópolis, que entre 
janeiro e outubro arrecadou 
no total R$ 3.571.203,65.

Queda na arrecadação 
Na comparação entre os 

números de 2020 e 2021, 
nove das dez cidades do 
Alto Tietê tiveram queda 
nos valores arrecadados com 
impostos e tributos - a única 
exceção foi Poá, que subiu 
de R$ 205,8 milhões nos dez 
primeiros meses de 2020 
para R$ 219,3 milhões neste 
ano, o que equivale a um 
aumento de 6,56%.

A cidade que teve a menor 
queda proporcional na arre-
cadação foi Guararema, que 
caiu de R$ 23,8 milhões para 
R$ 23,4 milhões (1,48%). Já 
Salesópolis, que teve queda 
de 54,25% na arrecadação.

Em números absolutos, Mogi 
foi a cidade que apresentou, 
segundo o Impostômetro, o 
maior recuo na sua arrecadação 
entre janeiro e outubro: em 
2021 foram R$ 356,1 milhões, 
contra R$ 460,7 milhões no 
ano passado - deixaram de 
entrar nos cofres públicos 
R$104,6 milhões (uma queda 
de 22,7%).

André Diniz

Painel Impostômetro divulga, em tempo real, a quantidade de impostos pagos

Divulgação

A visita tem 
como objetivo 
apresentar, em 
primeira mão, as 
dependências da 
unidade

Segundo a 
ferramenta, entre 
1º de janeiro e 
31 de outubro 
deste ano, as dez 
cidades do Alto 
Tietê arrecadaram 
um total de  
R$ 1.067 bilhão
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4798-5143
MAIS INFORMAÇÕESLeve sua doação no Fundo Social, 

no primeiro andar do prédio sede 

da Prefeitura de Mogi das Cruzes

ONDE DOAR?

SEJA A ALEGRIA
NO NATAL DE QUEM
MAIS PRECISA!

Participe da campanha Natal de Sorrisos para 
transformar a vida de centenas de crianças.

NOVOS OU USADOS EM BOM ESTADO

DOE BRINQUEDOS

e como você pode ajudar nessa campanha?

612 mil veículos passam pela 
Ayrton Senna, no Alto Tietê
Números foral divulgados em relação à quantidade de veículos que trafegaram durante o feriado de Finados

TRÂNSITO

Região - O governo do 
Estado de São Paulo, por 
meio da Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo 
(Artesp), informou na tarde 
de segunda-feira que, pelo 
menos, 612 mil veículos 
passaram pelo Alto Tietê 
durante o feriado prolon-
gado de Finados por meio 
do corredor Ayton Senna/
Carvalho Pinto.

O balanço foi divulgado 
com as apurações feitas da 
circulação de carros, caminhões 
e motocicletas nos principais 
corredores rodoviários que 
ligam a capital e a região 
metropolitana ao interior e 
ao litoral. Os números tra-
tam da circulação de carros 
nos dois sentidos, tanto em 
direção ao interior quanto 
em direção à capital.

No corredor Ayrton Sen-
na/Carvalho Pinto (SP-70), 
foram registrados 612.852 
veículos em trânsito entre 
sexta-feira e domingo. No 

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto é um dos principais corredores no Alto Tietê

sistema Anhanguera-Ban-
deirantes foram 510,4 mil 
no sistema Anhanguera-

-Bandeirantes e 305,2 mil no 
sistema Anchieta-Imigrantes. 
No total, 1,673 milhão de 
veículos trafegaram nos três 
dias do feriado prolongado.

As medições fazem parte 
da Operação Finados - ini-
ciativa do governo do Estado 
para reforço da segurança 
nas estradas, envolvendo 
o aumento nas equipes de 
apoio aos motoristas e no 
aumento das campanhas de 
conscientização pela condução 
segura e respeito aos limites 
de velocidade e medidas de 
segurança, como o uso do 

cinto de segurança e a não-
-utilização do acostamento 
como via de tráfego, entre 
outras.

Nas estimativas do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São 

Paulo (DER-SP), mais de 105 
mil veículos viriam a utili-
zar a estrada Mogi-Bertioga 
(SP-098) como acesso para 

a baixada santista. Questio-
nados pela reportagem sobre 
os números, o governo do 
Estado informou que emitirá 

um balanço sobre o tráfego 
nas estradas durante o feriado 
prolongado.

Sobre o número de acidentes 
no período, as autoridades 
estaduais não informaram o 
total de acidentes registrados 
nas estradas, ou o número 
de vítimas em colisões ou 
atropelamentos.

A reportagem também 
entrou em contato com a 
CCR/Nova Dutra, conces-
sionária responsável pelo 
gerenciamento da rodovia 
Presidente Dutra (BR-116) 
sobre prévias de circulação 
de veículos. No entanto, os 
dados sobre a circulação 
serão divulgados após o Dia 
de Finados. Nas estimativas 
da CCR/Nova Dutra, 598 mil 
veículos poderiam deixar 
São Paulo para o feriado 
prolongado pela rodovia entre 
sexta-feira e domingo, e 10,7 
mil veículos transitariam por 
hora nesta terça-feira.

André Diniz
Daniel Carvalho

Empreendedor do Ano ACMC 
destaca força dos negócios

Mogi- O potencial e a força 
do comércio mogiano foram 
celebrados no 42° Prêmio 
Empreendedor do Ano da 
Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC) e do Con-
selho Empresarial Feminino 
(Consef). O evento marcou 
ainda, o lançamento do prêmio 

“Mérito Alfredo Cotait”, que 
reconhece os empreendedores 
que incentivam e apoiam o 
empreendedorismo feminino.

O evento realizado na quinta-
-feira passada celebrou os 101 
anos de existência da ACMC, 
uma das entidades comerciais 
mais longevas do estado de São 
Paulo. Nesta edição, o prêmio, 
um dos mais tradicionais do 
Alto Tietê, homenageou pro-
fissionais que se destacaram 
em seus setores de atuação. 
Os nomes foram escolhidos e 
indicados pelos associados da 
Associação Comercial.

O prêmio reuniu empreen-
dedores de diversos segmentos, 
como comércio, indústria, 
serviços e saúde, além de 
autoridades e representantes 

42° Prêmio

de entidades do Alto Tietê.
“Atravessamos um momento 

difícil, mas conseguimos su-
perar. A Associação Comercial 
dá voz ao empreendedor, ela 
representa os empresários, 
estamos a toda hora com os 
comerciantes. Este evento 
prestigia e homenageia todos 
aqueles que, mesmo com todas 
as dificuldades, continuaram 
com suas empresas e fortalece-
ram seus negócios”, lembrou 
a presidente da Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 

e vice-presidente do Conselho 
da Mulher Empreendedora e da 
Cultura (CMEC) da Federação 
das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp), 
Fádua Sleiman.

Outro destaque do Prêmio 
Empreendedor do Ano foi o 
lançamento do prêmio “Mé-
rito Alfredo Cotait”, que será 
entregue anualmente pela 
entidade para reconhecer a 
atuação dos empreendedores 
que estimulam o empreende-
dorismo feminino.

ACMC homenageia profissionais que se destacaram

Divulgação

Os números 
tratam da 
circulação de 
carros nos dois 
sentidos
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Haydee e Nicole chegam na festa de noivado, aonde até a imprensa está.

GLOBO, 17H55

Malhação
Lobão retoma o celular de Nat com Duca. Lobão guarda o celular de Nat 

em seu armário secreto. Karina pede que Pedro a ajude a descobrir o que 

Lobão esconde em seu armário.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Solano comenta com Elisa que surpreenderá Dom Pedro. Tonico agride 

Dolores, e Eudoro se desespera. Orientado por Tonico, Nino se aproxima 

de Celestina para se infi ltrar no sarau organizado por Luiza. Zayla afi rma a 

Samuel que jamais desistirá dele. Eudoro implora para que Nélio salve Dolores 

de Tonico. Pedro desconfi a da presença de Nino no sarau.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Na delegacia, Eric conta como Maria Pia aceitou gerar Bebeth a pedido de 

Mirella. Bebeth discute com Isabel e a acusa de ter causado a briga dos 

pais antes de Mirella sofrer o acidente. Siqueira pergunta a Maria Pia se foi 

ela quem provocou o acidente de Mirella. Lourenç o pede ajuda a Douglas 

para consultar, nos arquivos do hotel, se Mariazinha e Lí gia estavam no spa 

do Carioca Palace no dia do acidente de Mirella.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta e José Alfredo saem apressados de casa. Danielle questiona as 

atitudes de Bruna. Xana conversa com Naná e Antônio, mas os dois pegam 

no sono. Maria Marta e José Alfredo chegam ao hotel de Maurílio. Cláudio e 

Leonardo correm pela orla do Rio. Xana se assusta ao acordar e ver Antônio. 

Todos tomam café na pensão de Xana. Ismael e Lorraine vão à joalheria Império.

RECORD, 21H

Gênesis
Hira anuncia uma tragédia. Judá se desespera profundamente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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DESARMAMENTO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

A vida é o nosso 
bem mais precioso, 
é tão forte e capaz 
de mudar o mundo. 
Mas ao mesmo tempo 
é tão frágil, e capaz 
de terminar em um 
segundo. Todos os 
momentos em nossas 
vidas são mágicos, e 
cabe a cada um de 
nós torná-los mais 
marcantes. Seja feliz 
e faça alguém feliz 
também! Estamos 
todos em busca de 
amor, amizade, paz, 

MOMENTO
especial

UMA VIDA FELIZ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje... Feliz aniversário! Que a vida 

seja melhor a cada dia, que você encontre a felicidade em 

cada esquina e jamais perca a fé.

“ Quanto mais agradecemos, mais 
coisas boas acontecem.”

 cultura@jornaldat.com.br

esperança, afeto, 
sonhos, etc... Não 
importa, o que vale 
mesmo é sermos 
felizes!
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Biden promete “liderar pelo exemplo” no esforço de conter aquecimento

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, prometeu anteontem, em Glasgow, uma “liderança pelo 
exemplo” no esforço da redução das emissões de gases de efeito estufa e a introdução de energias renováveis, 
destacando o potencial para o crescimento econômico. Em discurso na Cúpula de Líderes Mundiais da 26ª 
Conferência do Clima das Nações Unidas (COP26), ele afirmou que o esforço para conter o aquecimento global 

“é imperativo moral, mas também econômico”. 

A ferramenta Monitora 
Covid-19, da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), que 
acompanha a evolução da 
pandemia da Covid-19 no 
Brasil, registrou no último 
domingo 311,43 óbitos na 
média móvel de sete dias. É 
a menor média desde 28 de 
abril do ano passado, logo após 
o início da pandemia no país, 
quando foram 325,14 mortes.  

Até o momento, os dados 
oficiais do Ministério da Saúde 
mostram o acumulado de 
607.824 óbitos pela doença 
desde março de 2020. No 
mundo, são 5,017 milhões de 
mortos por Covid-19, segundo 

Pela trigésima vez consecutiva, 
a estimativa da inflação oficial 
no país foi de alta, alcançando 
9,17% para este ano e 4,55% 
para 2022. A projeção é do 
boletim Focus, do Banco Central 
(BC), divulgado anteontem. O 
documento reúne previsões 
de mais de 100 instituições 
do mercado financeiro para 
os principais indicadores 
econômicos.  

Nem a alta dos juros foi 
suficiente para segurar a esti-
mativa do mercado financeiro 
para o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) e, 
pela primeira vez, o patamar 
é superior a 9%. Na semana 

Média móvel de óbitos é 

menor desde abril de 2020

Mercado financeiro 

estima inflação de 9,17% 

Covid-19 Para este ano

o site Worldometer.
Os picos dos óbitos pela 

doença ocorreram no dia 
1º de abril deste ano, com 
3.117,43 registros na média 
móvel, e no dia 12 de abril, 
com 3.123,57 mortes. Entre 
os dias 17 de março e 10 de 
maio, foram mais de duas mil 
mortes diárias por Covid-19 
no Brasil. Até o dia 6 de junho 
houve queda nos óbitos e 
entre 13 e 22 de junho os 
números voltaram a ficar na 
faixa das 2 mil mortes por dia, 
caindo desde então. Desde o 
dia 4 de outubro os registros 
estão abaixo de 500 óbitos 
diários. (A.B.)

passada, a previsão estava em 
8,96%. O IPCA não deveria 
ser maior que 5,25% este 
ano, segundo a meta de in-
flação fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN). 
O centro da meta é de 3,75%, 
mas a margem de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo permite que o índice 
varie de 2,25% a 5,25%.

A Selic, principal ferramenta 
de controle da inflação, a pro-
jeção dos economistas é que 
chegue a 9,25% ao ano em 
2021. Para 2022, a expectativa 
é que fique acima de dois 
dígitos e alcance a marca de 
10,25%. (A.B.)

Brasil promete reduzir 
emissões de gases
Nova meta climática foi apresentada durante a COP26 passando de 43% 
para 50% até 2030; e de neutralidade de carbono até o ano de 2050

CONFERÊNCIA

O ministro do Meio Ambiente, 
Joaquim Leite, anunciou na 
última segunda-feira uma 
nova meta de redução de 
emissões de gases do efeito 
estufa. A informação foi di-
vulgada durante a abertura 
da participação brasileira 
na Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (COP26), em 
Glasgow, na Escócia.   

“Apresentamos hoje uma 
nova meta climática, mais 
ambiciosa, passando de 43% 
para 50% até 2030; e de 
neutralidade de carbono 
até 2050, que será forma-
lizada durante a COP26”, 
disse. Leite participou da 
abertura da cúpula por meio 
de transmissão simultânea, 
em evento realizado em 
Brasília, no edifício-sede da 
Confederação Nacional da 
Indústria.

Segundo o ministro, a 
conferência marca “uma 

transição do debate das pro-
messas climáticas para a 
criação de empregos verdes”. 
Leite argumentou ainda que 
o Brasil tem atuado como 
articulador do debate. 

“Realizamos encontros 

bilaterais prévios com mais 
de 60 países, atuando como 
país articulador, buscando o 
diálogo e pontos de conver-
gência. Também conduzimos 
dezenas de reuniões técnicas, 
coletando subsídios que 
culminaram numa estratégia 
de negociação para defender 
o interesse nacional e posi-
cionar o Brasil como país 

fundamental nessa nova 
agenda verde mundial”, disse.

Crescimento verde
Em discurso gravado para 

a conferência, o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou que o 

“Brasil é uma potência verde” 
e argumentou que o país é 
solução para os problemas 
atuais.

“O Brasil é uma potência 
verde. Temos a maior bio-
diversidade do planeta, a 
maior e mais rica cobertura 
florestal e uma das maiores 
áreas oceânicas. No combate 
à mudança do clima, sempre 
fomos parte da solução, não 
do problema”, afirmou.

Bolsonaro ressaltou ainda 
que o Programa Nacional de 
Crescimento Verde, lançado 
na semana passada, “traz as 
preocupações ambientais 
para o centro da agenda 
econômica”. A iniciativa 
tem como objetivo aliar a 
redução das emissões de 
carbono, a conservação de 
florestas e o uso racional 
de recursos naturais com 
geração de emprego verde 
e crescimento econômico.

Meta foi divulgada durante a participação brasileira

Antônio Cruz/Agência Brasil
Agência Brasil

Em visita à cidade de Anguillara 
Veneta, na Itália, anteontem 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) disse à imprensa 
que soube “extraoficialmente” 
que um novo aumento dos 
combustíveis está sendo pla-
nejado pela Petrobras para 
daqui a 20 dias. Segundo ele, 
o assunto seria prioridade em 
seu retorno ao Brasil.

“Esta semana vai ser um 
jogo pesado com a Petrobras, 
porque eu indico o presidente, 
quer dizer, tem que passar 
pelo conselho, não sou eu 
que indico, e tudo que de 
ruim acontece lá cai no meu 
colo. O que é bom não cai”. 

O ideal, na visão do presidente, 
é tirar a estatal “das garras do 
Estado”, com a privatização 
da empresa. “Isso é o ideal, 
no meu entender, que deve 
acontecer. Agora, isso aí não é 
colocar na prateleira e vender 
amanhã. Esse processo vai 

Presidente deve discutir 
preço dos combustíveis

Volta ao Brasil

durar mais de ano”, admitiu.
Ainda na avaliação de Bol-

sonaro, um novo reajuste não 
pode acontecer. “A gente não 
aguenta porque o preço dos 
combustíveis está atrelado à 
inflação e falou em inflação, 
falou em perda do poder 
aquisitivo. A população não 
está com salário preservado 
ao longo dos últimos anos. 
Os mais pobres sofrem”, disse. 

O presidente disse que está 
disposto a rediscutir a política 
de preços da companhia, mas 
sem interferir nos “rendimentos 
dos acionistas”. O presidente 
Bolsonaro acrescentou que 
o governo federal não tem 
interesse nos dividendos rece-
bidos pelo lucros da Petrobras. 
Nesse sentido, disse que tem 
conversado com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
para que recursos sejam re-
vertidos para abater o preço 
do diesel. (A.B.)

Segundo Bolsonaro, novo aumento ocorrerá em 20 dias
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