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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Mogi diz que tarifa aumenta só 
em 2022 e projeta fim da isenção 

de ISS às empresas de ônibus
Afirmação foi dada ontem pela Prefeitura, durante entrevista coletiva; empresas pedem reajuste acima dos 50%

A Prefeitura declarou ontem que, 
diferentemente de outras cidades 
do Alto Tietê, não pretende auto-
rizar o aumento na cobrança da 
tarifa do transporte coletivo nes-
te ano que hoje está em R$ 4,50, 
bem como pretende interromper a 
concessão de isenção sobre o Im-
posto Sobre Serviços (ISS) para as 
empresas que operam as linhas de 
ônibus municipais. A declaração 
foi feita pela prefeita em exercício 
Priscila Yamagami Kehler (Pode-
mos), acompanhada da secretária 
municipal de Mobilidade Urbana, 
Cristiane Ayres, à imprensa regional.  
Cidades, página 5

Competições vão ocorrer no Su-
zanão, na Arena Suzano e no Par-
que Max Feffer. A Apae de Mogi 
das Cruzes será uma das 17 ins-
tituições do Alto Tietê e do litoral 
norte que vão participar dos jogos. 
Cidades, página 8

Em Suzano

OLIMPÍADA 
DA APAE  
COMEÇA HOJE

Mogi

Câmara aprova criação do 
feriado da Consciência Negra
Projeto de lei segue agora para a sanção da Prefeitura 

Atualmente, preço da passagem está em R$ 4,50 na cidade

Mariana Acioli

PÁSSAROS

  Evento de observação de aves é organizado 
por três municípios. Cidades, página 3

E
lv

is
 J

a
p

ã
o

/G
u

a
ra

re
m

a

Suzano

Mais de 241 mil pessoas recebem 
a primeira dose contra Covid

Número representa 98,6% do público-alvo já com a 
primeira aplicação da vacina. Cidades, página 3
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VITÓRIA PARCIAL
O deputado federal, Marco Bertaiol-
li (PSD), ressaltou que a vitória do 
município e dos movimentos so-
ciais contra a proposta da Artesp de 
instalar um pedágio na Mogi-Dutra 
(SP-088) ainda se sustenta, uma vez 
que o Palácio dos Bandeirantes ain-
da não ensaiou lançar novo edital. 
“Esta foi a vitória de uma batalha 
de uma longa guerra a se travar”, 
alertou o parlamentar.

MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS
Além da aprovação do projeto de 
Lei que institui Dia de Memória às 
Vítimas da Covid-19, a Moção de 
Aplausos de autoria do vereador 
Juliano Botelho (PSB), que home-
nageia os profissionais de Saúde 
que atuaram ao longo da pande-
mia, nos vem para lembrar que, 
primeiramente, a pandemia ainda 
não acabou, embora esteja mais 
contida do que anteriormente - as 
mortes continuam a acontecer. Em 
segundo lugar, o compromisso de 
homens e mulheres que deixaram 
para trás família e amigos para en-
frentar um inimigo invisível os co-
locam como o melhor que nossa 
geração tem a oferecer.

CRECHE EM FERRAZ
A Secretaria de Educação de Fer-
raz de Vasconcelos iniciou ontem 
as inscrições para o preenchimen-
to das vagas nas creches municipais 
para o ano letivo de 2022, destinada 
às crianças de até 3 anos. As ma-
trículas serão realizadas até o 8 de 
dezembro e os pais precisam com-
parecer na unidade escolar preten-
dida com a certidão de nascimento 
do aluno, comprovante de endereço 
atualizado, documento original com 
foto do responsável pela criança, te-
lefone e endereço de e-mail.

CATEIRINHA ATUALIZADA
Mais de 1,8 mil carteiras vacinais já 
foram atualizadas no município de 
Poá, por meio da Campanha de Mul-
tivacinação que está sendo realizada 
desde o último dia 1º de novembro, 
em todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e Estratégia de Saúde 
da Família (ESF’s). Os pais ou res-
ponsáveis de crianças que estiverem 
em atraso com alguma vacina, ain-
da pode comparecer a um dos pon-
tos de vacinação até o dia 30 de no-
vembro. São  690 carteiras vacinais 
de crianças com até um ano de ida-
de e 489 de 2 a 4 anos.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Responsabilidade civil

A 
Constituição Federal de 1988 ga-
rante ao cidadão o acesso aos da-
dos públicos gerados e mantidos 
pelo governo. É direito de todos 

saber de onde vêm as receitas do Estado, 
como são gastos os impostos, o salário dos 
servidores etc. O mesmo ocorre na esfera 
legislativa, onde o dever de publicidade e 
transparência exige que as informações ad-
ministrativas e legislativas estejam à dispo-
sição de forma fácil. 

Se com a ferramenta Portal da Transpa-
rência já é difícil ter a certeza sobre os gas-
tos públicos, lembre-se que, quando ela não 
existia, há poucos anos, a situação era ainda 
pior. A iniciativa da Prefeitura de Mogi em 
criar a plataforma eletrônica Participa Mogi, 
voltada para a interação da população com 
as demandas e a elaboração de políticas pú-
blicas, é interessante, nova e pode gerar um 
bom fluxo de informação entre população 
e poder público. A nova ferramenta online 
permite que moradores da cidade possam 
encaminhar diretamente ao poder Executivo 
as principais demandas de sua comunidade, 
além do envio de reclamações e sugestões 

para ações nas diversas áreas como Saúde, 
Educação, Segurança Pública, Transporte, 
Geração de Emprego, dentre outras. 

O Programa Participa Mogi desempenhou 
um importante papel no processo de partici-
pação popular para a construção da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) 2022, cuja audiência 
pública foi realizada no dia 14 de outubro, 
presencialmente no Cemforpe e online pelo 
canal da administração municipal no You-
tube. No mês de setembro, o Participa Mogi 
realizou um total de 29 oficinas (sendo 17 
oficinas temáticas e 12 regionais) que con-
tribuíram para a LOA. Além disso, a votação 
promovida pelo programa definiu os prin-
cipais projetos apontados pela população.

Foram 4.222 votos no total. Os cinco prin-
cipais projetos são “Centro temporário de 
acolhida para pessoas em situação de rua”, 
“Wi-fi para espaços públicos”, “Programa de 
empregabilidade para jovens”, “República 
para jovens” e “Vem pro parque!”. 

A participação popular, em longo prazo, 
será benéfica, pois o cidadão se dará conta, 
cada vez mais, de sua responsabilidade para 
se criar uma cidade melhor.

A verdade é um mito, uma 
utopia, uma quimera? Cair na 
posição simplista que advoga 
a inexistência da verdade se-
ria como olhar o lado fosco 
do espelho que não reflete a 
imagem e, por isso, oposto 
ao lado que o reflete? Pensar 
bem nos incita não apenas a 
olhar as coisas do avesso, mas 
a olhar diferente, a pensar o 
impensável. Afirmar que a 
verdade não existe, que se 
trata apenas de um construc-
to místico, mítico, ideológico, 
enfim, virtual, que os homens 
criaram como amálgama que 
cimenta suas relações, não se-
ria pensar o impensável. Não 
se trata de negar a existência 
da verdade.

A vontade de saber do ho-
mem o conduz a seguir vere-
das em busca dessa verdade. 
O homem, na busca da ver-

Em busca da verdade!

ARTIGO
Raul Rodrigues

dade, chega à ciência, para a 
qual convido a figura “sensata”, 
inquilino do Planalto. Abre-

-se espaço para a discussão do 
compromisso da ciência com 
a verdade. Se, por um lado, 
demonstra-se que a história 
das ciências se situa essencial-
mente num eixo que é, em 
linhas gerais, o eixo conhe-
cimento da verdade, ou, em 
todo caso, o eixo que vai da 
estrutura do conhecimento 
à exigência da verdade. Por 
outro lado, alerta para o fato 
de que a organização do cam-
po de saber, a estruturação 
da metodologia indica o sur-
gimento de uma regra nova 
que já não é a regra da ver-
dade, mas a regra da ciência. 
Pensadores oferecem luz ao 
final do túnel ao diferenciar 
saber e ciência: o saber pode 
ser definido como uma prá-

tica discursiva que não coin-
cide com a elaboração cien-
tífica, mas é indispensável à 
constituição de uma ciência. 
Entretanto, nem por isso é 

“a soma do que se acreditava 
fosse verdadeiro”.

Por outro lado, os domínios 
da ciência abrigam proposi-
ções que obedecem a certas 
leis que fossem tão verdadeiras 
quanto elas. O compromisso 
da ciência é com a busca da 
verdade. A ciência busca a 
verdade como possibilidade 
de explicação das coisas, da 
realidade, da vida. Para com-
preender as coisas e para que 
elas façam sentido, o homem 
precisa ter acesso à verdade e 
cria caminhos para acessa-la. 
A ciência é o caminho que o 
racionalismo ocidental insti-
tuiu como possibilidade de se 
chegar à verdade.

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário 
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Evento de observação de 
aves ‘Sassaguá’ inicia dia 27

Guararema - Entre os dias 
27 e 28, a Prefeitura, por 
meio da Diretoria de Meio 
Ambiente, juntamente com 
as administrações municipais 
de Santa Branca e Salesópolis, 
vai promover o 1º Avistando 
Sasaguá, um conjunto de pa-
lestras e eventos de observação 
de aves para a população 
interessada.

O 1º Avistando Sasaguá é 
a junção do evento Avistando 
Guararema, que ocorre no 
município desde 2016, com 
atividades desempenhadas 
pelas cidades de Santa Branca 
e Salesópolis.

Durante o evento, que tem 
como objetivos o Turismo 
Sustentável e a Conservação 
da Biodiversidade, os parti-
cipantes sairão para observar 
aves e terão acesso a conteúdos 
específicos sobre o tema, por 
meio de palestras com renoma-
dos profissionais relacionados 
ao assunto.

A Observação de Aves, ou 
Birdwatching, é um movi-
mento crescente no mundo, 

Vida animal

responsável pela movimenta-
ção de bilhões de dólares em 
turismo e viagens, reunindo 
estudiosos, conservacionistas e 
praticantes de todas as idades. 
Além de agregar conhecimento 
sobre preservação ambiental, 
trilha-se um caminho para o 
turismo sustentável, onde há 
pouco ou nenhum impacto 
na natureza e pode haver um 
incremento considerável no 
comércio da cidade. 

Interessados devem acessar 
o link bit.ly/Sasagua e realizar 
a inscrição. O evento acontece 

através de “Ingresso Solidário”, 
onde os participantes deverão 
levar um quilo de recicláveis, 
secos e limpos.

O termo Sasaguá é a junção 
dos nomes dos municípios que 
compõe a ação (Santa Branca, 
Salesópolis e Guararema). 
O evento é uma realização 
das Prefeituras em parceria 
com a SAVE Brasil e a As-
sociação Colibri, com apoio 
do Guararema Parque Hotel, 
Sítio Macuquinho, Museu da 
Energia de Salesópolis, Buriki 
Educacional e Suzano S.A.

Evento está sendo organizado por três municípios

Elvis Japão/Guararema

Mais de 241 mil pessoas tomam 
a 1ª dose contra o coronavírus
De acordo com a Prefeitura, este número representa a imunização de 98,6% do publico-alvo do município

VACINAÇÃO

Suzano - Os maiores de 12 
anos que ainda não se vaci-
naram contra o coronavírus 
(Covid-19) devem buscar 
atendimento junto ao posto 
de Saúde mais próximo para 
receber a primeira dose e 
completar o esquema vacinal. 
O acolhimento ao público 
segue nas salas de vacinação 
de terça a sexta-feira, sempre 
das 8 às 15 horas. Até ontem, 
o município contabilizava 
241.382 pessoas imunizadas 
com pelo menos a primeira 
dose, o que representa a esti-
mativa de 98,6% do público 
apto a receber a vacina. Deste 
índice, 189.579 (78,5%) já 
completaram o esquema va-
cinal na cidade.

A vacina contra o novo 
coronavírus está disponível 
em todos os 24 postos de 
Saúde e é indicada para os 
cidadãos maiores de 12 anos. 
Para receber a primeira dose 
basta apresentar RG, CPF, 
comprovante de endereço 
de Suzano e a filipeta oficial 
devidamente preenchida com 

letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 
bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br), do 
governo do Estado, também 
é necessário.

No caso dos jovens menores 
de idade, o atendimento exige 
ainda a apresentação de um 
Termo de Assentimento Livre 
e Esclarecido que pode ser 
acessado em www.suzano.
sp.gov.br. O documento é 
dispensável aos adolescentes 
que estiverem acompanhados 
pelo responsável legal.

Já a segunda dose é aplicada 
de acordo com o apraza-
mento estabelecido no cartão 
de vacinação. Para receber 
a segunda aplicação basta 
apresentar CPF, documento 
original com foto e o cartão de 
vacinação. Vale reforçar que 
atualmente o intervalo entre a 
primeira e a segunda dose da 
vacina Coronavac é de quatro 
semanas; da AstraZeneca/
Oxford é de oito semanas e 
da Pfizer é de três 3 semanas 

para maiores de 18 anos, e de 
oito semanas para os jovens 
entre 17 e 12 anos.

Em relação à dose de re-
forço, basta o cidadão com-
parecer ao posto de saúde 
mais próximo e apresentar 
o cartão de vacinação e um 
documento original com 

foto. No caso das pessoas 
imunossuprimidas, ainda é 
preciso apresentar relatório 
médico ou receita de uso 
contínuo, assim como os 
profissionais de saúde devem 
apresentar comprovante de 
vínculo empregatício em 
equipamentos de saúde.

Balanço
Na última semana, entre os 

dias 8 e 12 de novembro, as 
unidades de Saúde chegaram 
a receber 8.778 suzanenses, 
sendo que 610 tomaram a 
dose pela primeira vez e 6.464 
foram completar a imunização 
com a segunda dose. Além 

disso, outras 1.704 pessoas 
receberam a terceira aplicação 
de reforço, que atualmente é 
recomendada para pessoas 
imunossuprimidas, profis-
sionais da saúde atuantes e 
idosos maiores de 60 anos 
que receberam a segunda 
dose há seis meses ou mais.

Para o secretário municipal 
de Saúde, Pedro Ishi, o pú-
blico mesmo vacinado deve 
continuar com as medidas 
de prevenção e combate à 
pandemia. “Não podemos 
nos esquecer de tudo que 
enfrentamos até aqui, então os 
cuidados continuam. Pedimos 
para que todos sigam com o 
uso de máscara e álcool em 
gel, sempre que possível evi-
tando aglomerações e optando 
por atividades em ambientes 
abertos e bem arejados. A 
frequente lavagem das mãos, 
com água e sabão, também 
é uma recomendação impor-
tante que merece sempre ser 
lembrada para a prevenção 
da Covid-19 e outras tantas 
doenças”, alertou.

Prefeitura explicou que a vacinação está aberta das 8 às 15 horas na semana

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Poá - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) realizou 
a apreensão de 88 pássaros 
silvestres e três saguis, entre 
ontem e anteontem, por meio 
de denúncias anônimas feitas 
pela população. As apreensões 
ocorreram nos bairros Vila 
Varela e Vila Açoreana e tiveram 
como base a Lei nº 9.605 que 
classifica o ato de manter um 
animal silvestre em cativeiro 
como crime ambiental.

A apreensão dos saguis foi 
realizada na manhã de ontem, 
na rua João de Godoy, na Vila 
Açoreana. Com o suporte da 
Defesa Civil, foram apurar 
a denúncia sobre animais 
silvestres mantidos em ca-
tiveiro. Ao chegar à referida 
residência, com a autorização 
do proprietário, os agentes 
localizaram no interior da casa 
três macacos da espécie Sagui. 
Diante dos fatos, os animais 
foram conduzidos ao Centro 
de Recuperação de animais 
Silvestres (Cras) do Parque 
Ecológico do Alto Tietê.

Já nesta segunda-feira, a 
GCM realizou a apreensão de 

GCM apreende 88 aves 
silvestres e três saguis

Denúncia

88 pássaros silvestres, na Vila 
Varela, sendo 12 pássaros na 
rua Joaquim Miguel Silva e 76 
na rua Votuporanga. Com a 
apreensão destas aves, a GCM 
de Poá apreendeu 164 pássaros 
em menos de um mês. Ao 
todo, foram apreendidos 46 
Coleirinhos, 13 Picharros, 12 
Pintassilgos, 5 Bigodinhos, 5 
Canários do Reino, um Pintagol, 
3 Pixoxós (em extinção), um 
Canário da Terra, um Pintagol, 
um Canário da Terra, um 
Azulão (em extinção) e um 
Gurundi.

Em ambas as apreensões das 
aves, os responsáveis foram 
direcionados para a Delegacia 
de Polícia de Itaquaquecetuba 
e as aves encaminhadas para 
o CRAS do Parque Ecológico 
do Tietê. “As denúncias estão 
ocorrendo em reflexo à atua-
ção dos agentes de segurança 
que têm se dedicado cada 
vez mais em executar a lei 
em prol da sociedade. Esta-
mos aptos a atuar em crimes 
ambientais como este, assim 
como para qualquer outra 
situação”, afirmou.

Ferraz - A Prefeitura, por 
iniciativa da Secretaria de 
Cultura e Turismo, promoverá 
a 21ª Semana da Consciên-
cia Negra com a participa-
ção de Organizações Não 
Governamentais (ONG). O 
evento ocorrerá de 17 a 27 
de novembro e contará com 
palestras, roda de Mulheres 
Negras, apresentações artís-
ticas, premiação honorífica, 
dentre outros.

A titular da pasta, Rosemeire 
Crossi, destacou a relevância do 
evento para a sociedade ferra-
zense. “A programação da 21ª 
Semana da Consciência Negra 
em Ferraz de Vasconcelos foi 
preparada com a participação 
de diversas ONGs que lutam 
por um país sem preconceitos. 
Temos que fazer a nossa parte, 
por isso, convido todos os 
munícipes para abraçar esta 
causa e juntos fazermos a 
diferença”, disse a secretária.

Mais informações podem 
ser encontradas pelo telefone 
4679-5728.

Semana da 
Consciência 
Negra começa 
dia hoje

Evento
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Prefeitura rejeita aumento na 
tarifa dos ônibus para este ano 
Prefeitura também se comprometeu a acabar com isenção do ISS para empresas de transporte público de Mogi

PARA 2022

Mogi - A Prefeitura declarou 
ontem que, diferentemente 
de outras cidades do Alto 
Tietê, não pretende autorizar 
o aumento na cobrança da 
tarifa do transporte coletivo 
neste ano que hoje está em 
R$ 4,50, bem como preten-
de interromper a concessão 
de isenção sobre o Imposto 
Sobre Serviços (ISS) para 
as empresas que operam as 
linhas de ônibus municipais.

A declaração foi feita pela 
prefeita em exercício Priscila 
Yamagami Kehler (Podemos), 
acompanhada da secretária 
municipal de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres, à 
imprensa regional. O prefeito 
Caio Cunha (Pode), que está 
em licença em viagem oficial 
no exterior, participou remo-
tamente do encontro.

A coletiva de imprensa, 
segundo a chefe interina do 

poder Executivo, tem como 
principal objetivo ajudar a 
esclarecer os rumores que 
começaram a circular des-
de a semana passada, com 
o pedido coordenado das 
concessionárias em reajustar 
o preço das passagens. Neste 
final de semana, Poá e Suza-
no confirmaram o aumento 
em suas redes de transporte 
público. “Historicamente, 
Mogi sempre teve a tarifa mais 
alta, e estamos trabalhando 
muito para que isso deixe 
de acontecer e que a tarifa 
seja a mais baixa possível, 
com muita transparência”, 
destacou Priscila.

A secretária destacou que 
as planilhas de custo apre-
sentadas pelas empresas para 
justificar os aumentos serão 
disponibilizadas ao público 
na página da Prefeitura na 
internet. Pelas planilhas, a 
Princesa teria solicitado um 
aumento de 56,44% (para 

R$7,04 por passageiro) e a 
Mogi Mob teria pedido um 
aumento de 57,33% (para 
R$7,08). Cristiane explicou 
que cada empresa possui 
uma fórmula distinta para 

elaborar o reajuste, e que um 
dos trabalhos será unificar 
os cálculo.

Por videoconferência, o 
prefeito reforçou que a rejeição 
da cobrança do ISS, assinada 
na gestão anterior, represen-
taria cerca de R$ 4 milhões a 
menos nos cofres do município 

e que, nos oito anos em que 
foi aplicada, representou uma 
falta de R$ 23,6 milhões em 
investimentos. “Cerca de 40% 
deste montante, que poderia 
ir para a Educação e Saúde, 
não foi. Esta lei se encerra no 
dia 31 de dezembro, e não 
temos o intuito de renovar”, 

apontou Cunha.
Perguntados sobre quais 

seriam os meios para equali-
zar os custos crescentes com 
combustíveis e matérias-primas 
com o fim da renúncia fiscal, 
as representantes da Prefeitura 
afirmaram que estão elaborando 
em conjunto com as empresas 
e com a população um novo 
sistema de linhas de transporte 
público, que seriam otimiza-
das para reduzir os custos e 
aumentar a acessibilidade dos 
usuários. “Este é um sistema 
de mais de 15 anos que veio 
recebendo diversos improvisos, 
e pretendemos pensar num 
sistema que seja moderno e 
que seja amigo da população. 
Vamos trabalhar para que 
Mogi não seja mais a cidade 
com a passagem mais cara 
do Alto Tietê”.

Sobre possíveis retaliações 
das empresas em uma possível 
questão de cunho político, a 
prefeita em exercício reafirmou 
que a Prefeitura está protegida 
por contrato de qualquer tipo 
de paralisação.

André Diniz

Empresas pediram um reajuste de até 57% no valor atual da tarifa de R$ 4,50

Divulgação

Participa Mogi estimula 
participação popular 

Mogi- O Programa Parti-
cipa Mogi desempenhou um 
importante papel no processo 
de participação popular para 
a construção da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) 2022, cuja 
audiência pública foi realizada 
no dia 14 de outubro, pre-
sencialmente no Cemforpe e 
online por meio do canal da 
administração municipal no 
Youtube https://www.youtube.
com/watch?v=icc29zfXd68. No 
mês de setembro, o Participa 
Mogi realizou um total de 29 
oficinas (sendo 17 oficinas 
temáticas e 12 regionais) que 
contribuíram para a LOA. Além 
disso, a votação promovida 
pelo programa definiu os 
principais projetos apontados 
pela população.

Foram 4.222 votos no total. 
Os cinco principais projetos 
são “Centro temporário de 
acolhida para pessoas em 
situação de rua”, “Wi-fi para 
espaços públicos”, “Programa de 
empregabilidade para jovens”, 

“República para jovens” e “Vem 
pro parque!”. Os números do 

Ofi cinas e votação

Participa Mogi mostram como 
foi a participação da população: 
foram 100 horas de atividades, 
1.577 contribuições e 1.018 
pessoas presentes nas oficinas 
(com uma média de 35 pessoas 
presencialmente por audiên-
cia, além de 234 internautas, 
também em média).

A presença de pessoas nas 
oficinas seguiu todos os pro-
tocolos de segurança sanitária 
definidos pela pandemia, como 
uso obrigatório de máscara, 
distanciamento social e li-
mitação de público definida 
para prevenir o contágio da 
doença.

A Lei Orçamentária Anual 
define o montante do orçamento 
que será aplicado em obras, 

despesas e serviços, com a 
estimativa de arrecadação do 
município no próximo ano 
e o quanto será destinado a 
cada setor ou projeto.

A audiência pública é a 
última etapa de elaboração da 
peça orçamentária, antes do 
encaminhamento à Câmara 
Municipal, onde ela é anali-
sada, discutida e votada pelos 
vereadores. O planejamento 
financeiro e orçamentário 
segue as regras estabelecidas 
em lei. O primeiro passo é o 
Plano Plurianual (PPA), que 
prevê metas de arrecadação e 
investimentos para um período 
de quatro anos.

Com base no PPA, o mu-
nicípio elabora, anualmente, 
a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), que estabelece 
parâmetros para cumprimento 
do que está no PPA – para o 
período de um ano. Por fim, 
a Lei Orçamentária Anual 
especifica valores (receitas e 
despesas) para os objetivos 
traçados na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

Em setembro, 
foram realizados 
29 oficinas que 
contribuíram para a 
LOA.

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?
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Feriado do Dia da Consciência 
Negra é aprovado na Câmara
Proposta foi assinada por diversos vereadores, mas ainda precisa ser aprovada pela Prefeitura para ser instituída

PROJETO DE LEI

Mogi - A Câmara de Ve-
readores aprovou na sessão 
de ontem o projeto de lei 
que institui o feriado do 
Dia da Consciência Negra 
no município. O texto foi 
aprovada com a unanimidade 
dos vereadores presentes .

O projeto foi assinado 
pelos vereadores Fernanda 
Moreno e Edson Alexandre 
Pereira (MDB), o Edinho do 
Salão; Iduigues Ferreira Mar-
tins (PT), Juliano Malaquias 
Botelho (PSB), José Luiz 
Furtado (PSDB), o Zé Luiz; 
Maurino José da Silva (Pode), 
o Policial Maurino e Inês Paz 
(PSOL). O projeto muda a 
Lei Municipal 3.433/1989 
que estabelece o calendário 
de feriados municipais. O 
projeto ainda precisa ser 
aprovado pelo prefeito Caio 
Cunha (Podemos).

A votação foi acompanhada 
nas galerias por integrantes 
de movimentos de defesa 
da igualdade racial e de 

combate ao racismo, que 
buscam há anos a instituição 
do feriado, que em outras 
ocasiões encontrou resistên-
cia nos poderes Executivo e 
Legislativo.

Durante a defesa do projeto, 
o vereador Edinho do Salão 
reforçou a necessidade de se 
implantar o feriado como 
uma data para a reflexão 
sobre o combate ao racismo 
na sociedade brasileira, ci-
tando exemplos de racismo 
ocorridos. “Como podemos 
relaxar se não temos segu-
rança nem mesmo ao ir a um 
supermercado?”, questionou 
o vereador.

Iduigues Martins lembrou 
que o calendário de feriados 
nacionais possui diversas 
datas comemorativas vol-
tadas para imperadores e 
generais, mas apenas o dia 
da Consciência Negra não 
é levado a sério por seu ca-
ráter reflexivo. “Temos que 
parar para discutir e refletir 
os 300 anos de escravidão 
neste país, em que milhões 

de pessoas foram levadas à 
força de sua terra natal para 
servir de mão de obra em 
minas e plantações, para 
depois serem marginalizadas 
pela sociedade”, ponderou.

A vereadora Inês Paz 

reforçou que o movimento 
negro e os sindicatos sempre 
buscaram a implantação do 
feriado na cidade - data que 
é municipalizada em outras 
cidades do Alto Tietê e na 
capital paulista. “Temos que 

lembrar os três séculos de 
escravidão, mas também temos 
que olhar para o presente e 
o racismo institucionalizado 
que ocorre em nossa socie-
dade”, explicou.

Após a aprovação, Iduigues 

elogiou o empenho coletivo 
da Casa de Leis e do poder 
Executivo em aprovar a ma-
téria, ressaltando a evolução 
do debate na cidade. “Este 
é o símbolo da evolução 
do nosso pensamento, e 
é um passo em direção à 
construção de uma nova 
sociedade”, concluiu.

Gratificação 
A Câmara de Vereadores 

também aprovou o projeto 
de Lei 149/21, de autoria 
do prefeito, que trata da 
gratificação especial para o 
exercício de atividade de-
legada pelos integrantes 
do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar.

Os membros da Câmara, 
durante a discussão da matéria, 
colocaram-se a favor do texto, 
reforçando que a gratificação 
à categoria é justa, diante dos 
esforços e do compromisso 
na prevenção e no combate a 
incêndios, no atendimento às 
vítimas e na conscientização 
da comunidade.

André Diniz

Câmara Municipal de Vereadores de Mogi das Cruzes

Mogi News/Arquivo

Mogi- Como construir 
uma carreira de sucesso em 
meio ao mercado de trabalho 
cada vez mais competitivo? 
Quais estratégias podem ser 
cruciais para conquistar o 
almejado lugar ao sol no 
mundo contemporâneo e 
com tantos desafios? Estas e 
outras questões serão debatidas 
na segunda edição do “RH 
Day”, evento gratuito que 
a Faculdade de Tecnologia 
(Fatec) de Mogi das Cruzes 
promoverá na sexta-feira 
(19/11), das 8h20 às 11h30.  

Podem participar alunos 
de Gestão de Recursos Hu-
manos e demais cursos da 
Fatec e de outras instituições, 
profissionais e pessoas da 
comunidade em geral inte-
ressadas em se aperfeiçoar 
para alcançar uma carreira 
de sucesso. 

O evento contará com 
palestrantes de destaque 
nacional para compartilhar 
suas experiências. O debate 
acontecerá de forma remota, 
totalmente online e gratuito, 
por meio do Facebook e do 

Fatec promove evento 
gratuito sobre carreira 

Mercado de Trabalho

canal da Fatec no YouTube. 
A abertura será às 8h20, 

com o diretor-geral da Fatec 
e professor Bruno Marques 
Panccioni, e os professores 
Douglas de Matteu e Luiz 
Edmundo de Oliveira Mo-
raes, coordenador do curso 
de Gestão em RH.  

Gestão de Recursos Huma-
nos é um dos cinco cursos 
superiores tecnológicos da 
Fatec de Mogi com inscrições 
abertas no vestibular do pri-
meiro semestre de 2022. Os 
outros cursos são: Agronegócio, 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Logística e Gestão 
Empresarial (este último em 
EAD). Todos os cursos da 
Fatec são gratuitos.  

As inscrições vão até às 15 
horas do dia 01/12, no site da 
Fatec (www.vestibularfatec.
com.br); a taxa é de R$ 39. 
A seleção será por meio da 
análise do histórico escolar, 
sem prova presencial ou online. 
O campus de Mogi fica na 
Rua Carlos Barattino, 908, 
Vila Nova Mogilar. Telefone: 
4699-2799. 

Mogi- Pelo segundo ano, a 
Associação Pró-Festa do Divino 
promove a campanha “Natal 
Solidário”, por meio da qual 
irá beneficiar 117 crianças 
carentes do Instituto Escola 
Maria Mãe do Divino Amor 
II, do Distrito do Botujuru.

A ação tem como proposta 
a arrecadação de roupas, 
calçados e brinquedos, que 
vão atender às crianças, com 
idades que variam de 1 ano a 6 
anos. Os kits serão montados 
de acordo com a característica 
de cada beneficiado.

A novidade para este ano 
fica por conta da doação de 
um panetone, que também 
será incluído no kit. As doa-
ções já podem ser feitas. A 
arrecadação dos produtos 
prossegue até o dia 4 de 
dezembro, e a entrega dos 
kits está prevista para ocorrer 
no dia 12 de dezembro, na 
parte da manhã, em horário 
que está sendo definido.

Para apadrinhar uma criança, 
basta entrar em contato com 
a diretoria da Pró-Divino 

Associação Pró-Festa do Divino 
promove a campanha ‘Natal Solidário’

Doação

fez com que passássemos a 
enxergar mais as pessoas e 
as suas dificuldades. E não 
podemos ficar alheios a isso 
e achar que é normal vir as 
pessoas passando fome e o 
quanto elas estão vulneráveis. 
Então temos de ser solidários 
o ano todo!”, ressaltou Júnior.

Para esta iniciativa, po-
dem ser doados alimentos 
e kits de higiene. Tudo será 
repassado para a Paróquia 
da Sagrada Família, que tem 
como pároco o padre Thiago 
Cosmo. Nesta igreja, há cerca 
de 100 famílias carentes ca-
dastradas para receber este 
tipo de apoio.

Os produtos podem ser 
levados na Pró-Divino (ave-
nida Francisco Rodrigues 
Filho, 1.232, no Mogilar), 
na próxima Santa Missa, a 
ser realizada no dia 29 de 
novembro (última segunda-

-feira do mês), às 20 horas. 
Mas quem quiser fazer a 
doação antes pode entrar em 
contato pelo e-mail e telefone 
já citados acima.

colaborar com quem precisa, 
é se doar. Portanto, não há 
nada mais gratificante do que 
fazer essas crianças felizes. “.

 
Doação de alimentos

Uma dessas campanhas 
é a de doação de alimentos, 
que começou a ser promo-
vida no mês passado, na 
Santa Missa da Pró-Divino, 
que ocorre sempre na últi-
ma segunda-feira do mês. 

“A pandemia da Covid-19 

pelo e-mail faleconosco@
festadodivino.org.br ou por 
meio do telefone 9 9963-
7448 (WhatsApp) para obter 
a relação com os dados de 
cada criança a ser atendida 
por meio da campanha.  

O presidente da Pró-Divino, 
José Carlos Nunes Jr., falou 
sobre a importância da ação e a 
realização de outras iniciativas 
como essa. “O ato de ajudar 
às pessoas é bem típico da 
Festa do Divino. É doação, é 

Ação irá beneficiar 117 crianças carentes do Botujuru

Divulgação
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Dulce Maria sonha com sua mãe, Tereza. A mulher diz que é formada em 

psicologia.

GLOBO, 17H55

Malhação
Luiz entra na Khan, mas Pedro, Rominho e Luka conseguem esconder a 

presença de Ernesto.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Justina comenta com Cândida que Zayla a sondou sobre Mariana, a irmã de 

Samuel. Caxias comunica a Pedro que o presidente do Uruguai foi deposto, 

como queriam. Nicolau vê quando Celestina lê uma carta de Nino. Leopoldina 

e Teresa desconfi am do comportamento de Celestina.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Expedito impede Nina de falar com Sabine. Nina informa a Athaí de que Aní bal 

nã o falou durante o depoimento. Lí gia procura Madalena na tentativa de 

convencê -la a denunciar Sabine. Aní bal decide contar tudo que sabe sobre 

a morte de Mirella, depois que recebe a visita de Dulcina. Eric procura Jú lio 

e pede que ele faça um exame de DNA.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Renato/Christian fi nge não conhecer Josias. Ravi acredita em Joy e dá dinheiro 

para a moça comprar remédio para o irmão. Yasmin vê Joy esconder o dinheiro 

que Ravi lhe deu no barraco de Inácia. Noca incentiva Dalva a aprender a 

ler. Mateus convence Lara que ambos podem ser amigos. Renato/Christian 

presenteia Ravi com um celular.

RECORD, 21H

Gênesis
Adurrá e Neferíades sofrem no deserto. Israel se despede de Benjamin.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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3/las — oar. 4/clam — emma — mail. 5/state. 7/colomba.

Você já reparou como 
a vida nos surpreende. 
A vida é realmente uma 
caixinha de surpresas, 
de onde menos 
esperamos saem coisas 
surpreendentes que 
mudam completamente 
a nossa existência.

Por mais que façamos 
planos, por mais que 
sonhemos e tentemos 
controlar o nosso 
futuro, há coisas que 
não estão nas nossas 
mãos. O melhor a fazer 
é estarmos preparados, 

MOMENTO
especial

TENHA FÉ NA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

FERNANDA MIYUKI FUJIWARA IWAMURA

 Que Deus esteja sempre ao seu lado, guiando seus passos 

e abençoando com muita saúde... Feliz aniversário!

“ Não coloque limites em seus sonhos, 
coloque fé.”

 cultura@jornaldat.com.br

precisamos ser flexíveis 
porque de repente, 
podemos ter a vida 
de pernas para o ar. O 
importante é não nos 
assustarmos, não nos 
desesperarmos. É preciso 
ter paz, esperança e 
paciência.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058-2/2021 - PROCESSO Nº 201.002/2021 e apensos

OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. 
As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 30 de novembro de 2021, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. Mogi das Cruzes, 16 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - 

Diretor Geral.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074-3/2021 - PROCESSO Nº 201.363/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsour-
cing de impressão.

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, por intermédio do Sr. Diretor 
Geral, comunica que, para atendimento à necessidade da autarquia, fica SUSPENSA 
sine die a abertura da sessão do pregão em referência, que inicialmente estava pre-
vista para ocorrer exclusivamente em meio eletrônico na data de 19 de novembro de 
2021, às 08h00. Mogi das Cruzes, 16 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA. 

Diretor Geral do SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 063-2/2021 - PROCESSO Nº 201.138/2021

OBJETO: Aquisição de bomba centrifuga submersível para o tanque de homogenei-
zação de lodo da ETA Leste.

EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SER-
VICOS EIRELI ME no valor global de R$ 29.400,00. Mogi das Cruzes, em 16 de 

novembro de 2021. João Jorge da Costa - Diretor Geral

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 102/2021

A Junta Comercial do Estado de São Paulo torna público que o fiel depositário dos gêneros 

e mercadorias recebidos pela filial da sociedade empresária “IMERYS DO BRASIL 

COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA”, NIRE 35906129060, CNPJ

61.327.904/0044-50, localizada na Rua David Bobrow, nº 510, Galpão B2 (parte), Vila São 

Francisco, Mogi das Cruzes/SP, CEP 08735-275, Sr. Anderson Rocha Agostinho, 

portador da cédula de identidade RG nº 27.740.738 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº

182.952.888-22, assinou em 03/11/2021, o Termo de Responsabilidade nº 102/2021, com 

fulcro nos arts. 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e o art. 3º, parágrafo único, da 

IN nº 72/2019, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser 

publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da supracitada 

Instrução Normativa. Walter Iihoshi. Presidente da Junta Comercial do Estado de São 

Paulo. 

Decreto dos benefícios do pacote 
do ISS Obras aguarda publicação
Proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores, mas ainda aguarda a publicação por parte da Prefeitura

CONSTRUÇÃO CIVIL

A Prefeitura ainda não 
confirmou o decreto mu-
nicipal que regulamenta as 
novas isenções e benefícios 
para a iniciativa de quitação 
de débitos do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) referentes à 
construção civil na cidade.

O decreto, que regulamenta 
a Lei Complementar aprovada 
na Câmara de Vereadores é a 
última etapa para a aplicação 
das medidas aprovadas pelo 
poder Legislativo no inicio 
do mês, com o intuito de 
facilitar o parcelamento do 
tributo referente ao ano de 
2016 - entre elas o aumento 
no número de parcelas e a 

Projeto foi criado pela Prefeitura e enviado à Câmara para votação e aprovação

isenção de faixas da população.
O projeto de Lei Comple-

mentar, enviado ao Legislativo 

pelo prefeito Caio Cunha 
(Podemos), estabeleceu uma 
série de benefícios e isenções 

da cobrança do ISS com a 
atualização da planta genérica 
ocorrida na cidade em 2016. 

Originalmente, o parcela-
mento máximo permitido 
para o pagamento do ISS 
era de 36 parcelas, dentre 
outros requisitos.

Segundo a nova lei, o 
parcelamento poderá ser 
feito em até 72 prestações, 
com um valor mínimo de 
R$37,50 - o que equivale a 
20% da Unidade Fiscal do 
Município (UFM) para o 
exercício deste ano.

A nova legislação, aprovada 
na Câmara com a inclusão 
de emendas pelos vereadores, 
estabelece que os pedidos 
de revisão da taxa junto à 
Prefeitura poderão ser feitos 
até o dia 20 de dezembro, 
suspendendo a obrigatorie-
dade do pagamento até a 
conclusão do processo de 
revisão. A revisão poderá ser 
feita com comprovação, de 
qualquer espécie, de que as 
obras foram realizadas antes 
de 2011, cinco anos antes do 
levantamento aerofotográfico 
feito pela municipalidade 
da época.

O novo texto também 
estabelece novas faixas 
de remissão da cobrança 

parcelas da população que 
encontram-se em situação de 
vulnerabilidade financeira e 
que não podem arcar com 
novos gastos no momento. 
Segundo a Administração, 
famílias com renda per capita 
igual ou inferior a R$250, ou 
que possuem renda familiar 
igual ou inferior a dois salários 
mínimos (R$2,2 mil) estão 
dispensadas da cobrança.

Outro ponto é o benefí-
cio para as mais de 13 mil 
famílias que, desde 2017, 
optaram pelo acordo junto 
à prefeitura. A lei estabelece 
que os contribuintes que 
efetuaram o acordo e que 
ainda contam com parcelas 
em aberto, caso decidam pela 
revisão e possam comprovar a 
renda ou que as obras foram 
feitas antes de 2011, terão 
seus débitos perdoados com 
a Municipalidade.

Para o atendimento à 
população, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes estabeleceu 
postos no Paço Municipal, 
no distrito de Jundiapeba e 
também com uma progra-
mação itinerante nos bairros 
aos sábados.

André Diniz
Divulgação/PMMC

PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal Trânsito, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 066-2/21 - PROCESSO Nº 13.382/2021 E AP. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO, INCLUINDO MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 01 de 
dezembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 16 de novembro de 2021.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária de Transportes__________________________________________________________________________

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021 - PROCESSO Nº 18.698/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, 
VÁLIDA POR 36 MESES, A SEREM UTILIZADAS EM MICROCOMPUTADORES, 
SERVIDORES E DISPOSITIVOS MOBILE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA 
ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Gestão Pública, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que foi suspensa “sine die”, para adequações 
do edital, a sessão pública para abertura de propostas, cuja data estava marcada para o dia 
17 de novembro de 2021, às 14 horas.

Mogi das Cruzes, em 16 de novembro de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Semae fará manutenção preventiva em poço do Nove de Julho

A partir das 9 horas de hoje, o Semae vai paralisar a operação do poço que abastece o 

Jardim Nove de Julho para serviços de limpeza e manutenção preventiva de suas estruturas. 

O objetivo é assegurar a qualidade da água captada e distribuída à população, e também o 

bom funcionamento do sistema de bombeamento. A previsão é de que o abastecimento 

seja normalizado na noite de sexta.

Mogi- A Secretaria Munici-
pal da Saúde está reduzindo 
de 6 para 5 (cinco) meses o 
intervalo para aplicação da 
3ª dose da vacina contra a 
Covid-19. Outra novidade 
é que o Ministério da Saúde 
liberou a dose adicional para 
todos os adultos acima de 18 
anos que tenham o intervalo 
de pelo menos cinco meses 
após a segunda dose (exce-
to pessoas vacinadas com o 
imunizante Janssen). 

Isso significa que pessoas 
vacinadas com CoronaVac, 
Pfizer ou AstraZeneca até o dia 
16 de junho já podem receber 
a dose adicional com qualquer 
imunizante disponível. Já as 
pessoas vacinadas com Janssen 
devem aguardar o recebimento 
de novos lotes do mesmo 

imunizante para receber uma 
segunda dose que, a partir 
deste momento, está sendo 
indicada pelo Ministério da 
Saúde. É previsto que o Brasil 
receba essas doses até o fim de 
dezembro. A terceira dose está 
disponível para idosos com 60 
anos ou mais, trabalhadores 
da Saúde de todas as idades 
e profissionais da Educação e 
da GCM, a partir dos 40 anos

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou seis óbitos por Co-
vid-19. O número de vítimas 
fatais é de 5.604, sendo que 
6 óbitos foram registrados 
desde sábado passado nos 
municípios de Itaqua e Mogi 

Saúde reduz intervalo 
para aplicação da 3ª dose

Vacina

Região - Dados da Secre-
taria de Estado da Segurança 
Pública (SSP) apontaram que 
o Alto Tietê, no período en-
tre janeiro e setembro deste 
ano, já igualou o número de 
latrocínios - que é o roubo 
seguido de morte - em 2020.

A região registrou oito ca-
sos de latrocínio nos nove 
primeiros meses: quatro em 
Itaquaquecetuba; três em 
Mogi das Cruzes e um em 
Poá. Em setembro não foram 
registrados casos.

Em Itaquá, foram registrados 
um caso por mês em janeiro, 
fevereiro, março e junho. Em 
Mogi, os crimes foram em abril, 
junho e julho - este último 
mês foi também registrado 
um caso em Poá.

Na comparação com setembro 

de 2020, o Alto Tietê manteve 
a ausência de crimes de roubo 
seguido de morte. Itaquá, ao 
longo do ano passado, também 
registrou quatro latrocínios, 
que aconteceram nos meses 
de fevereiro, março, maio e 
outubro. Poá também regis-
trou esse crime em julho do 
ano passado.

Na comparação com os 
números do ano passado, 
Mogi triplicou o número desta 
modalidade de crime violento, 
sendo que no ano passado 
foi apenas uma ocorrência, 
em outubro.

A única cidade que, até o 
momento, apresentou uma 
queda no número de latrocí-
nios foi Suzano, que no ano 
passado teve dois casos e, 
até o momento, não registra 
vítimas desta modalidade 
de crime. 

Crimes igualam a 2020

Latrocínio

André Diniz

Apae de Mogi participa da VII 
Olimpíada Regional das Apaes
Unidade é uma das 17 instituições do Alto Tietê e litoral norte participantes no evento que terá início logo mais

COMPETIÇÃO

Região - A Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cruzes 
é uma das 17 instituições 
da região do Alto Tietê e 
Litoral Norte participantes 
da VII Olimpíada Regional 
das Apaes, que terá início 
hoje e se estenderá até a 
sexta-feira (19). Todas elas 
prestam assistência às pessoas 
com deficiência intelectual. 

O evento esportivo reúne 
11 modalidades, e a Apae de 
Mogi das Cruzes participará 
em 8, com 15 atletas: bocha 
paralímpica, natação, atletismo, 
futsal, tênis de mesa, dama 
e dominó e futebol society. 
Eles são treinados pelos 
professores de educação 
física, Evertom Camilo, o 
Tom, Érika Santos e Reinaldo 
Júnior, que irão acompanhá-

-los nas disputas.
Os jogos serão realizados 

no Estádio Francisco Mar-
ques Figueira, o Suzanão, e 
nas estruturas presentes no 
Parque Max Feffer, como 
a Arena Suzano, a Piscina 
Municipal Daniel Fiamini 

Jogos serão realizados no Suzanão, e na Arena Suzano no Parque Max Feffer

Geremias e o Pavilhão Roxo.
A competição, que congrega 

mais de 200 atletas, é uma 
pré-seleção para as Olimpíadas 
Especiais – Edição Estadual. 
Em 2019, a Apae de Mogi 
das Cruzes promoveu a sexta 
edição da Olimpíada. No 
ano passado, a competição 
não foi realizada por causa 
da pandemia do coronavírus.

A diretora pedagógica da 
Apae de Mogi das Cruzes, 
Ana Paula Nogaroto, falou 
sobre a importância que 
esta competição tem para 
os alunos atletas: “Este é um 
grande evento de confrater-
nização muito aguardado 
pelos nossos alunos que, 

normalmente, competem de 
eventos esportivos, dispu-
tando medalhas. Além disso, 
eles estão ansiosos com essa 
retomada às competições e 
até para rever os amigos”.

O professor de educação 
física Evertom destacou a 

inclusão dos alunos por 
meio do esporte. “Essa so-
cialização já é uma vitória. 
É a conquista pessoal de 
cada atleta. E este evento 
regional, por ser o primeiro 
a ser realizado nessa volta 
com a pandemia ‘mais leve’, 

tem um caráter mais educa-
cional, afinal, não se pode 
exigir muito do atleta, que 
ficou quase dois anos sem 
treinar e, consequentemente, 
sem competir. A ideia desta 
edição é deixá-la mais recrea-
tiva e educacional, do que 

competitiva. Estamos em busca 
de atletas com habilidades. 
Todos serão premiados com 
medalhas para incentivá-los 
ainda mais e isso tem muita 
importância e representati-
vidade”, destacou Tom, um 
dos profissionais que estão 
ajudando na organização 
do evento. 

As modalidades estão sendo 
organizadas pelo Conselho 
Regional do Alto Tietê e Li-
toral Norte das Apaes, que 
realizaram suas inscrições. Vão 
participar 12 Apaes e outros 
cinco centros de cuidados 
a Pessoas com Deficiência 
(PCD), que receberão hos-
pedagem no município ao 
longo dos três dias programa-
dos, com o objetivo de criar 
um ambiente olímpico para 
jovens e adultos envolvidos 
na preparação.

A organização é da Pre-
feitura de Suzano, com o 
envolvimento de pastas como 
a do Esportes e Lazer e de 
Educação e o Serviço de Ação 
Social e Projetos Especiais 
(Saspe).

Wanderley Costa/Secop Suzano

Evento esportivo 
reúne 11 modalidades, 
e a Apae de Mogi 
participará em 8, com 
15 atletas


