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

Alegando desconhecimento do texto final, vereadores deixam decisão para a próxima quarta-feira

EDUCADORES AMBIENTAIS

  Alunos do curso visitam o parque Chiquinho Veríssimo. Cidades, página 4

Sob o argumento de que os ve-
readores precisam se inteirar das 
mudanças que ocorreram no tex-
to do Estudo Prévio de Impacto de 
Vizinhança (EIV) e do Relatório de 
Impacto de Vizinhança no municí-
pio desde o início das discussões, 
há cinco anos, a Câmara de Mogi 
das Cruzes adiou para a próxima 
quarta-feira a votação para a criação 
do projeto. O documento chegou a 
ficar parado por falta de aporte téc-
nico no período, sendo retomado 
neste ano com a realização de au-
diências públicas e de colaboração 
do Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia (Crea) do municí-
pio. O pedido de vistas do verea-
dor José Francimário Vieira (PL), 
o Farofa, foi acatado pelo plenário.  
Cidades, página 5

Câmara

ONG pede a 
criação de uma 
Tribuna Livre
Cidades, página 8

PRÓ-DIVINO

Presidência 
da entidade é 
mantida por 
mais 2 anos

Documento tramita na Câmara há cinco anos e chegou a ficar parado por falta de aporte técnico

Diego Barbieri/CMMC
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Suzano

Assistência Social apresenta 
balanço de ações da secretaria

Prefeito Rodrigo Ashiuchi acompanhou a divulgação

dos trabalhos direcionados à população. Cidades, página 3

W
a

n
d

e
rl

e
y 

C
o

st
a

/S
e

co
p

 S
u

za
n

o

A Associação Pró-Festa do Di-
vino segue com o mesmo presi-
dente para o biênio 2022/2023. 
O consultor empresarial José 
Carlos Nunes Júnior (direita) 
se manteve no cargo ao lado 
do vice Josmar Cassola da Silva. 
Cidades, página 5

Câmara adia votação
de projeto sobre o

impacto de vizinhança
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PARQUE SÃO MARTINHO
O Semae fará a limpeza e manuten-
ção preventiva do poço que abaste-
ce o Parque São Martinho. Os servi-
ços serão realizados até hoje. Será 
necessário paralisar a operação e 
a autarquia recomenda economia 
no consumo de água. A normaliza-
ção do abastecimento está previs-
ta para a noite de hoje.

VOLTA ÀS AULAS I
O Ceim Professor e Historiador Ju-
randyr Ferraz de Campos, na Vila 
São Sebastião, foi a quinta unida-
de escolar que iniciou as atividades 
entre os meses de novembro e de-
zembro. Mais de mil alunos serão 
atendidos nestes prédios. Além da 
creche da Vila São Sebastião, inicia-
ram as atividades os Ceim Vereador 
José Marcos Gonçalves e Ceim Pro-
fessora Leila de Queiroz Beneforti, 
em Jundiapeba, o Ceim Professo-
ra Ivone Baghoss, na Vila Estação e 
EM Professor Benedito Estelita de 
Mello, no Socorro. 

VOLTA ÀS AULAS II
O deputado federal Marco Bertaiolli 
(PSD-SP) está entre os parlamenta-
res de maior destaque no Congresso 

Nacional, segundo a votação do Ran-
king dos Políticos. O site é forma-
do por membros da sociedade civil 
organizada, sem vínculo partidário, 
e que avalia de forma democrática 
e transparente o desempenho dos 
513 deputados e 81 senadores. No 
caso do deputado Bertaiolli contou 
o fato de, logo após ter assumido o 
cargo em 2019, ter aberto mão da 
aposentadoria especial. Também 
foi analisado o trabalho e o empe-
nho para a retomada da economia, 
a geração de emprego, a desburo-
cratização do Ambiente de Negó-
cios, simplificação do sistema fis-
cal, tributário e fortalecimento do 
empreendedorismo.

PSOL NO ALTO TIETÊ
João Paulo Rillo, novo presidente do 
Psol do Estado de São Paulo, e ou-
tros dirigentes partidários estaduais, 
estarão em Mogi das Cruzes hoje 
para uma reunião com os filiados.  
A reunião será às 19 horas, na Sala de 
Sérgio Nogueira, na Câmara Municipal. 
A atividade faz parte do progra-
ma Escuta, que o novo Diretório 
vem realizando por todo o Estado 
de São Paulo, para ouvir as bases 
do partido.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Pela segurança da mulher

S
ão muitas as promessas feitas 
pela atual gestão do governo do 
Estado de São Paulo que não se 
cumprem. Diante da pandemia, 

há quem defenda a postura do grupo co-
mandado por João Doria (PSDB), mas, 
de fato, os moradores das cidades do 
Alto Tietê não têm muito a comemorar; 
pelo contrário, há muito o que cobrar. 

No setor da Segurança, o governo 
paulista prometeu instalação de dezenas 
de Delegacias de Defesa da Mulher no 
Estado, com funcionamento 24 horas, 
o que foi vetado após a vitória nas elei-
ções. Então, por que prometeu? Além 
disso, há falta de profissionais nas de-
legacias para atender ocorrências. São 
incontáveis as vezes em que a vítima 
recorre à DDM e não consegue registrar 
o Boletim de Ocorrência por falta de 
delegado. Para militantes entrevistadas 
pelo Mogi News, falta vontade política 
para que o novo equipamento se torne 
realidade no município.

Em meio a tantas promessas não 
cumpridas, Arujá e Itaquá ganharam 

uma DDM neste ano. Já Ferraz de Vas-
concelos segue com as tratativas com o 
governo do Estado para a viabilização 
de uma unidade. Apenas no primeiro 
semestre do ano, Mogi das Cruzes con-
tava com aproximadamente 800 víti-
mas de violência contra a mulher com 
medidas protetivas. Em Itaquaquece-
tuba, mais de cem medidas protetivas 
no mesmo período. Em Poá, nos dois 
primeiros meses deste ano, foram re-
gistrados 347 casos de violência contra 
a mulher. Neste ano, Mogi das Cruzes 
inaugurou a Central de Polícia Judi-
ciária na avenida Fernando Costa, no 
centro, com o objetivo de devolver o 
policial militar às ruas o mais rápido 
possível para tentar diminuir os índi-
ces criminais.

Por enquanto, a falta da divulgação 
de dados dificulta uma análise mais 
precisa sobre a efetividade do serviço, 
embora, no papel, é possível observar 
que trata-se de uma medida que tem 
tudo para trazer resultados positivos 
e satisfatórios.

O imaginário não é algo 
com o qual se nasça: é algo 
submetido a permanente re-
construção. No batalhar, se 
enriquece, como desdobra-
mento de cada experiência: 
na casa, na rua, no trabalho, 
na escola. Surpreenda-se: cada 
situação em que algo nos mo-
difica, mesmo sem consciên-
cia de tal.

Em nossas andanças so-
mos artistas a esculpir a mais 
bela figura ou a pintar a mais 
bela tela no quadro de nos-
sos sonhos. Desenvolvemos 
requintada maestria na arte 
de sonhar. No entanto, exis-
te um fator limitante a toda 
essa maré de sonhos: a dúvida.

Em qualquer situação, ao 
se perceber apenas aquilo 
que qualquer um pode ver, 
pode-se afirmar que tanto se 
é um representante da cultu-

Em busca da leveza

ARTIGO
Raul Rodrigues

ra, quanto uma vítima dela. 
Isto oferece espaço para di-
zer que a opção por ser bom 
representante implica na in-
quietação que se coloca em 
tudo. Uma característica das 
pessoas questionadoras e pros-
pectivas, as que duvidam de 
muita coisa, sempre a conferir 
normas e consensos, se res-
peitáveis ou não. Aventureiras 
no campo mental e material: 
em sua maioria solertes em-
preendedoras.

A qualidade de uma pessoa 
diz respeito a como ela reage 
à variabilidade presente em 
tudo que vive. Quando se 
sabe que essa variabilidade 
é inevitável, sente-se que a 
humanidade vive séria cri-
se de percepção. O esforço 
para se obter qualidade deve 
levar à leveza, caracterizada, 
em meio à variabilidade, em 

quem, crítico, não leva tudo a 
sério demais, sem se traduzir 
em superficialidade. Pessoas 
que mantêm o bom humor 
com mais facilidade sabem 
melhor aprender com as li-
ções de liderança, participa-
ção e avaliação, para manter 
a variabilidade sempre sob 
controle e, naturalmente, com 
mais possibilidade de rirem 
mais de si mesmas.

Quando se aprende a confiar 
na própria voz e permitir que 
o poder criativo se manifeste, 
pode-se direcioná-lo para tomar 
sábias ações e ricas iniciativas. 
Assim de posse, do ferramental 
básico para realizar qualquer 
sonho. Por exemplo: conhecer 
as entranhas do inusitado, ser 
o primeiro brasileiro a ganhar 
um prêmio Nobel, porque o 
IgNobel todos os nossos po-
líticos, de tudo fazem, para 
merecê-lo.

 raulrodr@uol.com.br
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Com apenas uma emenda, 
Câmara aprova PPA 22/25
Ferraz - Com apenas uma 
emenda, a Câmara Muni-
cipal aprovou ontem, em 
dois turnos, o projeto de 
lei que trata do Plano Plu-
rianual (PPA) de 2022 a 
2025, nas sessões ordiná-
ria e extraordinária. Com 
isso, o texto de autoria do 
Poder Executivo segue para 
sanção da prefeita, Priscila 
Gambale (PSD).

Nos próximos quatro anos, 
a Prefeitura estima uma 
receita e despesa de mais de 
R$ 1,7 bilhão no período. Já 
a única sugestão à matéria, 
feita pelo vereador Flávio 
Batista de Souza (Podemos), 
o Inha, assegura de forma 
simbólica um valor de R$ 1 
(rubrica) para que o governo 
municipal possa subsidiar 
o preço da tarifa de ônibus 
às pessoas em situação de 
extrema pobreza.

A provável concessão da 
gratuidade no transporte 
coletivo para moradores 
carentes da cidade é uma 
maneira de garantir o direito 

Dois turnos

constitucional ao sistema de 
transporte. Para fazer jus ao 
futuro benefício, as pessoas 
vão precisar estar inscritas no 
Cadastro Único (CadÚnico), 
administrado pela Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social. Para implantar a ideia, 
será necessário elaborar um 
projeto de lei específico e 
depois encaminhar para 
apreciação dos vereadores 
em dois turnos.

Em geral, o PPA representa 

a parte de planejamento de 
médio prazo da adminis-
tração pública local, isto é, 
um instrumento de conexão 
com a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
Na prática, a primeira serve 
como orientação e a segunda 
como execução. A LDO do 
ano que vem foi votada em 
junho e a peça orçamentária 
deverá ser apreciada até o 
final de dezembro.

Após aprovação, projeto será sancionado pelo Executivo

Divulgação

Assistência Social se reúne com 
entidades e apresenta balanço
Encontro realizado ontem contou com as presenças de 15 representantes além do prefeito Rodrigo Ashiuchi

PARCERIA

Suzano - A Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social realizou na manhã 
de ontem uma reunião com 
as entidades conveniadas 
do município. O encontro, 
sediado no anfiteatro Orlan-
do DiGenova, no Centro de 
Educação e Cultura Francisco 
Carlos Moriconi, contou com 
cerca de 15 representantes 
e a presença do prefeito Ro-
drigo Ashiuchi (PL) para um 
balanço das ações deste ano 
e as perspectivas para 2022.

A reunião, liderada pelo 
secretário Geraldo Garippo, 
apresentou as principais ati-
vidades desempenhadas pela 
Pasta nas diferentes frentes 
de trabalho, que garantiu a 
inserção de mais de 3 mil 
famílias no Cadastro Único 
e novas conquistas para 
a área social, tais como a 
descentralização do aten-
dimento para as unidades 
do Centro de Referência em 
Assistência Social (Cras), com 
mais conforto, proximidade 
e captação do público.

Prefeito Rodrigo Ashiuchi elogiou o trabalho realizado pela Assistência Social

Além disso, a Pasta também 
inaugurou neste ano a Sala 
dos Conselhos no chamado 
Quarteirão Social, equipa-
mento inédito que reúne os 
principais serviços sociais 
do município, com espaço 
adequado para atendimento, 
reuniões e apresentações. A 
secretaria ainda realizou a 13ª 
Conferência Municipal de 
Assistência Social e retomou 
importantes conselhos muni-
cipais, como o de Promoção 
e Igualdade Racial (Compir) 
e o de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Consea) a fim 
de garantir cada vez mais 
direitos à população.

O prefeito parabenizou 
as conquistas e agradeceu 
a parceria com as entidades 
conveniadas, que desempe-
nham serviços de proteção 
básica e de alta complexidade, 
incluindo convivência e 
fortalecimento de vínculos 
e os diferentes módulos de 
acolhimento para públicos 
específicos em situação de 
vulnerabilidade social.

“Essas parcerias são de 
extrema importância para 
a administração municipal 
porque complementam parte 
de um trabalho indispensá-
vel à população, que são os 
serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos, 
além do acolhimento a quem 
mais precisa”, disse.

Repasse anual
Ao todo, a reunião apresentou 

21 trabalhos das entidades 

conveniadas. Só em 2021, 
as parcerias garantiram 1,2 
mil vagas em serviços de 
proteção básica e 290 na 
alta complexidade, com 
226 pessoas contratadas e 
repasse anual avaliado em 

R$ 8,5 milhões. Por fim, 
o chefe da Pasta também 
compartilhou perspectivas 
para 2022, com a abertura 
de quatro novos editais para 
o Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (Peti), 
o Programa Nacional de 
Promoção do Acesso ao 
Mundo do Trabalho (Aces-
suas), Educação Permanente 
e Medida Socioeducativa 
em Meio Aberto, além da 
contratação de empresas 
especializadas para a reali-
zação do Diagnóstico Sócio-

-Territorial de Suzano e da 
Busca Ativa.

“Demos passos impor-
tantes em 2021, contando 
com a contribuição dos 
nossos colaboradores e das 
entidades parceiras. Para 
o ano que vem, desejamos 
fortalecer ainda mais essa 
relação para serviços de 
qualidade que atendam às 
necessidades da população. 
Que venha mais um ciclo 
de conquistas e de muita 
saúde”, disse Garippo.

Wanderley Costa/Secop Suzano

Licitação para reforma 
será publicada em janeiro
Suzano - Em audiência com 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia, o deputado estadual 
Estevam Galvão (DEM) ob-
teve a confirmação de que 
a licitação para a realização 
das obras de reforma da 
Delegacia Central de Suzano 
será publicada até janeiro.

“O projeto executivo está 
pronto. Já solicitei para o 
delegado geral abrir a li-
citação. Atendendo o seu 
pedido, Suzano é prioridade. 
Já estamos disponibilizando 
os recursos. Até janeiro será 
publicado o edital”, afirmou o 
vice-governador ao deputado.

Em 2019, a pedido do par-
lamentar, o governo estadual 
publicou decreto autorizando 
o recebimento do terreno, que 
passou a ser de responsabi-
lidade exclusiva do Estado. 
Também já foi publicada 
autorização governamental 
para a realização das obras.

“O prédio é antigo, com 
inúmeros problemas na parte 
hidráulica, elétrica e estrutural. 
Além disso, não há condições 

Delegacia de Suzano

dignas de trabalho e aten-
dimento para a população. 
As obras são urgentes e vão 
acontecer”, explicou.

Estevam cobrou também o 
início das obras das estradas 
vicinais Furuyama, Estrada 
dos Neves, Volta Fria e Fer-
nandes - todas beneficiam 
Suzano e região. “A Estrada 
dos Fernandes já está em 
fase de demarcação de área 
pela empresa contratada e 
a obra inicia nos próximos 
dias. As demais estão em fase 

final de licitação”, afirmou o 
vice-governador.

A pedido do deputado, 
a estrada SP-43, mais co-
nhecida como Estrada da 
Quinta Divisão, também 
deve receber investimentos. 
A via liga Ribeirão Pires com 
Suzano e Mogi das Cruzes, 
servindo ainda como rota 
alternativa para o litoral Norte. 

“Continuo trabalhando pela 
pavimentação da estrada do 
Caulim, também em Suzano”, 
adiantou Estevam.

Estevam recebeu a confirmação do vice-governador

Divulgação



cidades Quarta-feira, 8 de dezembro de 20214 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

População pode participar
de revisão da Louos de Mogi
Trabalhos seguem cronograma de reuniões, consultas e audiências públicas que acontecerão durante o processo

RESPONSABILIDADE

 Mogi - A população pode 
participar do processo de 
revisão da Lei de Ordena-
mento do Uso e Ocupação 
do Solo de Mogi das Cruzes 
(Louos), realizado pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Urbanismo. 
A lei foi instituída pela Lei 
Municipal nº 7.200, de 31 
de agosto de 2016, e é um 
dos principais instrumentos 
de planejamento territorial 
da cidade, reunindo as 
regras do zoneamento e a 
definição dos parâmetros de 
uso e de ocupação do solo.

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que atualmen-
te o processo está focado 
na coleta de sugestões da 
população. Os trabalhos 
seguem um cronograma 
de reuniões, consultas e 
audiências públicas que 
acontecerão durante todo o 
período de revisão do docu-
mento. Nelas, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes levará 

informações à sociedade, 
detalhará o andamento do 
processo e colherá sugestões 
e opiniões dos munícipes 
sobre a Louos.

A revisão da lei está prevista 
no novo Plano Diretor de 
Mogi das Cruzes, aprovado 
pela Lei Complementar nº 
150, de 26 de dezembro de 
2019. “Fizemos a revisão do 
Plano Diretor e o artigo 242 
determina que a legislação 
urbanística municipal deverá 
ser revista e alterada para 
ajuste e adequação aos seus 
dispositivos legais, assegu-
rada a ampla participação 
popular na discussão dos 

temas abordados”, explicou.
A primeira etapa, que 

está em andamento, incluiu 
inicialmente reuniões com 
órgãos da Administração 
Municipal (realizadas entre 
fevereiro e junho deste ano) 

e reuniões setoriais, que 
estão ocorrendo. Atual-
mente, acontece a etapa de 
coleta se sugestões para a 
revisão da legislação. Uma 
página no site da Prefeitura 
explica todos os detalhes 

do processo.
Claudio Rodrigues lembrou 

que, após a conclusão da 
primeira fase, com a apre-
sentação das sugestões pelos 
mogianos, a segunda etapa 
será dedicada à avaliação 

das condições atuais de 
ocupação do território e 
identificação de conver-
gências e divergências. A 
terceira fase prevê o ali-
nhamento dos conceitos e 
estratégias centrais para a 
nova legislação, enquanto a 
quarta etapa será dedicada 
à construção da minuta do 
projeto de lei.

“É importante lembrar que 
o projeto será construído a 
partir da participação das 
pessoas, em um processo 
democrático e que bus-
ca justamente incluir as 
demandas da sociedade. 
Assim que a proposta estiver 
elaborada, ela será encami-
nhada ao Poder Legislativo, 
onde será analisada pelos 
vereadores e estará aberta 
para receber novas contri-
buições. Queremos uma 
legislação renovada, que seja 
resultado da participação 
social e que reflita o que 
os mogianos querem para 
o seu município”, finalizou 
o secretário.

Louos é um dos principais instrumentos de planejamento territorial da cidade

Divulgação/PMMC

Mogi - Servidores da Pre-
feitura que participaram da 
pesquisa Voz do Servidor, 
realizada em agosto, em 
parceria com a conceitua-
da consultoria Great Place 
to Work (Um Excelente 
Lugar para Trabalhar, em 
tradução livre), apontaram 
os pontos fortes da gestão e 
os desafios para implantar 
uma nova cultura organiza-
cional, inovar a relação com 
os colaboradores, melhorar 
as condições de trabalho 
e, consequentemente, os 
serviços públicos prestados 
ao cidadão.

Os resultados, divulgados 
pela consultoria, revelam, 
como pontos fortes da gestão, 
o orgulho dos servidores 
em trabalhar na Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, a pon-
tualidade no pagamento, a 
estabilidade, o cronograma 
antecipado de feriados e 
emendas de feriados (que 
proporciona qualidade de 
vida pela possibilidade de 
planejar a vida pessoal e 
familiar) e o respeito ao 

Voz do Servidor indica 
pontos fortes e desafios

Melhoria no ambiente de trabalho

horário de trabalho, que 
permite equilíbrio entre a 
vida pessoal e profissional.

Quanto aos desafios para, na 
visão dos servidores, transfor-
mar cada departamento num 
excelente local de trabalho, 
está a necessidade desen-
volvimento de lideranças, 
com líderes mais preparados 
quanto à gestão humana e à 
gestão do negócio, e de se 
estabelecer canais de escuta 
dos colaboradores.

Com este diagnóstico corpo-
rativo, a Secretaria de Gestão 
Pública está produzindo um 
plano de ação para colocar 
em prática as sugestões, após 
cuidadoso estudo técnico e 
conforme a necessidade, a 
viabilidade das propostas e 
disponibilidade de recursos.

Para a estratégia de formação 
de líderes, a Coordenadoria 
de Gestão de Recursos Hu-
manos elaborou um pro-
grama de capacitação com 
aproximadamente 300 horas 
para todos os gestores, que 
será aplicado pela Escola de 
Governo e Gestão.

Mogi - Uma imersão em 
dos patrimônios naturais 
de Mogi das Cruzes. Assim 
pode ser definida a visita que 
os participantes da segunda 
turma do Curso de Educa-
dores Ambientais Locais, 
promovido pela Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, por 
meio da Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
fizeram ao Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo nesta 
semana. Eles receberam infor-
mações sobre o ecossistema 
local, que compõe a serra do 
Itapeti, e percorreram uma 
trilha existente na reserva, 
unindo conhecimento teórico 
e prático.

A secretária municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
Michele de Sá Vieira, lembrou 
que o curso tem conseguido 
engajar, unir e capacitar 
mogianas e mogianos de 
diferentes idades e formações 
profissionais. Unindo formação 
teórica, atividades práticas 
e diálogo, a iniciativa vem 
se consolidando na cidade 
como uma ferramenta de 
construção da cidadania e de 
respeito ao meio ambiente.

Participantes visitam a serra do Itapeti
Educadores ambientais

o trabalho como um todo”, 
observou.

Nos períodos entre as 
formações presenciais (cha-
mados de “períodos entre 
módulos”), os participantes 
realizam atividades em suas 
comunidades para divulgar 
a formação e a importância 
da participação de todos na 
construção da sustentabili-
dade socioambiental. Entre 
os objetivos do curso está a 
promoção da sensibilização 
dos moradores frente ao tema, 
estimulo ao conhecimento 
sobre o território onde vivem 
e fomento ao planejamen-
to de ações orientadas à 
sustentabilidade.

Também são abordados 
problemas socioambientais 
locais, como descarte irre-
gular de resíduos sólidos, 
parcelamento irregular do 
solo, poluição dos rios e 
córregos e supressão da ve-
getação nativa, entre outros. 
A iniciativa também tem a 
meta de tornar a legislação 
ambiental mais acessível 
à população e orientar as 
pessoas a elaborar planos 
de ações coletivas.

A educadora ambiental 
Carla Panzeri participa di-
retamente da formação dos 
participantes e destaca a 
troca de conhecimentos e 
experiências que o curso 
proporciona. “A segunda 
turma reúne pessoas que 
possuem uma boa bagagem de 
informação e conhecimento 
ligado ao meio ambiente. As 
aulas do curso incrementam 
esta formação, incorporan-
do um conteúdo novo, e 
ao mesmo tempo acontece 
uma troca de informações e 
experiências que enriquece 

A segunda turma reúne 
moradores dos bairros Barroso, 
Pedra Branca, Pindorama, 
Quatinga, Taiaçupeba, Taqua-
russu e Vargem Grande. Já 
foram realizados três módulos, 
nos dias 27 de outubro, 10 e 
24 de novembro, sempre na 
na Sociedade Ambiental de 
Taiaçupeba (SAT). O quarto 
e último módulo ocorrerá 
no amanhã, também na 
SAT. Os participantes que 
tiverem pelo menos 80% 
de participação nas quatro 
etapas de formação receberão 
certificados.

Participantes receberam informações sobre o ecossistema

Pedro Chavedar/PMMC

Primeira etapa 
incluiu reuniões 
com órgãos da 
Prefeitura e 
reuniões setoriais
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Condemat participa do 
programa Escola de Prefeitos
Região - O Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
foi um dos seis consórcios 
intermunicipais do Estado 
que participaram do programa 
formativo Escola de Prefeitos, 
realizado pela Oficina Muni-
cipal – Escola de Cidadania 
e Gestão Pública, ligada à 
Fundação Konrad Adenauer, 
da Alemanha.

A atividade contou com a 
participação de mais de 30 
prefeitos. Pelo Condemat esti-
veram presentes o presidente 
Rodrigo Ashiuchi (PL) de Suzano, 
Caio Cunha (Podemos) de 
Mogi das Cruzes, Guti Costa 
(PSD) de Guarulhos, Priscila 
Gambale (PSD) de Ferraz 
de Vasconcelos e Vanderlon 
Gomes (PL) de Salesópolis. 

Os demais chefes de Executivo 
participantes representaram os 
consórcios intermunicipais do 
Grande ABC, Amvapa (Vale 
do Paranapanema), Codevar 
(Vale do Rio Grande), Codivar 
(Vale do Ribeira e Litoral Sul) e 
Civap (Vale do Paranapanema).

Oficina Municipal

O evento reuniu palestrantes 
de renome como o educador e 
ex-governador do Acre, Binho 
Marques, foi abordado como 
tema central a Inovação Polí-
tica e Tecnológica na Gestão 
Municipal, com discussões 
nas áreas de Finanças Públicas, 
Educação, Meio Ambiente e 
Segurança Pública.

O objetivo da formação 
foi de propor a integração e 
troca de experiências entre 
os prefeitos, apresentação de 
conteúdos estratégicos sobre 
a gestão municipal, atuali-
zação sobre a inovação na 

administração pública, reflexão 
sobre o aperfeiçoamento das 
instituições políticas e o incen-
tivo à cooperação por meio de 
consórcios intermunicipais

Para o presidente do Con-
demat, Rodrigo Ashiuchi, a 
atividade formativa trouxe 
grandes benefícios e apren-
dizados .“Entendemos que é 
cada vez maior a necessidade 
de os gestores realizarem dis-
cussões de forma consorciada, 
bem como adotarem medidas 
conjuntas, de modo a pro-
mover um desenvolvimento 
integrado na região”, disse.

Vereadores pedem mais tempo 
para avaliar e votar projeto
Parlamentares querem analisar texto, que sofreu diversas mudanças no período de cinco anos de tramitação

IMPACTO DE VIZINHANÇA

Mogi - A Câmara de Verea-
dores adiou para a próxima 
quarta-feira a votação do 
projeto de lei que trata da 
obrigatoriedade da criação 
de Estudo Prévio de Impacto 
de Vizinhança (EIV) e do 
Relatório de Impacto de 
Vizinhança no município.

O projeto vem em trami-
tação há mais de cinco anos, 
e chegou a ficar parado por 
falta de aporte técnico no 
Legislativo no período, sendo 
retomado neste ano com 
a realização de audiências 
públicas e de colaboração 
do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia 
(Crea) do município.

O projeto de lei chegou a 
ser apresentado no plenário, 
com a inclusão de três emen-
das - uma da Comissão de 
Justiça e Redação e outras 
duas de autoria da vereadora 
Inês Paz (Psol), que chegou 
a pedir destaque durante a 
leitura da Ordem do Dia.

Entretanto, o vereador 
José Francimário Vieira (PL), 
o Farofa, pediu vistas ao 
projeto pelo período de duas 
sessões, voltando à pauta 
na próxima quarta-feira. 
Segundo o parlamentar, o 
período é para que todos 
os vereadores possam se 
inteirar das mudanças que 
ocorreram no texto desde o 
início das discussões, há cinco 
anos. O líder do governo na 
Câmara, vereador Marcos 
Furlan (DEM), chegou a 
questionar a necessidade 
de vistas à matéria, uma vez 
que as audiências públicas 
e a participação do Crea-SP 
teria ocorrido recentemente.

Ao final, o pedido de vistas 
teve a maioria do apoio dos 
vereadores, e aguardará para 
apreciação e votação. Inês Paz 
apoiou o pedido de vistas feito 
por Farofa, por considerar 
que a atenção integral ao 
texto é fundamental. “Temos 
que entender, pois somos 
cobrados pela população. 
Vamos ler e corrigir o que 

for necessário”, afirmou.
O presidente da Casa, Otto 

Rezende (PSD), ressaltou a 
posição do líder do gover-
no sobre a realização das 
audiências públicas, mas 

que as emendas apresenta-
das podem gerar dúvidas. 

“Elas não comprometem o 
projeto, mas ainda temos 
duas sessões para trabalhar, 
será um bom projeto para a 

cidade, para que possamos 
ter melhorias na mobilidade 
e no trânsito. É um assunto 
que está esperando cinco 
anos para ser encerrado, e 
será votado”, concluiu.

Pedágio
O projeto de EIV chegou 

a ser cogitado no início do 
ano como um dos trunfos 
dos movimentos contra 
a instalação da praça de 
pedágio na rodovia Mogi-

-Dutra (SP-88), proposta 
pelo governo do Estado, 
por meio da Artesp, como 
um dos mecanismos do 
município para inviabili-
zar a instalação do posto 
de cobranças, próximo ao 
Distrito Industrial do Taboão.

Na ocasião, representantes 
do movimento Pedágio Não 
ressaltaram a importância 
do projeto de lei, mas ex-
plicitaram que a matéria é 
parte da estratégia, composta 
também pela mobilização da 
sociedade civil e dos repre-
sentantes no Poder Público, 
para impedir o posto.

Ao final, o Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP) votou pel-
suspensão do edital, por 
apontar vícios na redação 
das regras da licitação.

Andre Diniz

Definição sobre EIV foi adiada para a sessão ordinária da próxima quarta-feira

Diego Barbieri/CMMC

Atividade contou com a participação de mais de 30 prefeitos

Divulgação/Condemat

Pró-Divino mantém atual 
presidente no cargo
Mogi - A Associação Pró-

-Festa do Divino segue com 
o mesmo presidente para o 
biênio 2022/2023. O consultor 
empresarial José Carlos Nunes 
Júnior se manteve no cargo, 
após a realização da Assembleia 
Geral, no dia 30 de novembro, 
na sede da instituição no Mogi-
lar. Júnior está no cargo desde 
janeiro de 2020 e tem como 
vice-presidente o empresário 
Josmar Cassola da Silva.

Ao assumir o seu primeiro 
mandato, Júnior, que tinha 
uma série de propostas em prol 
da instituição que promove a 
Festa do Divino Espírito Santo 
de Mogi das Cruzes, tendo a 
Diocese como parceira, não 
pensou que dois meses de-
pois ia se deparar com uma 
pandemia que parou o mundo 
e foi o seu principal desafio: 

“Infelizmente, o a Covid-19 
foi o que mais nos desafiou. 
Foram dois anos sem receita, 
devido à não realização da 
quermesse da Festa do Divino 
(2020 e 2021), o que não só 
nos prejudicou, mas como 

também às outras entidades 
que participam da quermesse 
da festividade religiosa e folcló-
rica. Nesse período, ficamos 
com dois anos de manutenção 
por fazer, além das dezenas 
de perdas de devotos e até 
integrantes da Pró-Divino”.

Somente agora, uma pe-
quena manutenção está sendo 
feita na sede da instituição, 
mas a nova diretoria espera 
poder realizar uma reforma 
no espaço para garantir o 
conforto dos associados e dos 
devotos que o frequentam, 
quando ocorrem as Coroas 
do Divino e as missas, além 
de outras atividades ligadas à 
Festa do Divino.

Para a próxima gestão, Júnior 
está mais otimista. “Esperamos 
poder realizar a Festa do Divino 
e dar continuidade às ações 
que vinham sendo feitas, de 
uma maneira até maior para 
torná-la ainda mais conhecida. 
Estar à frente da Associação é 
uma responsabilidade muito 
grande, mas, ao mesmo tempo, 
este desafio torna-se prazeroso 

devido à tamanha devoção. 
Digamos que é servir com 
amor e com toda a disposição, 
ser realmente um voluntário 
de Deus, e poder contar com 
uma diretoria comprometida, 
associados e voluntários, com 
o mesmo objetivo, forças e 
iluminados pelo Espírito Santo!”.

O presidente já foi capitão 
de mastro (2011) e festeiro 
(2013) da Festa do Divino 
Espírito Santo de Mogi das 
Cruzes, ao lado da esposa, Lilian 
Aparecida Ramos Nunes. Ainda 
na Pró-Divino, ele ocupou os 
cargos de primeiro-secretário 
(2014/2015) e primeiro-tesoureiro 
(2016/2019), na Pró-Divino. 
Veja como ficou composta a 
diretoria executiva, que teve 
duas mudanças, após o fale-
cimento de dois devotos. No 
cargo de Assuntos Religiosos, 
antes sob o comando de Neide 
Cassola da Silva, está Sandra 
Alves de Siqueira Chaudar 
Santana. e Maurimar Batalha 
assume o lugar de Miled Cury 
Andere, como membro efetivo 
do Conselho Fiscal.

Biênio 2022/2023
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Duas amigas de Juju vão tomar banho na casa da vlogueira. Por causa do 

racionamento no condomínio, Juju e as amigas dividem os 5 minutos de banho. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Gael e Duca iniciam sua busca por Cobra e Jade, sem saber que Pedro e 

Karina estão escondidos na mala do carro. 

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
A Madre assegura a Louzada que Pilar não será substituída. Gastão e Augusto 

rendem um soldado paraguaio que observava a comitiva de Pedro. Nélio 

e Dolores planejam agir contra Tonico. Vitória acredita que deve fechar o 

cassino, mas Quinzinho se recusa.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Rose vai embora e deixa Neném sozinho. Guilherme encontra a esposa, e 

os dois se beijam. Paula tem uma alucinação, e Neném a leva para casa. 

Carmem e Marcelo se beijam. Rose e Neném pensam um no outro. Tigrão 

confessa a Soraia que gosta dela e de Tina. 

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Christian/Renato conta a Ravi que encontrou os orçamentos superfaturados 

apresentados para a Redentor. Christian/Renato avisa a Ravi que irá esperar 

Santiago deixar o hospital para contar sobre as falcatruas de Túlio. Santiago 

recebe alta do hospital. O médico avisa que Santiago não deve sofrer nenhum 

tipo de estresse, o que faz com que Christian/Renato seja obrigado a adiar o 

comunicado ao sogro sobre a conduta de Túlio e Ruth na Redentor.

RECORD, 21H

A Bíblia
Ayla envenena a mente de Ló. Abrão faz um sacrifício ao Senhor. Ele se 

despede do sobrinho. A caravana de Ló chega à Sodoma.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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A vida é a maior das 
dádivas, viver é um 
privilégio e cada novo 
dia um presente que 
devemos descobrir 
com alegria.

Viva intensamente, 
aproveite e desfrute 
de cada segundo de 
todos os dias com 
que for presenteado. 
Sorria perante as 
adversidades e chore 
de alegria perante 
a maravilhosa 
realização que é estar 

MOMENTO
especial

SE ALEGRE POR MAIS UM DIA DE VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 
CONCEIÇÃO DE SOUZA MORO

Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse 
novo ano de vida!

“ Um dia você ainda vai olhar para 
trás e pensar: nossa, consegui tudo 
aquilo que parecia impossível!”

 cultura@jornaldat.com.br

vivo, mais um dia!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044-3/2021 - PROCESSO Nº 200.731/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GE-
RAL EM MÁQUINAS PARA PERFURAÇÃO DE REDES EM CARGA E AQUISIÇÃO 
DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINA PERFURATRIZ DE REDES DE ÁGUA 

EM CARGA. 
Devido à necessidade de alterações no edital, essa Autarquia comunica que fica 
REDESIGNADA para dia 21 de dezembro de 2021 às 08h00 a data limite para 
recebimento das Propostas, EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO 
no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. O Edital passará a ser identi-
ficado pelo nº 044-4/2021 e poderá ser examinado e adquirido, juntamente com 
seus anexos, no site da Prefeitura http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.
br/. Mogi das Cruzes, 07 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - 

Diretor Geral

RATIFICAÇÃO
Ratifico a dispensa de licitação, bem como as demais informações constantes 
do processo nº 201.762/2021, com fundamento no art. 24, inciso XVI, da Lei 
Federal nº 8.666/93, a favor da empresa COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP., CNPJ nº 62.577.929/0001-
35 para contratação de serviços de publicidade legal – sistema PUBNET por 12 
meses, no valor de R$ 230.475,00 (duzentos e trinta mil quatrocentos e setenta e 
cindo reais), face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se 
encontra devidamente instruído. Mogi das Cruzes, em 07 de dezembro de 2021. 

JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral
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Inscrições para ingresso nas Fatecs terminam hoje às 15 horas

Interessados em estudar nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), a partir do primeiro 

semestre de 2022, têm até as 15 horas de hoje para se inscrever no Vestibular, exclusivamente 

pela internet. O Centro Paula Souza (CPS) oferece 17.495 vagas para os cursos de graduação 

tecnológica, sendo 16.555 na modalidade presencial e 940 online, distribuídas em todas as 

regiões do Estado. O critério de seleção será por análise do histórico escolar.

Saúde mantém campanha de 
intensificação da vacinação

Mogi das Cruzes está rece-
bendo novas doses do imuni-
zante Pfizer para as ações de 
intensificação da vacinação de 
reforço contra a Covid-19 na 
cidade. A procura tem sido 
muito grande desde sábado, 
primeiro dia da campanha, e, 
em apenas dois dias, 8,7 mil 
doses foram aplicadas. 

O atendimento está sendo 
realizado sem necessidade de 
agendamento para aplicação de 
primeira, segunda ou terceira 
dose, bastando comparecer à 
unidade de saúde ou drive, 
conforme programação. A 
livre demanda, no entanto, 
depende da capacidade téc-
nica da equipe e dos estoques 
disponíveis.

Quem preferir garantir o 
horário e local pode efetuar 
o agendamento online pelo 
www.cliquevacina.com.br . 
O objetivo da campanha é 
promover o avanço da imu-
nização pelo menos 10 dias 
antes do período de festas de 
final do ano, contribuindo 
para prevenir novas altas da 

Covid-19

doença.
A primeira dose da vaci-

na contra a Covid-19 está 
disponível para adultos ou 
adolescentes a partir de 12 
anos, enquanto a segunda 
deve seguir os intervalos do 
imunizante utilizado na pri-
meira: CoronaVac (15 dias); 
Pfizer (21 dias); e AstraZeneca 
(oito semanas).

A terceira dose pode ser 
aplicada em qualquer pessoa 
com 18 anos ou mais que te-
nha completado a imunização 

há pelo menos quatro meses. 
Já as pessoas que tomaram a 
Janssen (dose única) agora 
também podem receber a 
dose de reforço com Pfizer a 
partir de dois meses.

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou nas últimas 24 horas 
um óbito em decorrência da 
Covid-19 no município de 
Suzano.

Atendimento está sendo realizado sem agendamento

Divulgação/PMMC

Cras de Jundiapeba II 
retoma os atendimentos
Mogi - Os atendimentos no 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) Jundiapeba 
II foram 100% retomados ontem. 
No último mês, a unidade foi 
alvo de uma invasão, seguida 
por vandalismo e furto de 
material, o que inviabilizou 
seu funcionamento. Para não 
haver a suspensão do serviço, 
que é essencial, os atendimen-
tos foram temporariamente 
transferidos para o Centro 
Integrado de Cidadania (CIC), 
também em Jundiapeba.

Para que pudesse voltar a 
operar, ao longo dos últimos 
20 dias o Cras Jundiapeba 
II passou por trabalhos de 
manutenção e reparo de itens 
danificados e subtraídos, tais 
como as grades de proteção, que 
receberam reforço e também 
os fios elétricos e cabeamento 
de internet, que precisaram 
ser repostos.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social lembra que 
o Cras é uma unidade de 
prestação de serviços essenciais 
para a população vulnerável. 

Após reparos

No local, pessoas socialmente 
fragilizadas podem se inscre-
ver no Cadastro Único e em 
programas de transferência de 
renda. Além disso, as unidades 
desenvolvem um trabalho 
socioeducativo, que visa o 
fortalecimento do convívio 
familiar e comunitário.

“É importante que a co-
munidade se aproprie desses 
equipamentos, que estão ali 
justamente para servir à po-
pulação e ajudem a Prefeitura 

a cuidar dessas unidades. O 
diferencial do CRAS é o fato 
de ele estar onde comunidade 
está, então uma unidade que 
deixa de funcionar, ainda que 
por um breve período, já gera 
um impacto na comunidade 
diretamente atendida ”, destaca 
a secretária de Assistência 
Social, Celeste Gomes.

Esta não foi a primeira vez 
que o atendimento à comu-
nidade foi prejudicado pela 
ação de vândalos. 

Unidade foi invadida, sofreu vandalismo e furto de material
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ONG fala sobre sustentabilidade
e pede criação de Tribuna Livre
Organização tratou do programa Cidades Sustentáveis e reivindicou participação popular no plenário da Câmara

CIDADANIA

Mogi - A Organização Não-
-Governamental (ONG) Rede 
Nossa Mogi das Cruzes rea-
lizou ontem uma palestra 
para os membros da Câmara 
sobre o programa Cidades 
Sustentáveis e as metas que 
podem ser incorporadas pela 
administração municipal. 
Entre elas, esteve a defesa 
da instauração da Tribuna 
Livre nas sessões da Casa.

O grupo compareceu a 
convite de alguns vereado-
res para falar do programa 
que estabelece 12 metas 
de sustentabilidade no po-
der público e na sociedade, 
com o intuito de garantir a 
sustentabilidade e a redução 
do impacto ambiental do 

povoamento. A ONG foi 
formada em 2011 e, desde 
então, vem pleiteando uma 
audiência com os membros 
do Poder Legislativo.

O professor Mário Sérgio, 
um dos integrantes da ONG, 
agradeceu pela oportunidade 
de falar aos parlamentares, 
o que classificou como “um 
momento histórico da Casa 
de Leis”, tendo em vista a 
resistência que legislaturas 
anteriores tiveram sobre o 
tema. “Tanto vocês quanto 
nós não seremos oxigenados 
nas discussões a não ser 
pelas palavras que vêm dos 
bairros. Este é um momento 
único”, afirmou.

Para os vereadores, o 
integrante da ONG pediu 
empenho para a implantação 

da Tribuna Livre, com o 
intuito de ouvir entidades 
e moradores em intervalos 
regulares sobre a situação 
da comunidade em diver-
sos pontos. “Temos ideias e 
teorias, vamos debater em 
cima de dados que vieram 

da realidade. Nada vai mudar 
se não abrirmos aqui para 
as ideias como em uma sala 
de aula. Obviamente podem 
usar a tribuna para críticas 
fortes, mas se vocês pos-
suem identidade, fica mais 
fácil responder, pois vocês 

possuem o conhecimento 
dos assuntos. O próximo 
presidente pode marcar sua 
passagem dando o espaço 
para a população de Mogi 
ser ouvida”, concluiu.

O presidente da Rede 
Nossa Mogi das Cruzes, Jair 
Pedrosa, afirmou que está em 
seu último ano no comando 
da ONG, mas que encerra 
sua trajetória marcado por 
mobilizações como a busca 
por um bicicletário na esta-
ção da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM), com o intuito de 
valorizar modais alternativos 
de transporte, e a vinda da 
nova unidade do Sesc para 
Mogi das Cruzes.

O vice-presidente da ONG, 
Marco Nascimento, fez uma 

explicação mais detalhada 
sobre o programa Cidades 
Sustentáveis, baseado em 
12 metas estabelecidas pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) para todas 
as cidades do mundo até 
2030, incluindo eixos como 
Mobilidade Urbana, Meio-

-Ambiente, Educação, Ad-
ministração Pública, dentre 
outros. Nascimento, assim 
como os demais, ressaltou que 
o atual prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
foi o único candidato no 
pleito de 2020 a assinar as 
propostas. No Brasil, mais 
de 120 cidades já ratificaram 
o compromisso, sendo que 
no Alto Tietê a representan-
te é a cidade de Ferraz de 
Vasconcelos.

Andre Diniz

Jair Pedrosa tem mandato
marcado por mobilização
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Para Mário Sérgio, 
“momento é histórico”


