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

Em razão de um erro técnico, o jornal de 

ontem não foi impresso com o número da 

edição, que é o de 8.638. O grupo Mogi 

News pede desculpas pelo ocorrido.

CORREÇÃO

Represas perdem quase 25%
do volume de água em um ano
Reservatório de Ponte Nova foi o que apresentou a situação mais crítica, com queda superior a 45% desde o ano passado

BALANÇO

  Prefeito Luis Camargo quer que Arujá 
vire um canteiro de obras. Cidades, página 8

Uma apuração do Grupo Mo-
giNews/DAT apontou que o nível 
dos reservatórios do Spat teve uma 
queda de 23,55%, de acordo com 
os dados fornecidos pela Sabesp.  
Cidades, página 5

Spat apresentava no começo desta semana 234,35 hm3 de água

Emanuel Aquilera 
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Trânsito

Artesp confirma construção  
de alça de saída do Rodoanel

O deputado André do Prado e o prefeito Rodrigo
Ashiuchi (Suzano) comemoram decisão. Cidades, página 3
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PREÇO DA PASSAGEM 
SOBE PARA R$ 5

Mogi

Nova tarifa começa a valer a partir deste domingo 
para os ônibus municipais. Cidades, página 5

Mogi News/Aruivo
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DUAS SECRETARIAS
A Secretaria Municipal de Educação 
de Guararema promoveu em dezem-
bro um encontro com colaboradores 
da Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Lazer para potencializar 
o engajamento das duas importantes 
equipes. Com naturezas de trabalho 
semelhantes, o entrosamento entre 
as Pastas é fundamental para o an-
damento de atividades convergentes.

NOVO MORADOR
A pônei Linda, moradora do Parque 
Municipal do Nosso Recanto está 
grávida e vai dar à luz nos próxi-
mos dias. A informação é da Pre-
feitura de Ferraz de Vasconcelos, 
com o apoio da Secretaria de Meio 
Ambiente, Verde e Proteção Animal.

ALISTAMENTO MILITAR
As inscrições para o alistamento 
militar estão abertas e os cidadãos 
de Itaquaquecetuba que já possuem 
ou vão completar 18 anos este ano 
devem realizar a primeira etapa do 
procedimento por meio do site www.
alistamento.eb.mil.br. A Junta de 
Serviço Militar de Itaquaquecetuba 
funciona nas dependências da Se-
cretaria de Desenvolvimento Eco-

nômico, na rua Dom Thomaz Frey, 
89, no centro, de segunda a sexta-
-feira, das 8 às 17 horas.

DOAÇÕES PARA AACD
O Mogi Shopping deu início ontem 
à arrecadação de doações para a 
AACD de Mogi das Cruzes por meio 
da campanha social Sacola do Bem. 
Fraldas descartáveis e itens de hi-
giene poderão ser entregues na es-
trutura que encontra-se no corredor 
da Kopenhagen até 28 de fevereiro.

PRÊMIOS DA EDP
A EDP, distribuidora de energia elé-
trica lança a promoção EDP + Van-
tagens. Até setembro, a Compa-
nhia vai sortear diversos prêmios, 
totalizando mais de R$ 47 mil para 
os clientes residenciais que aderi-
rem ou já estiverem utilizando as 
modalidades de pagamento digital 
como PIX, PicPay, débito automá-
tico ou internet banking, e de rece-
bimento da fatura por e-mail, que 
evita o uso de papel. Para concor-
rer, é necessário realizar o cadastro 
em https://edpmaisvantagens.com.
br/. Todos os prêmios serão entre-
gues em cartão de crédito sem fun-
ção de saque.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Otimismo e alerta

A 
gangorra do setor comercial con-
tinua em plena atividade. Depois 
de um longo período crítico em 
virtude das restrições provocadas 

pela pandemia de Covid-19 e de alguns lam-
pejos de ascensão em determinadas datas 
fundamentais para as vendas, como Dia das 
Mães, dos Namorados e Natal, agora a epi-
demia de gripe registrada nos últimos dias 
em praticamente todas as regiões acendeu 
novamente o alerta das entidades classistas.

Na edição de ontem, uma reportagem abor-
dando o crescimento das vendas no final do 
ano no comércio regional apontou um lado 
otimista dos lojistas e seus representantes. 
Para o Sindicato do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), o 
aumento real entre 3% e 5% no volume da 
comercialização de produtos ficou levemente 
abaixo de um índice esperado de 10%, mas 
foi satisfatório considerando todas as difi-
culdades encaradas pelo setor.

Por sua vez, a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) registrou um cres-
cimento de 8% a mais em relação ao volume 
do ano passado, com destaque para os seto-

res de vestuário, calçados, acessórios, brin-
quedos e supermercados, sob a motivação 
das ceias e festas de final de ano. A entida-
de atribui o sucesso nas vendas às campa-
nhas promocionais desenvolvidas na época. 
A ACMC calcula ter movimentado mais de 
R$ 8 milhões nas lojas participantes.

Preocupada também com os riscos imi-
nentes de uma epidemia de gripe, a associa-
ção prepara campanhas de esclarecimentos 
sobre os cuidados sanitários neste período, 
também considerado como importante no 
calendário de vendas pelas características de 
promoções pós-Natal e Ano Novo.

Os registros de gripe impactam duas fren-
tes do comércio: a primeira é o quadro de 
funcionários, que acaba ficando reduzido; 
de outro lado, estão os clientes. “Por cau-
sa da gripe as pessoas não saem para fazer 
compras ou se divertirem. Os comerciantes 
estão preocupados, pois agora que come-
çaram as promoções, eles têm faltas diárias 
de funcionários”, ponderou a presidente da 
entidade, Fádua Sleiman.

Em tempos difíceis, a receita de otimismo 
e alerta é infalível.

A polêmica ganha o cam-
po religioso. Desde a primeira 
constituição da república exis-
te a separação entre a Igreja e 
o Estado. O Brasil é um país 
laico. Não tem religião oficial 
como na época do Império, 
quando o imperador exercia 
alguma influência na religião 
oficial que era o catolicismo. 
Ninguém desconhece que a 
maioria da população professa 
a fé católica, mas os evangéli-
cos começam a se organizar 
para ter uma representação 
no poder federal. E o ca-
minho para isso é a política. 
Para tanto é preciso formar 
um grupo de pressão que 
influencie nas decisões do 
governo, participe das deci-
sões mais importantes e, de 
fato, consolide a liberdade de 
escolha religiosa. Nem todos 
concordam com isso. 

Candidato evangélico

ARTIGO
Heródoto Barbeiro

A polêmica deveria se ater 
às constituições do Brasil. A 
carta de 1934 reafirma a li-
berdade religiosa e proíbe nas 
escolas o ensino de religião. 
Há quem diga que os católicos 
querem retomar a influência 
que perderam. Pela primei-
ra vez surge um nome que é 
candidato da igreja evangélica, 
cuja base eleitoral são os pro-
testantes. O candidato deixa 
bem claro que vai defender 
os interesses dos crentes do 
Brasil, considerados, até en-
tão, como uma minoria. 

O candidato tem um sólido 
currículo. Vem das camadas 
médias da população, é mes-
tre em Ciências da Religião e 
doutor em Educação. É o pri-
meiro nome evangélico a figu-
rar no cenário político. O que 
mais chama a atenção é que 
ele é pastor da igreja presbi-

teriana. Ninguém sonha que 
um ministro terrivelmente 
evangélico possa chegar ao 
Supremo Tribunal Federal. O 
pastor Guaracy Silveira é elei-
to constituinte, uma posição 
nunca antes conquistada por 
um evangélico. Seus discur-
sos bem fundamentados, sua 
maneira pausada de falar na 
tribuna impressiona a todos. 
Além disso, é um aliado dos 
partidos que defendem os 
operários e uma melhor dis-
tribuição de renda no país. 
Tudo foi por água abaixo três 
anos depois quando Vargas 
deu um golpe de Estado e 
implantou a ditadura do Es-
tado Novo. Nova constituinte 
só em 1946 e lá estava o de-
putado Guaracy Silveira para 
defender os pontos programá-
ticos que havia defendido na 
constituinte anterior.

Heródoto Barbeiro é pro-
fessor e jornalista.

 editor@jornaldat.com.br
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Estado confirma construção 
de alça de saída do Rodoanel
Estrutura viária será erguida na avenida Major Pinheiro Fróes, na divisa de Suzano com o município de Poá

PEDIDO ANTIGO

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), ao lado do 
deputado estadual André do 
Prado (PL), recebeu ontem a 
confirmação da construção 
da alça de saída do Trecho 
Leste do Rodoanel Mário 
Covas (SP-21) na aveni-
da Major Pinheiro Fróes 
(SP-66), na divisa entre 
Suzano e Poá, por parte 
da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
de Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp). Além 
disso, o projeto funcional, 
que está sendo feito pela 
concessionária SPMar, que 
administra o anel viário, está 
em fase final e deverá ser 
entregue ao órgão estadual 
nos próximos dias.

Os novos avanços do pro-
jeto, que foram articulados 
pelo diretor-geral da Artesp, 
Milton Roberto Persoli, 
foram compartilhados pela 
equipe técnica, composta 
pelo chefe de Gabinete, Caio 
Miranda; pelo assessor da 
Diretoria de Investimento, 

Guilherme Schibik; pelo 
assessor parlamentar do 
órgão, Luis Cláudio Mar-
chesi; e pelo diretor João 
Luís Lopes. O vice-prefeito 
de Poá, Geraldo Oliveira 
(Solidariedade), também 
esteve no encontro.

Na oportunidade, as 
autoridades do Alto Tietê 
foram informadas de que, 
com a entrega do projeto 

funcional por parte da SPMar, 
a Artesp deverá autorizar 
o projeto executivo. Essa, 
então, será a última etapa 
antes do processo licitatório 
e da construção da alça. 

“Essa é uma luta antiga de 
Suzano, de Poá e da região. 
Com a finalização desses 
processos, vamos anun-
ciar, junto do governo do 
Estado, a construção dessa 

importante obra”, disse 
André do Prado.

O chefe do Executivo 
suzanense, por sua vez, 
reforçou a importância dos 
prazos de cada processo 
para que a obra tenha uma 
solução viável. “Com a 
entrega do projeto fun-
cional nos próximos dias 
pela SPMar e a liberação 
do projeto executivo pela 
Artesp, o (governo do) Es-
tado poderá anunciar nos 
próximos meses o início da 
construção da alça de saída 
do Rodoanel na SP-66. A 
obra será muito importante 
para nossa região e vai ajudar 
no desenvolvimento das 
cidades, principalmente 
atraindo novas indústrias 
e gerando mais empregos”, 
finalizou.

Por fim, Ashiuchi agra-
deceu o apoio do deputado 
estadual André do Prado, 
que vem lutando ardua-
mente para a solução da 
construção da alça de saída 
com o governo do Estado. 

“É importante destacar que 
viemos aqui hoje em busca 
de soluções, para tratar das 
entregas dos projetos fun-
cional e executivo. Agora 
nossa expectativa é de que 
haja, em breve, um retorno 
para a licitação e início das 
obras. Obrigado deputado 
André do Prado e a todos 
do Estado, em nome do 
vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB)”, concluiu.

Apesar da confirmação da 
obra, o parlamentar obrou 
celeridade no desenvolvi-
mento do projeto executivo 
da obra e acertou uma 
audiência entre a agência 
e a SPMar, concessionária 
responsável pelo trecho 

em questão, com intuito 
de agilizar o processo. Na 
próxima semana, represen-
tantes das duas partes irão 
se encontrar para dirimir 
os entraves burocráticos e 
definirem prazos.

“A população já esperou 
muito tempo. Por isso, fico 
muito feliz em dizer que 
finalmente estamos cami-
nhando para resolver esse 
problema. É uma intervenção 
que trará desenvolvimento 
e atenderá milhares de 
pessoas, ainda mais com 
a modernização viária que 
está acontecendo em todas 
as cidades da região”, expôs 
o liberal. “Na reunião, dei 
todos os encaminhamen-
tos necessários para que 
o projeto executivo seja 
confeccionado com agili-
dade e, junto do deputado 
federal Marcio Alvino, con-
tinuarei acompanhando de 
perto todos os passos até 
o advento dessa obra tão 
importante”, completou o 
deputado.

Obra foi celebrada pelos representantes da região

Paulo Pavione/Secop Suzano

Região - O governo do Estado 
incluiu a estrada Governa-
dor Mário Covas Júnior no 
programa Estrada Asfaltada 
e a ela passará por obras de 
recuperação do asfalto e si-
nalização. A medida atende 
ao pedido feito pela direção 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) em 
junho de 2021, para melho-
rar a circulação viária entre 
de Itaquaquecetuba, Poá e 
Suzano, por onde a via passa.

A estrada é um dos acessos 
de saída da rodovia Ayrton 
Senna (SP-70) e faz a ligação 
com o trevo de Poá, passando 
também por Itaquá e Suzano.

Ao todo, serão 7,4 quilôme-
tros modernizados, totalizando 
um investimento superior a R$ 
26 milhões que vai melhorar 
o acesso e a mobilidade no 
Alto Tietê.

“Essa é mais uma conquista 
fruto da união dos prefeitos da 
região. A estrada Governador 
Mário Covas Júnior é uma 
das vias mais movimentadas 

Estrada Gov. Mário Covas 
vai passar por recuperação

Liga três cidades

O prefeito também destacou 
que a recuperação da via irá 
fomentar o desenvolvimento 
do eixo regional, onde já está 
instalado o Shopping de Itaquá.

“É uma região em franco 
desenvolvimento e a melho-
ria na infraestrutura local 
seguramente atrairá novos 
investidores, gerando emprego 
e renda na região”, finalizou.

A próxima fase será a de 
abertura de licitação, que será 
seguida pelo início das obras.

do Alto Tietê e em razão do 
tráfego intenso necessita de 
reparos. O recapeamento da 
via é essencial para a segurança 
dos usuários, evitar acidentes 
e melhorar a mobilidade nesta 
importante ligação intermu-
nicipal”, disse o prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), que atuou na viabilização 
da melhoria juntamente com 
os prefeitos Eduardo Boigues 
(PP), de Itaquá, e Márcia Bin 
(PSDB), de Poá.

Estrada faz ligação de Itaquá com a Ayrton Senna

Wanderley Costa/Secop Suzano 

Assistência Social recebe 
doação de 211 computadores
Ferraz - A Assistência Social 
recebeu ontem a doação de 
211 computadores da empresa 
estatal Correios. Ao todo, 
cem equipamentos serão 
destinados ao novo projeto 
social da cidade, o Programa 
de Assistência e Inclusão 
Sociodigital (Pais). 

O objetivo do projeto é 
levar o acesso à internet para 
comunidades carentes do 
município. Dessa forma, a 
Prefeitura utilizará as enti-
dades sociais parceiras como 
polos de acesso digital, para 
que pessoas em situação de 
vulnerabilidade possam fazer 
cursos e participar de ativida-
des gratuitas de forma online.

A utilização do serviço será 
gratuita e para participar é 
necessário que os morado-
res estejam cadastrados no 
Cadastro Único (CadÚnico), 
caso o morador não este-
ja inscrito, basta procurar 
umas das quatro unidades 
dos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) 
do município. A previsão é 

Dos Correios

que os atendimentos sejam 
iniciados no mês de fevereiro.

No local, haverá um ins-
trutor responsável que auxi-
liará os moradores durante 
o uso dos computadores. 
Será disponibilizado desde 
acesso a cursos gratuitos do 
governo Estadual e Federal, 
até a criação de currículos e 
acesso simples do mundo 
digital. Cabe destacar que 
os outros 111 computadores 
serão utilizados como reserva 

técnica.  
“Essa nova perspectiva de 

inclusão social é importantís-
sima e visa melhor qualidade 
de vida para um público que 
ainda está à margem da era 
digital, além de oferecer suporte 
profissional, por exemplo, às 
famílias que buscam uma 
nova colocação no mercado 
de trabalho. A doação desses 
computadores trará bons frutos 
ao nosso município”, destacou 
o secretário Robson Xisto.

Iniciativa é promover a inclusão digital no município

 Jonathan Andrade/Secom Ferraz

Com a entrega do 
projeto funcional 
por parte da SPMar, 
a Artesp deverá 
autorizar o projeto 
executivo
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Aumento nos casos de gripe 
coloca vendas em risco
Mogi- O aumento dos casos 
de gripe registrado desde 
o fim do ano passado já 
tem impactado o comércio 
mogiano. O fenômeno, in-
comum para essa época do 
ano, acende o alerta para 
o setor que espera que o 
período de liquidações, 
que se estende ao longo de 
janeiro, atraia um grande 
número de clientes para os 
centros comerciais. 

Para minimizar esses 
impactos, a Associação 
Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) prepara 
uma campanha de cons-
cientização e orientação 
aos comerciantes sobre a 
importância de continuar 
seguindo e reforçando os 
protocolos sanitários.

Os casos de influenza, 
que começaram a ser re-
gistrados, primeiro nos 
grandes centros urbanos, 
como Rio de Janeiro e São 
Paulo, têm se espalhado para 
outras regiões. A situação 
impacta as projeções do 

Comércio

comércio para as vendas 
do início do ano. “Os casos 
de gripe surpreenderam o 
comércio. Tradicionalmente, 
janeiro é conhecido pelo 
mês das promoções, o que 
atrai muitos clientes para 
nossas lojas. As liquidações 
são uma fonte importante 
para os comerciantes, pois 
eles conseguem desovar os 
estoques antigos e fazem 
uma caixa para as compras 
do início do ano. Agora, 
esse aumento no quadro 
de gripe coloca o setor em 
risco de desaceleração”, 
ressaltou a presidente da 
Associação Comercial de 
Mogi, Fádua Sleiman.

Os registros de gripe 
impactam duas frentes do 
comércio, o primeiro é o 
quadro de funcionários, que 
acaba ficando reduzido. Do 
outro lado, temos os clientes. 

“Por causa da gripe as pessoas, 
obviamente, não saem para 
fazer suas compras ou se 
divertirem. Aquelas que 
não estão doentes ficam 

com medo e não saem para 
as lojas. Os comerciantes 
estão preocupados, pois 
agora que começaram as 
promoções, eles têm faltas 
diárias de funcionários”, 
observou Fádua.

A diretoria da Associação 
Comercial destacou que 
os cuidados para evitar as 
contaminações e o aumento 
dos casos, são os mesmos 
adotados há quase dois anos. 

“Estamos preparando uma 
campanha para reforçar a 
necessidade de continuar 
seguindo os protocolos 
sanitários, como o uso de 
máscaras, álcool em gel e 
o distanciamento social. 
Vamos orientar nossos co-
merciantes por meio de 
nossos canais. Reforçamos 
a importância das pessoas 
se vacinarem, tanto para 
Covid-19 quanto para a 
influenza, não podemos 
baixar a guarda. O comércio 
não pode parar de novo”, 
acrescentou a presidente 
da Associação Comercial.

Saúde reforça importância 
da vacinação contra a Covid
Mogi - A Prefeitura segue 
com agendamento online 
para aplicação de primeira, 
segunda ou terceira doses da 
vacina contra a Covid-19, que 
pode ser feito pelo aplicativo 
Clique Vacina. A Secretaria 
Municipal de Saúde reforça 
que a pandemia ainda não 
acabou e que é importante 
estar em dia com a vacinação, 
além de manter as medidas 
de prevenção, como o uso 
de máscara, álcool gel e a 
prevenção contra aglome-
rações. A secretaria também 
recomenda aos moradores 
que verifiquem a carteira de 
vacinação para saber se está 
no prazo para a próxima dose.

A vacina CoronaVac está 
disponível para pessoas com 
18 anos ou mais ainda não 
vacinados, ou que precisem 
da segunda dose, que deve ser 
aplicada 15 dias após a primeira. 
Também está disponível para 
o reforço dos vacinados com 
a segunda dose de qualquer 
laboratório (exceto Janssen) 
há pelo menos quatro meses.

Doses disponíveis

As doses da Pfizer estão 
disponíveis para adolescentes 
com 12 anos ou mais e adultos 
que precisem da primeira 
dose, ou segunda dose com 
intervalo de 21 dias após a 
primeira aplicação.

O reforço com a vacina 
Pfizer está disponível para os 
vacinados com segunda dose 
de qualquer laboratório há pelo 
menos 4 meses, e também 
para vacinados com Janssen 
após 2 meses da dose única 
inicial. Há também a dispo-
nibilização de vacina Janssen 
especificamente para a dose de 
reforço dos vacinados há pelo 
menos 2 meses, também com 
Janssen. A vacina AstraZeneca 
está disponível, no momento, 
apenas para segunda dose dos 
vacinados com a primeira 
dose de AstraZeneca há pelo 
menos 8 semanas.

As gestantes e mulheres 
em até 45 dias após o parto 
não devem receber vacinas 
do laboratório AstraZeneca e 
Janssen. Neste caso, a segunda 
dose ou reforço poderá ser 

feito com a vacina Pfizer.
Para fazer o agendamento 

e obter mais informações 
sobre os locais de vacinação 
e o número de doses dispo-
nibilizadas, acesse o Clique 
Vacina. Quem tiver dificuldade 
em fazer o procedimento pela 
internet pode ligar para o 
telefone 160.

Até ontem, Mogi das Cruzes 
já aplicou 786.360 doses de 
vacina contra a Covid-19, 
sendo 350.093 primeiras 
doses, 328.979 segundas 
doses, 97.095 terceiras doses 
e 10.193 doses únicas.

Mortes

A atualização dos dados das 
vigilâncias epidemiológicas da 
região do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) traz um 
total de 516.654 notificações 
desde o início da pandemia, 
sendo que 142.132 casos 
foram confirmados.

Nas últimas 24 horas não 
houve registro de óbitos por 
coronavírus na região.

Polícia Militar recebe 3,1 mil 
armas não letais do Estado
De acordo com o governo, armamento faz parte de um programa de modernização das forças de segurança

SEGURANÇA

Região - O governador 
João Doria (PSDB) anunciou 
ontem a entrega de mais 3,1 
mil armas de choque não 
letais para a Polícia Militar, 
com 7,5 mil cartuchos. As 
armas de incapacitação 
neuromuscular e acessó-
rios, que fazem parte de 
um amplo programa de 
modernização das forças de 
segurança estaduais, foram 
adquiridos sob investimento 
de cerca de R$ 20 milhões. 
O Palácio dos Bandeirantes 
foi questionado sobre quan-
tas armas seriam enviadas 
para os três batalhões do 
Alto Tietê, o 17º de Mogi; 
o 32º de Suzano e o 35º de 
Itaquaquecetuba, no entanto 
o governo estadual não 
especificou a quantidade 
para a região.

“Essas armas são fun-
damentais para controlar 
situações de risco para a 
polícia e para as vítimas, 
sem causar a morte do 
agressor e sem colocar em 
risco a população. Este 

equipamento diminui a 
letalidade policial, sem 
comprometer a sua eficiência 
e faz parte do esforço do 
governo de São Paulo em 
avançar seus programas 
de segurança, reduzindo 
a taxa de letalidade”, des-
tacou Doria.

Com a distribuição das 
novas unidades, a Polícia 
Militar de São Paulo passa a 
contar com 7,5 mil armas de 
incapacitação neuromuscular, 
tornando-se a terceira maior 
força policial no mundo a 
utilizar esse tipo de equi-
pamento - atrás apenas das 
polícias de Nova York (EUA) 
e Londres (Inglaterra). As 

novas armas foram adqui-
ridas por meio de processo 
licitatório, que teve como 
vencedora a empresa Axon 
Eterprise INC.

Com potência de 50 mil 

volts e com intensidade 
de 1,2 mA, as armas da 
marca Taser X2 permitem 
que a pessoa atingida seja 
imediatamente controla-
da. Alimentadas por dois 

cartuchos, elas possuem 
capacidade para 19 ciclos 
por segundo e possuem 
dois pontos laser de visada.

O uso desse tipo de arma 
menos letal é indicado para 

a contenção de pessoas que 
ofereçam risco iminente, 
em alternativa ao uso da 
arma de fogo. Isso porque 
a arma de incapacitação 
neuromuscular atinge os 
sistemas nervoso, motor 
e sensorial, causando a 
incapacitação do agressor. 
As novas tasers fazem parte 
de um amplo programa de 
modernização das forças de 
segurança estaduais.

A utilização de armas de 
incapacitação neuromuscular, 
que são de menor potencial 
ofensivo, é uma das diver-
sas medidas estratégicas 
adotadas pelo comando da 
PM paulista, desde o ano 
passado, que possibilitaram 
uma importante redução 
na quantidade de mor-
tes em confronto policial. 
De janeiro a novembro de 
2021, o número de mortes 
decorrentes de oposição à 
intervenção policial reduziu 
29,5%, de 731 para 515, 
na comparação com igual 
período de 2020.

Estado não especificou quantas armas serão enviadas aos batalhões da região

Governo do Estado de São Paulo

Essas armas são 
fundamentais para 
controlar situações  
de risco, garante o 
Estado
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Represas perdem quase 25% 
do nível de água em um ano
Sistema Produtor Alto Tietê, que abastece a região, registrou redução de 306,52 hm³ para 234,35hm³ em 12 meses

CRISE HÍDRICA

Região - Uma apuração do 
Grupo MogiNews/DAT junto 
aos dados disponibilizados 
pela Companhia de Abaste-
cimento do Estado de São 
Paulo (Sabesp) sobre o nível 
dos reservatórios do Sistema 
Produtor Alto Tietê (Spat) 
mostrou que, em um ano, o 
volume de água disponível 
para a população teve uma 
queda de 23,55%.

Em 4 de janeiro de 2021, 
o Portal dos Mananciais 
da Sabesp, que atualiza 
diariamente a situação dos 
recursos hídricos no Estado, 
apontou que o Spat contava 
com 306,52 hm³ (hectômetro 
cúbico), ou com 54,49% de 
sua capacidade total. Doze 
meses depois, a totalidade 
da água disponível caiu para 
234,35 hm³, ou 41,66% da 
capacidade - uma queda de 
23,55% na comparação do 
período (veja quadro).

O sistema produtor conta 
com cinco reservatórios, lo-
calizados entre as cidades de 

Suzano e Salesópolis. Destes, 
dois registraram queda em 
sua capacidade durante o 
último ano. O reservatório 
Paraitinga constava com 
39,76% da capacidade em 
janeiro de 2021 (14,67 hm³), 
e registrava ontem 32,84% 
(12,11 hm³).

A represa Ponte Nova, 
situada em Salesópolis, 
apresentava 253,16 hm³ 
em janeiro do ano passado, 
o equivalente a 76,86% de 
sua capacidade, mas perdeu 
quase a metade do volume 
em um ano, chegando ontem 
a 137,56 hm³ - uma queda 
de 45,67% no volume.

No entanto, outros três 
reservatórios na região ti-
veram aumento em seu 
volume ao longo do último 

ano: o reservatório Biritiba 
subiu de 5,78 hm³ para 
14,13hm³; o reservatório 
Jundiaí, instalado em Mogi 
das Cruzes, passou de 12,96 
hm³ no ano passado para 
26,40 hm³; e o Taiaçupeba, 
também instalado em Mogi 

subiu de 19,95 hm³ para 
44,15 hm³ em doze meses.

Monitoramento
A Câmara Técnica de Meio 

Ambiente do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 

informou, por meio de nota, 
que tem acompanhado a 
situação dos reservatórios e, 
por conta disso, as cidades 
integrantes vêm adotando 
medidas isoladas para a 
preservação dos recursos 
hídricos. “Entre eles estão 
o uso racional da água com 
equilíbrio e consciência, a 
compensação financeira 
aos municípios produtores, 
estudos sobre a demanda de 
águas subterrâneas, combate 
aos crimes ambientais e 
valorização da região do 
Alto Tietê, que é uma das 
principais produtoras de 
água do Estado”, concluiu 
o consórcio.

Segundo a Sabesp, não há 
risco de desabastecimento 
neste momento na Gran-
de São Paulo, mas o órgão 
reforça a necessidade de 
uso consciente da água. “As 
projeções são de aumento no 
nível dos reservatórios em 
janeiro e fevereiro, meses com 
maiores médias históricas de 
chuvas. Os investimentos 
da Sabesp tornaram mais 
flexível o sistema integrado 
da Região Metropolitana, 
composto por sete mananciais, 
sendo possível abastecer 
áreas diferentes de um sis-
tema produtor conforme a 
necessidade”, informou por 
meio de nota.

Andre Diniz

Ponte Nova perdeu quase a metade do volume d’água

Mogi News/Arquivo

Situação mais 
delicada é na Ponte 
Nova, que registrou 
baixa de 45,67% no 
último ano

Represa

Paraitinga
Ponte Nova
Biritiba
Jundiaí
Taiacupeba
Total

hm³*
2021
14,67

253,16
5,78

12,96
19,95

306,52

* hm3 - hectômetro cúbico, equilavente a 1 milhão de metros cúbicos.
Fonte: Portal dos Mananciais da Sabesp.

hm³
2022
12,11

137,56
14,13
26,40
44,15

234,35

Volume (%)
2021
39,76
76,86
16,62
17,49
23,41

Volume (%)
2022
32,84
41,77
40,66
35,63
51,82

Veja o nível de cada reservatório

Mogi - A Prefeitura con-
firmou ontem o início da 
nova cobrança para a tarifa 
do transporte público do 
município em R$ 5 a partir 
do próximo domingo.

O reajuste foi anunciado 
pela administração municipal 
em novembro de 2021, pe-
ríodo em que as empresas de 
transporte público de cidades 
do Alto Tietê pleitearam o 
processo de aumento junto 
às prefeituras para cobrir as 
perdas causadas pela pandemia 
do coronavírus (Covid-19) 
e o período de restrição da 
circulação de pessoas.

Na ocasião, as empresas de 
transporte público chegaram 
a cogitar o aumento da tarifa 
para até R$ 7 sob a justificativa 
de manutenção dos serviços. 
No entanto, em cidades como 
Poá e Suzano, o aumento foi 
limitado, indo de R$ 4,40 a 
R$ 5 - em Suzano, a Prefeitura 
ainda impôs condições para 
a integração do transporte 
coletivo e investimentos na 
construção do Terminal Ro-
doviário Sul, localizado no 
distrito de Palmeiras.

Tarifa dos ônibus passa a valer R$ 5 neste domingo
Transporte

prefeitos, também declarou 
que a cobrança do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) ao trans-
porte público seria retomada 
a partir de janeiro deste ano.

Com o intuito de auxiliar 
a população a se inteirar da 
tarifa do transporte público, 
a administração municipal 
disponibilizou um hotsite em 
seu portal da internet [http://
onibus.mogidascruzes.sp.gov.
br] para esclarecer dúvidas 
sobre a operação do sistema, 
a composição do custo da 
tarifa, planilhas e contra-
tos de prestação de serviços 
das empresas que atuam na  
cidade. (A.D.)

No dia 16 de novembro, 
a prefeita em exercício de 
Mogi das Cruzes, Priscila 
Yamagami Kehler (Pode), 
acompanhada da chefe da 
Pasta de Transportes, conce-
deu entrevista coletiva para 
reforçar que o reajuste não 
seria aplicado até o final do 
ano. Na ocasião, a prefeita em 
exercício divulgou publica-
mente as planilhas de custo 
apresentadas pelas empresas 
que atuam no transporte 
municipal em sua página 
na internet, com o intuito 
de apresentar à comunidade 
as bases de cálculo utilizadas 
no reajuste da tarifa.

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
por videoconferência na Es-
panha participando de um 
congresso internacional de 

Mogi acompanha outras cidades da região, como Suzano e Poá, e aumenta tarifa

Mogi News/Arquivo

As empresas de 
transporte público 
chegaram a cogitar 
o aumento da tarifa 
para até R$ 7
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Madre Superiora diz que confi a em Inácio e Diana, mas que recebeu graves 

reclamações de pais de duas alunas sobre Zeca e Juju terem namorado 

dentro do colégio.

GLOBO, 17H55

Malhação
Os paramédicos levam Dandara para o hospital e Gael a acompanha. Duca 

revela que Nat salvou Dandara e Karina pede que a lutadora os acompanhe 

ao hospital. 

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Samuel descobre que Tonico armou para que ele não pudesse mais trabalhar 

fora do presídio. Cândida tem uma visão. Borges se preocupa ao ver a 

movimentação da polícia montada por Gastão. Tonico fornece informações 

para Solano. Pedro decide substituir o Almirante Tamandaré do comando 

da guerra por Caxias.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Guilherme e Celina levam Daniel às pressas para a clínica. Guilherme 

constata que Daniel precisa ser operado e chama Joana. Neném perde a 

medalhinha de seu santo e Murilo a encontra. Rose conta para Celina que 

Joana é apaixonada por Guilherme. Neném avisa à família que irá para o 

interior de São Paulo. Ingrid decide ir à Cosméticos Terrare vestida com 

uma roupa de Paula.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol’
Noca diz a Lara que o ciúmes de Mateus é compreensível. Rebeca nega 

que tenha estado com Felipe, ao ser questionada por Cecília. Lara revela a 

Noca que não pode se deixar envolver com Christian/Renato. Ravi aconselha 

Christian/Renato a se afastar de Lara. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Angustiado com a aproximação de Esaú, Jacó decide fugir. Ele tem um 

encontro divino e faz uma súplica. Jacó passa a se chamar Israel e fi nalmente 

crê no Senhor.
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Próprio de
crianças

Material 
termoplás-
tico de em-
balagens

Memória
de acesso
aleatório
(Inform.)

Som imi-
tado pela
Mulher-

Gato (HQ)

O mais
falado dos
idiomas
eslavos 

Muito
bom (gír.)

Fábricas
de tijolos,
telhas e
potes

Interjei-
ção de

dor

Intervir
como um
concili-

ador
"O (?) ao

Redor", fil-
me brasilei-
ro (2012)

Órgão
mundial

do comér-
cio (sigla)

Dedo-de-
(?), pimen-
ta comum
no Brasil

Discurso
laudatório
Raio que
"lê" CDs

Cedi
(?) Pedro:
o 1o papa 

da História

Altar
rústico

Por (?), tipo
de venda

Oeste
(abrev.)
Marcelo

(?): o
líder da
bancada
do "CQC"

(TV)

Vento
ameno

O deus do 
amor (Mit.)

(?) Vilela,
ator

Decâmetro
(símbolo)

(?) de Bi-
kini, local 

no Pacífico
onde foram
feitos testes
nucleares

Apresentar
razões pa-
ra explicar
(um ato)

Refeição 
em parques

(?) de
carteira:
aproveita 

a distração
da vítima

(?) Maravi-
lha, cantora

gospel

Catedral
Paleozoica e Mesozoi-
ca (Geol.)

PEC das (?): prevê
pagamento de horas
extras e o 
recolhi-

mento do
FGTS

Atrevido;
insolente

Foi reforça-
do no entor-

no dos estádios em
dias de jogo da Copa

Perfil (?):
divisão 

de grupos
por idade

Iniciativa de proteção
às tartarugas mari-

nhas, com
22 bases

(?) do Chá: foi o primei-
ro de São Paulo (1892)

Atrás das
(?): preso

A T O L

 3/pet — ram. 4/domo. 5/laser. 6/pueril. 10/domésticas. 12/projeto tamar.

A vida é um percurso 

às vezes demasiado 

complicado, e muitos de 

nós ficamos cansados 

e chegamos a perder a 

esperança de encontrar 

o pedaço do caminho 

sem tantas dificuldades. 

Chega a haver quem 

desista do caminho, 

quem pare de lutar por 

falta de forças.

Mas por mais difícil 

que às vezes pareça, 

há algo que você deve 

manter bem presente 

em sua mente: nada 

MOMENTO
especial

NÃO HÁ DIFICULDADE QUE DURE PARA SEMPRE

*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 Deus 

ilumine seu caminho nesse novo ano de vida!

“ O melhor presente que você pode 
dar é um abraço: ele é tamanho único 
e ninguém vai se importar se você 
quiser devolvê-lo.”

 cultura@jornaldat.com.br

dura para sempre! 

Apenas a morte é 

definitiva, apenas 

para ela não existe 

um remédio ou uma 

alternativa. Para tudo 

resto, ainda que pareça 

que não, existe uma 

solução.

Encare as dificuldades 

como momentos difíceis 

mas necessários de 

crescimento.
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FENICCE EMBALAGENS - EIRELI - EPP
Torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de  
Itaquaquecetuba, através da Secretaria do Meio Ambien-
te e Saneamento, a Renovação da  Licença Ambiental  de 
Operação  nº 47/2021 com validade  ate 28/12/2023, 
para Fabricação de Embalagens de Material Plástico sito 
á Avenida  Industrial  nº 1.255 - Parque São Pedro - Ita-
quaquecetuba - SP = Processo nº 15295/2017.

FENITHEC PLÁSTICOS - EIRELI - EPP
Torna público que  recebeu da Prefeitura Municipal de  
Itaquaquecetuba, através da Secretaria do Meio Ambien-
te  e Saneamento, a Renovação da  Licença Ambiental de  
Operação  nº 48/2021  com  validade ate 28.12.2023, 
para Fabricação de Artefatos de Material  Plástico para 
Usos Industriais  sito á  Avenida  Industrial nº 1.255 - Blo-
co A - Parque  São Pedro - Itaquaquecetuba - SP - Processo 

nº 15296/2017.

LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E
ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 212/2021 - PROCESSO Nº 29.246/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
ENFERMAGEM, incluindo itens para atendimento de Ordens Judiciais
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 19 
de janeiro 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 05 de janeiro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO E NOTA DE PROPOSTA TÉCNICA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 019/20 - PROCESSO Nº 21.864/20
OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JUNTO ÀS ATIVIDADES COMPLEMENTARES/OFICINAS CULTURAIS, ESPORTIVAS E 
INTELECTUAIS DAS ESCOLAS INTEGRANTES DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL INSTITUÍDA PELO DECRETO Nº 9.325/2009.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal 
Permanente de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
de acordo com o parecer exarado pela Secretaria Municipal de Educação - SME, decidiu 
pela classificação, para cada lote, das empresas: LOTE 1 - Oficinas Culturais: FENÍCIA 
CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA e  MV SERVIÇOS LTDA; LOTE 2 
- Oficinas Esportivas: MARA SILVA PEZINATO, JBX SERVIÇOS EIRELI ME e INSTITUTO 
EDUCACIONAL JHONE’S MULTISERVICE; LOTE 3 - Oficinas Intelectuais: INSTITUTO 
EDUCACIONAL JHONE’S MULTISERVICE,  para a fase seguinte do certame, tendo em vista 
que obtiveram as seguintes Notas Técnicas Finais (NT): Oficinas Culturais (Lote 1): 1º lugar: 
FENÍCIA CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA, 74 (setenta e quatro) pontos, 
2º lugar: MV SERVIÇOS LTDA, 50,5 (cinquenta inteiros e cinquenta centésimos) pontos; 
Oficinas Esportivas (Lote 2): 1º lugar: INSTITUTO EDUCACIONAL JHONE’S MULTISERVIC, 
88 (oitenta e oito) pontos, 2º lugar: MARA SILVA PEZINATO, 84 (oitenta e quatro) pontos, 3º 
lugar: JBX SERVIÇOS EIRELI ME, 57 (cinquenta e sete) pontos; Oficinas Intelectuais (Lote 3): 
1º lugar: INSTITUTO EDUCACIONAL JHONE’S MULTISERVICE, 88 (oitenta e oito) pontos.
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso na imprensa, para a 
interposição de eventuais recursos. Em não havendo, fica estabelecido conforme subitem “8.2” do 
Edital, o dia 14 de janeiro de 2022, às 15 horas, para abertura dos envelopes nº 3 – “PROPOSTA 
COMERCIAL”, na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 04 de janeiro de 2022.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:

a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. CUCINARE PRO ALIMENTAÇAÕ LTDA, CNPJ: 04.596.502/0047-60 – Processo nº 
600.909/2021

b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, CNPJ: 03.779.133/0007-91 – Processo nº 
601.922/2021

2. DROGASIL S/A, CNPJ: 61.585.865/0057-06 – Processo nº 601.954/2021

3. DROGARIA E PERFUMARIA LAZARETO E SANTOS, CNPJ: 11.482.995/0001-90 – 
Processo nº 601.817/2021

4. ADAIR DELBONE DROGARIA LTDA EPP, CNPJ: 07.317.552/0001-77 – Processo nº 
601.874/2021

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
c) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) do Estabelecimento:
1. SEPA CONUNTRY CLUBE, CNPJ: 46.278.578/0001-05 – Processo nº 600.858/2021

02. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:

a) Solicitação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. LUCIANA DE PAULA EMILIO, CPF: 094.096.858-42 – Processo nº 600.986/2011

03. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA E ADVERTÊNCIA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 faz 
publicar a aplicação das penalidades de multa e advertência a:

1. ADRIANO CARDOSO DE FRANÇA, CPF: 268.729.128-55 – AIP 11126 MULTA 03 UFM – 
Processo nº 601.113/2021
2. JOSE PEREIRA, CPF: 066.085.508-98 – AIP 15702 ADVERTÊNCIA – Processo nº 
601.376/2021

O interessado poderá oferecer recurso administrativo do Auto de Imposição de Penalidade 
de Multa no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação 
deste comunicado.

04. Comunicado de AUTO DE INFRAÇÃO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz publicar os seguintes 
AUTOS DE INFRAÇÃO:

- Nº 14145 a GILVANIA MARIA ARAUJO, CPF: 224.380.428-00, responsável pelo imóvel 
localizado na Av. Felipe Sawaya, nº 1100 – Vl São Paulo, nesta cidade, por dificultar a 
ação fiscalizadora das autoridades sanitárias, contrariando o art. 67 inciso XXX, da Lei 
Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo nº 601.662/2021
Nº 14139 a GILVANIA MARIA ARAUJO, CPF: 224.380.428-00, responsável pelo imóvel 
localizado na Av. Felipe Sawaya, nº 1100 – Vl São Paulo, nesta cidade, por manter, criar 
ou alojar suínos, ruminantes e equinos em área urbana, contrariando o artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal 11 de 17/12/2002 c/c artigo 40 inciso I, II e III e artigo 67 inciso XL, 
ambos da Lei Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo nº 601.603/2021
O interessado poderá oferecer defesa administrativa ao Auto de Infração no prazo de 10 (dez) 
dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação deste comunicado.

05. Comunicado de CANCELAMENTO DO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, comunica ao interessado 
abaixo que o Auto de Imposição de Penalidade foi cancelado por motivo de deferimento de 
recurso:

1. RICARDO COSTA DIAS, CPF:154.375.698-07 – AIP 15256 MULTA 1,7 UFM – Processo 
nº 601.107/2021

06. COMUNICADO DE ERRATA:
No edital publicado em 10/12/2021 no jornal MOGI NEWS, na página 07, onde se lê:

“05. Comunicado de AUTO DE INFRAÇÃO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz publicar os seguintes 
AUTOS DE INFRAÇÃO:
- Nº 15058 a JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04, responsável pelo imóvel 
localizado em R. Prefeito Armindo Faustino de Mello, nº 235 – Parque Santana, nesta cidade, 
por alimentar pombos e outras aves com características sinantrópicas em vias e logradouros 
públicos, contrariando o artigo 25 páragrafo 1º da Lei Complementar Municipal 11 de 
17/12/2002 c/c artigo 40 incisos I, II e III e artigo 67 inciso XL da Lei Complementar Municipal 
98 de 24/06/2013. Processo nº 601.732/2021

- Nº 15059 a JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04, responsável pelo imóvel 
localizado em R. Prefeito Armindo Faustino de Mello, nº 235 – Parque Santana, nesta cidade, 
por manter condições de higiene ou organização ambiental que favoreçam a proliferação de 
vetores de doenças, contrariando o 67 inciso XXVI da Lei Complementar Municipal 98 de 
24/06/2013. Processo nº 601.731/2021

- Nº 15060 a JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04, responsável pelo imóvel 
localizado em R. Prefeito Armindo Faustino de Mello, nº 235 – Parque Santana, nesta cidade, 
por dificutlar a ação fiscalizadora das atividades sanitárias, contrariando o  67 inciso XXX da 
Lei Complementar Municipal 98 de 24/06/2013. Processo nº 601.730/2021”

Leia-se:

“05. Comunicado de AUTO DE INFRAÇÃO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz publicar os seguintes 
AUTOS DE INFRAÇÃO:
- Nº 15058 a JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04, responsável pelo imóvel 
localizado em R. Prefeito Armindo Faustino de Mello, nº 235 – Parque Santana, nesta cidade, 
por alimentar pombos e outras aves com características sinantrópicas em vias e logradouros 
públicos, contrariando o artigo 25 páragrafo 1º da Lei Complementar Municipal 11 de 
17/12/2002 c/c artigo 40 incisos I, II e III e artigo 67 inciso XL da Lei Complementar Municipal 
98 de 24/06/2013. Processo nº 601.732/2021

- Nº 15059 a JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04, responsável pelo imóvel 
localizado em R. Prefeito Armindo Faustino de Mello, nº 235 – Parque Santana, nesta cidade, 
por manter condições de higiene ou organização ambiental que favoreçam a proliferação de 
vetores de doenças, contrariando o 67 inciso XXVI da Lei Complementar Municipal 98 de 
24/06/2013. Processo nº 601.731/2021

- Nº 15060 a JOÃO RAMOS DE JESUS, CPF: 323.265.648-04, responsável pelo imóvel 
localizado em R. Prefeito Armindo Faustino de Mello, nº 235 – Parque Santana, nesta cidade, 
por dificutlar a ação fiscalizadora das atividades sanitárias, contrariando o  67 inciso XXX da 
Lei Complementar Municipal 98 de 24/06/2013. Processo nº 601.730/2021

O interessado poderá oferecer defesa administrativa ao Auto de Infração no prazo de 10 (dez) 
dias úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação deste comunicado.”

MOGI DAS CRUZES, SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Lixo irregular em Suzano

Pelo menos quatro ruas do bairro da Vila Amorim, em Suzano, amanheceram com 

pontos de acúmulo de lixo ontem. Os locais foram encontrados pelo vereador Artur 

Takayama e denunciados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que, por sua 

vez, realizou a rápida limpeza dos locais e promoveu orientação quanto ao descarte 

irregular.

Dr. Camargo aponta que Arujá 
deve virar um canteiro de obras
Também debutante no cenário político regional, Luís Camargo listou desafios para 2022 e fez um balanço de 2021

PREFEITOS

Região - O Grupo MogiNews/
DAT entrou em contato com 
os prefeitos de algumas das 
cidades do Alto Tietê para 
ouvir dos chefes dos poderes 
Executivos sobre um balan-
ço das ações e desafios que 
enfrentaram neste ano que 
passou, desde o enfrentamento 
à pandemia do coronavírus 
(Covid-19) aos desafios da 
gestão pública.

A reportagem ouviu os 
prefeitos de Suzano (Rodri-
go Ashiuchi - PL), Mogi das 
Cruzes (Caio Cunha - Pode), 
Poá (Márcia Bin - PSDB), 
Itaquaquecetuba (Eduardo 
Boigues - PP) e Arujá (Dr. 
Camargo - PSD), sobre seus 
desafios durante a pandemia, 
o que ficou para 2022 e os 
desafios da gestão pública, 

Luís Camargo classificou 2021 como um “grande ano”

como o controle de gastos, a 
relação com o Poder Executivo 
e a busca por investimentos 
e geração de emprego.

Nesta segunda reportagem, 
o entrevistado da vez é o 
prefeito de Arujá. Luís Ca-
margo (PSD), o dr. Camargo, 
falou sobre o primeiro ano no 
comando da cidade, e dos 
desafios centrados no com-
bate à pandemia da Covid-19 
como o primeiro alvo de sua 
gestão, com o aumento de 
leitos de 13 para 46 leitos na 
cidade. “Não tivemos falta de 
kit intubação, falta de leitos - 
enfim, conseguimos superar 
aquele primeiro momento e 
fomos além, indo para a rua, 
realizando obras a partir do 
meio do ano. Enfim, um 
grande ano”, avaliou o prefeito.

Na área da geração de em-
prego, o prefeito citou como 

avanços na cidade a redução 
da burocracia por meio da 
Sala do Empreendedor, o 
Licenciamento Ambiental 

Municipalizado, o encaminha-
mento do Código Ambiental 
e a capacitação da mão de 
obra pelo programa Arujá 

Emprega. “Neste ano, mesmo 
com a pandemia, certificamos 
1.193 trabalhadores com cursos 
técnicos”, apresentou o chefe 
do Executivo arujaense.

Para o ano que está che-
gando, o prefeito de Arujá 
ressaltou a criação da Secretaria 
de Turismo para o fomento 
do setor e a recuperação do 
patrimônio público, bem 
como obras como o Pronto 
Atendimento da Criança, o 
Terminal Rodoviário do Parque 
Rodrigo Barreto, a segunda 
fase do programa de asfalta-
mento, além de investimentos 
em Educação e Assistência 
Social, entre outras áreas. 
Como parte dos planos da 
cidade para o ano que vem, 
está a construção do Hospital 
Municipal, que aguardava a 
liberação da Vigilância Sanitária. 

“Este é um projeto complexo, 

uma construção de mais de 
10 mil m², e demandava certa 
cautela. Posso afirmar que 
no ano que vamos entrar o 
hospital terá sua obra bem 
encaminhada, e definimos que 
vamos implantar também um 
Pronto Atendimento Infantil, 
ao lado do futuro prédio do 
INSS”, explicou.

Sobre as contas do município, 
o prefeito de Arujá afirmou 
que no próximo ano a cidade 
entrará com superávit primário 
de R$ 20 milhões, em parte 
devido à redução da folha de 
pagamento em 7%, o que é 
considerado pela adminis-
tração municipal como um 
grande número. “Vamos ter 
verba para investir no ano que 
vem, e Arujá será um grande 
canteiro de obras, tendo o 
hospital como prioridade”, 
encerrou.

André Diniz


