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Crimes de estupro aumentam 
em Mogi, Itaquá e Suzano

277 casos aconteceram entre janeiro e novembro de 2020, ao passo que 296 ocorreram durante o mesmo período de 2021

MOGI

  Com a proximidade da volta às aulas, 
Procon dá dicas para comprar o material 
escolar. Cidades, página 5

Uma apuração dos dados es-
tatísticos da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública sobre três 
cidades que possuem uma Dele-
gacia de Defesa da Mulher (DDM) 
do Alto Tietê mostrou um ligeiro 
aumento no número de casos de 
violência sexual contra mulhe-
res entre 2020 e 2021. Entre o 
período analisado, de janeiro a 
novembro de ambos os anos, a 
elevação foi da ordem de 6,85%.  
Cidades, página 4

Levantamento da distribuido-
ra é em relação ao ano de 2021 
na rede de energia do Alto Tietê.  
Cidades, página 4

Energia elétrica

EDP RECEBE 
MAIS DE 2 MIL 
CHAMADOS 
ENVOLVENDO 
PIPAS

Na manhã de ontem, um gru-
po de 120 profissionais da Secre-
taria Municipal de Saúde recebeu 
um treinamento sobre organiza-
ção, fluxo e estratégia desta im-
portante etapa do processo de 
imunização contra o coronavírus.  
Cidades, página 8

Crianças de Mogi

SAÚDE TREINA 
PROFISSIONAIS 
PARA VACINAR

Mogi é uma das três cidades que possui uma Delegacia da Mulher

Juliana Oliveira/Mogi News
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Copa SP

Resende vence Fortaleza nos 
pênaltis, no Estádio Suzanão

Times empataram por 1 a 1 no tempo normal; hoje 
tem decisão no Nogueirão, em Mogi. Cidades, página 3
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MANUTENÇÃO EM PONTO I
Devido à falta de manutenção pre-
ventiva, usuários que utilizam todos 
os dias o ponto de ônibus situado na 
rua das Andorinhas com a avenida 
Tancredo de Almeida Neves, nas 
proximidades do número 21, no Nú-
cleo Itaim, em Ferraz de Vasconce-
los, estão correndo o sério risco de 
sofrer um acidente a qualquer mo-
mento. Na prática, a estrutura da 
parada de ônibus poderá desabar.

MANUTENÇÃO EM PONTO II
Por sua vez, o vereador Antônio Car-
los Alves Correia (Republicanos), o 
Tonho, resolveu cobrar providências 
da Prefeitura de Ferraz. Ele prepa-
rou uma indicação que poderá ser 
lida na primeira sessão ordinária, 
após o recesso parlamentar, em 8 
de fevereiro, a partir das 9 horas. De-
pois, a sugestão será enviada para 
as providências cabíveis.

COMISSÕES DA CÂMARA
A Câmara de Suzano definirá a for-
mação das 12 comissões permanen-
tes para este ano no próximo dia 31. 
Todas contam com a participação de 
três vereadores e têm como princi-
pal função analisar o conteúdo das 

proposituras antes de serem coloca-
das em votação. A reunião será co-
mandada pelo presidente do Legis-
lativo, Leandro Alves de Faria (PL), o 
Leandrinho. A Casa de Leis tem as 
seguintes comissões: Justiça e Re-
dação; Educação, Cultura, Esporte 
e Turismo; Finanças e Orçamento; 
Administração Pública; Política Ur-
bana e Meio Ambiente; Ética Parla-
mentar; Política Social; Segurança 
Pública; Economia; Saúde; Trânsi-
to, Transporte e Mobilidade Urba-
na; e Proteção e Bem-estar Animal.

PLACA FINAL 4
Proprietários de veículos com final 
de placa 4 têm até hoje para efetuar 
o pagamento à vista e com descon-
to de 9% do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores 
(IPVA) de 2022. A consulta do valor 
pode ser feita em toda a rede ban-
cária ou diretamente no portal da 
Secretaria da Fazenda e Planeja-
mento. O calendário de vencimento 
de acordo com o final de placa dos 
veículos segue até o dia 21, consi-
derando apenas os dias úteis. Tam-
bém é possível quitar o IPVA inte-
gralmente em fevereiro, à vista, ou 
em cinco parcelas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Tarefa de todos

O
s dados disponíveis no portal 
do Climatempo indicam que as 
chuvas persistirão pelos próxi-
mos dias no Alto Tietê. Mesmo 

que tenham intensidade média e não devam 
provocar enchentes, segundo o instituto, o 
momento para os moradores de áreas de 
risco é de máxima cautela. Segundo os es-
pecialistas, o que determina a probabilidade 
de deslizamentos é constância nas chuvas, 
não propriamente a intensidade. Por isso, 
as pessoas devem ficar atentas às mudanças 
na estrutura do solo, que pode entrar em 
colapso com a contínua infiltração de água.

As prefeituras da região realizam neste 
período ações para conter deslizamentos 
e enchentes. Em Mogi, a Operação Verão 
2021/2022, voltada ao atendimento a ur-
gências e emergências causadas pelas chuvas, 
foi aberta em 1º de dezembro do ano passa-
do e vai até o dia 31 de março. O trabalho 
de monitoramento identificou na cidade 14 
áreas com risco de inundação, onde o curso 
de água de rios e córregos pode extravasar, 
além de pontos críticos com possibilidades 
de alagamentos. Também foram catalogadas 

outras 12 áreas com algum tipo de risco, mas 
que são particulares e estão regularizadas.

Em Suzano, a Prefeitura também está com 
o Plano Verão ativo. Segundo a administra-
ção, já foram mais de 14 bairros atendidos 
desde o início do mês, incluindo locais com 
áreas de risco previamente identificadas e 
monitoradas. Os serviços envolvem limpeza 
de passagens de água pluvial e desobstrução 
de diversas estruturas de captação, de modo 
a prevenir e conter enchentes, deslizamen-
tos e outros desastres naturais. Além disso, 
o programa realiza a limpeza das valas de 
drenagem, estruturas responsáveis por cap-
tar águas pluviais dos bairros e escoar nos 
rios da cidade.

A população precisa tomar consciência e 
fazer a sua parte: manter áreas domésticas 
limpas e não jogar lixo e materiais de des-
carte em córregos, prática ainda muito co-
mum nas comunidades ribeirinhas. O acú-
mulo de detritos é o principal responsável 
por impedir o curso natural da água e evitar 
alagamentos. As autoridades estão cumprin-
do a sua tarefa no período de chuvas, mas 
as pessoas precisar colaborar.

Na reta final de 2021 via-
jei para Itápolis, querida 
cidade natal, justamente 
para celebrar o dia natali-
no. Sempre sou grato pela 
oportunidade de estar por 
lá, entrando em contato com 
as raízes de minha história.

Para estar na pitoresca e 
quente cidade, enfrentamos 
uma longa estrada, mais de 
400 quilômetros, transitan-
do por inúmeras cidades do 
Estado de São Paulo.

Nessa última ocasião, me 
chamou a atenção o elevado 
número de empreendimen-
tos habitacionais privativos, 
anunciando como vantagens 
o fato de terem privacidade, 
segurança, conforto, contro-
le de acesso e tantas outras 
facilidades. Alguns deles, 
pelas fotos dos outdoors, se 
assemelham a verdadeiras 

Minicidades

ARTIGO
Arhtur Del Guércio Neto

minicidades, cidades den-
tro de cidades, com escolas, 
academias, padarias, super-
mercados, shoppings etc.

Acredito que muitos são 
os fatores que contribuem 
para esse fenômeno, inician-
do pela falta de segurança. 
A união de pessoas também 
torna menos custoso o aces-
so a certas regalias, como 
piscinas, saunas, quadras de 
tênis e poliesportivas. Em 
dadas realidades, busca-se 
até status com a moradia em 
famosos empreendimentos.

A própria pandemia foi 
estopim para que as pes-
soas buscassem mais alter-
nativas de lazer em suas re-
sidências, pois a locomoção 
sofreu, e ainda sofre, com 
as limitações impostas pelo 
coronavírus.

Gostaria de chamar a aten-
ção dos leitores ao fato de que 
nem todos esses empreen-
dimentos são condomínios, 

apesar de invariavelmente 
serem qualificados como 
tal. “Compre uma casa no 
condomínio fechado XXX”, 
dizem os anúncios.

Porém, as tais “minicida-
des” assumem legalmente 
formas variadas, autoriza-
das pela legislação vigente, 
dentre as quais o condomí-
nio. Merecem destaque os 
loteamentos denominados 
fechados, com controle de 
acesso, e até mesmo os bair-
ros que possuem segurança 
reforçada, ganhando ares 
de um local mais privativo.

Saber exatamente qual 
a forma legal que recai so-
bre o imóvel comprado é 
essencial para ter noção 
dos limites da propriedade, 
assim como dos direitos e 
obrigações que permeiam 
a sonhada habitação.

 contato@blogdodg.com.br
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Suzanão é palco de disputa 
de pênaltis pela Copa SP
Região - O Estádio Francisco 
Marques Figueira, o Suzanão 
recebeu um dos duelos da 
segunda fase da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 
ontem, entre Fortaleza e 
Resende. A partida contou 
com o campeão do grupo 16 
contra o segundo colocado 
da chave 15, terminando um 
empate no tempo normal 
por 1 a 1 e classificação dos 
cariocas nos pênaltis.

Um dos primeiros jogos 
do mata-mata da “Copinha”, 
o duelo entre cearenses e 
cariocas começou com uma 
marcação muito firme dos 
dois lados, resultando em 
várias faltas cometidas pelos 
defensores nos primeiros 
20 minutos. Mesmo assim, 
o Fortaleza começou a im-
por seu ritmo, criando as 
primeiras grandes chances 
do jogo.

Tentando por todos os 
lados, o Tricolor Cearense 
não conseguiu abrir o placar 
nos primeiros 45 minutos, 
parando na defesa bem postada 

Deu Resende

e no duro jogo do Resende. 
A partida foi para o intervalo 
com um empate por 0 a 0 
e muita tensão no Suzanão. 

No começo da segunda 
etapa, o Fortaleza voltou 
criando uma série de chances, 
mas não conseguiu abrir o 
marcador. E seguindo uma 
velha máxima do futebol, 
quem não faz, toma. Aos 11 
minutos, o Resende abriu 
o placar em uma das raras 
chances que criou com João 
Felipe, que dominou na 
intermediária, driblou o 
marcador e bateu firme no 
canto direito do goleiro dos 
cearenses para inaugurar o 
placar no Suzanão.

Depois disso, o confronto 
virou um ataque contra defesa. 
O clube de Fortaleza pres-
sionou os cariocas de todas 
as formas na busca pelo gol 
de empate e de tanto insistir, 
conseguiu uma grande chance 
aos 38 minutos, quando o 
árbitro marcou pênalti para o 
Leão após o goleiro derrubar 
um dos atacantes cearenses 

na área. Sammuel bateu e 
converteu para fazer 1 a 1, 
empatando o duelo na reta 
final para levar a definição do 
classificado para os pênaltis.

Nas cobranças, Pedrinho, 
Ryan e Affonso marcaram 
para os cearenses, enquanto 
Brendon, Douglas e Halls fi-
zeram para os cariocas, tendo 
ainda dois erros para cada 
lado. Nas batidas alternadas, 
melhor para os alvinegros. 
O goleiro Pedro, estrela da 
disputa no Suzanão, defendeu 
seu terceiro pênalti na série e 
Caio converteu para classificar 
o Resende com o placar de 
4 a 3 nas penalidades.

Hoje, o Estádio Municipal 
Prefeito Francisco Ribeiro 
Nogueira, o Nogueirão,  e 
Mogi das Cruzes, recebe, 
às 19h30, a partida entre 
Internacional e Flamengo 
de Guarulhos, pela segunda 
fase da Copinha. A entrada 
para acompanhar o jogo 
é gratuita e o vencedor se 
classifica para a terceira etapa 
da competição.

Condemat pede apoio do Estado 
para ampliar leitos hospitalares
Prefeitos se reuniram na terça-feira para solicitar o aumento de vagas para pacientes com coronavírus e gripe

SAÚDE

Região - O Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê  
(Condemat) solicita o apoio 
do governo do Estado na 
imediata ampliação da ca-
pacidade de atendimento 
hospitalar na rede de saúde 
pública do Alto Tietê para 
dar vazão à demanda de 
casos de coronavírus (Co-
vid-19) e de pacientes com 
sintomas gripais e síndromes 
respiratórias. A medida foi 
deliberada pelo Conselho 
de Prefeitos realizada no 
final da tarde de anteontem.

Durante a reunião, os 
prefeitos discutiram o au-
mento no registro de casos 
confirmados de Covid-19. De 
acordo com levantamento do 
Condemat, a região registrou, 
de 28 de dezembro a 10 de 
janeiro, 2.384 casos confir-
mados de Covid-19, o que 
corresponde a um aumento 
de 961% em relação aos 14 
dias anteriores.

Já os atendimentos de 
pacientes com sintomas 

gripais também tiveram alta 
de 60% a 80% nos municípios 
desde o fim de dezembro, 
o que tem sobrecarregado 
as unidades de saúde.

“Com essa alta nos novos 
casos de Covid-19 e o surto 
de Influenza, as unidades 
dos municípios estão ficando 
sobrecarregadas, por isso 
solicitamos com urgência 
a imediata ampliação de 
leitos de gestão estadual para 
atender à crescente deman-
da”, destacou o presidente 
do Condemat e prefeito de 
Guarulhos, Gustavo Henric 
Costa (PSD), o Guti, que 
sugeriu a reativação dos 
leitos do Hospital Dr. Ar-
naldo Pezzuti Cavalcanti, 
em Mogi das Cruzes, que 
dispõe de estrutura hospitalar 
que pode garantir assistên-
cia necessária à população 
do Alto Tietê. Os prefeitos 
discutiram ainda estratégias 
para a imunização de crian-
ças de 5 a 11 anos contra a 
Covid-19.

De acordo com a 

coordenadora da Câmara 
Técnica de Saúde, Adriana 
Martins, a expectativa é de 
que os municípios recebam o 
primeiro lote de doses neste 
final de semana, porém, o 
quantitativo esperado é muito 
inferior às necessidades dos 
municípios.

“Não temos dados oficiais, 
porém existe uma projeção 
de que a nossa região receba 
de 12 a 15 mil doses nesta 
primeira etapa, o que é 

insuficiente para atender 
à demanda e o que indica 
que será uma campanha à 
conta-gotas. De qualquer 
forma os municípios estão 
preparados para iniciar a 
imunização infantil assim 
que as vacinas chegarem”, 
disse Adriana.

Para minimizar os im-
pactos causados pela va-
cinação lenta, os prefeitos 
avançam com a estratégia de 
abertura de cadastramento 

do público-alvo, para a 
convocação das crianças a 
serem imunizadas à medida 
em que forem disponibiliza-
das as doses e obedecendo 
o que diz o documento 
técnico do Plano Estadual 
de Imunização (PEI), com 
atendimento por faixa etária 
e comorbidades.

Saúde e Educação
Na manhã de ontem, 

técnicos da Saúde e Edu-
cação dos 12 municípios 
do Condemat reuniram-se 
para avançar nas estraté-
gias de imunização infantil 
contra a Covid-19. Todos 
os municípios descartam 

que a vacinação ocorra no 
ambiente escolar.

“Com as informações que 
temos, percebemos que tere-
mos uma campanha longa e 
extremamente fragmentada, 
por isso o é ideal é que 
seja priorizada a estrutura 
de saúde já adotada em 
cada município, evitando o 
deslocamento das equipes 
que estão desfasadas. Nes-
te primeiro momento, até 
por conta da proximidade 
do início do ano letivo, as 
escolas não serão utilizadas 
para a vacinação”, destacou 
o coordenador da Câmara 
Técnica de Saúde, Leandro 
Bassini.

Técnicos dos municípios 
relataram que devem utilizar 
os espaços de saúde já existen-
tes, porém adotar estratégias 
como a disponibilização de 
dias e horários específicos 
para a imunização infantil, 
respeitando a orientação 
de que estes espaços sejam 
de uso exclusivo para a 
vacinação do público.

Sugestão é de reativação de leitos do Dr. Arnaldo

Emanuel Aquilera 

Guararema - A Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho na 
cidade. Nesta semana, o SAT 
está mediando 30 oportunidades 
profissionais com diferentes 
graus de escolaridade.

As vagas que exigem Ensino 
Fundamental completo são 
para mecânico de motocicletas, 
pedreiro, motorista D (duas 
vagas), cozinheira, casal de 
caseiros, ajudante de cozinha 
e auxiliar de cozinha/chapeiro.

Já as vagas com exigência 
de Ensino Médio são para gar-
çom, auxiliar de recebimento, 
auxiliar de escritório PCD, 
operador de caixa, auxiliar 
de confeiteiro, recepcionis-
ta, técnico de informática, 
atendente/garçom, assistente 
administrativo, porteiro, aten-
dente (três vagas), inspetor 
de qualidade, auxiliar de 
marketing e vendedor externo.

Para quem já concluiu 
o Ensino Superior há vaga 
para farmacêutico, assistente 

Secretaria divulga mais 
30 vagas de emprego

Oportunidade

fiscal e estágio em ciências 
contábeis. Há ainda três vagas 
com escolaridade indiferen-
te: ajudante geral, faxineira, 
caseiro/tratador de cavalos.

Em razão da pandemia de 
coronavírus (Covid-19), os 
candidatos podem se candi-
datar às vagas pelos telefones 
4693-1717 e 4693-1432 e 
para quem ainda não possui 
cadastro ou está desatualizado 
basta acessar o link dispo-
nível no site da Prefeitura 
de Guararema (guararema.
sp.gov.br) ou comparecer 
na Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
de segunda a sexta-feira das 
8 horas às 11h30 e das 13 
horas às 16h30.

Suzano - A Associação Co-
mercial e Empresarial (ACE) 
vai realizar hoje o sorteio 
dos prêmios da edição 2021 
do Natal Premiado, em sua 
sede, às 15 horas. A campa-
nha de Natal foi iniciada em 
novembro e foi feita como 
forma de estimular as pessoas 
a comprarem no município e 
para o consolidar como um 
mercado comercial aquecido 
no período de fim de ano.

O presidente da associação, 
Fernando Fernandes, apontou 
que o Natal Premiado já é 
tradicional e esperado. “Essa é 
uma campanha que inspira e 
marca as festividades natalinas. 
Neste ano, com a retomada total 
das atividades e retomada da 
economia, foi essencial termos 
essa ação para fortalecimento 
de vendas”, explica.

O grande prêmio é uma 
moto zero quilômetro, além 
de um smartphone, uma 
televisão de 43 polegadas, 
uma bicicleta, uma fritadeira 
elétrica e um forno elétrico.  
Toda a ação será transmitida 
ao vivo pelas redes sociais.

ACE realiza hoje 
o sorteio do 
Natal Premiado

Comércio

Durante a reunião, 

os prefeitos 

discutiram o 

aumento no 

registro de casos

Nesta semana, 

o SAT está 

mediando 30 

oportunidades 

profissionais
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EDP atende mais de 2.200 
ocorrências com pipas 
Região- Durante as férias 
escolares, as crianças ficam 
por mais tempo em casa e 
também brincando ao ar livre, 
e por vezes esses momentos 
acontecem sem a supervisão 
de um adulto. Com isso, se 
torna ainda mais importante 
reforçar os cuidados com 
energia elétrica, evitando o 
risco de acidentes graves. 

Durante o ano de 2021 
foram atendidas 2.277 ocor-
rências relacionadas a pipas 
nas redes elétricas da EDP, 
distribuidora de energia do 
Alto Tietê. Além dos riscos 
envolvidos para quem está no 
local, com o corte dos cabos, 
o fornecimento de energia 
pode ser interrompido, não 
só para residências, como 
para comércios, indústrias e 
até hospitais da região. Para o 
atendimento dessas ocorrências 
é necessário o deslocamento 
de equipes técnicas da con-
cessionária, que realizam o 
reparo e a limpeza da rede 
danificada.

Afonso Celso, gestor de 

Rede elétrica

Operação da EDP, reforçou a 
importância da prática segura 
da brincadeira. “Trabalhamos 
para restabelecer o forne-
cimento de energia o mais 
rápido possível, mas nossa 
preocupação maior é com a 
segurança. Sabemos que o cerol 
e linha chilena são proibidos, 
mas ainda tem quem utiliza e, 
por serem compostos de pó de 
vidro, são materiais altamente 
condutores de energia, podendo 
causar sérios acidentes com 
quem está brincando e com 

outras pessoas.”
A EDP relembrou algumas 

orientações sobre as pipas 
e outros cuidados em casa, 
para as férias. Além de serem 
proibidos, o cerol e a chamada 

“linha chilena” trazem risco 
para motociclistas e pedestres 
e também oferecem perigo no 
contato com a rede de energia. 
Ao cortar a camada protetora 
da fiação, a linha interrompe 
a transferência de corrente 
elétrica, podendo provocar 
curto-circuito.

Durante as férias é importante reforçar os cuidados

Arquivo/ Mogi News

Atendimento psicológico 
inclui atenção pós-Covid
Mogi- A Covid-19 tem feito 
parte da vida das pessoas há 
dois anos e trouxe diversos 
impactos e sequelas. Uma 
das consequências que a 
pandemia gerou é o efeito na 
saúde mental da população. 
Desde o início da pandemia, 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 
tem apoiado os comerciantes 
e buscado alternativas para 
superar a crise sanitária. 
Agora, além de pensar em 
saídas para buscar a retomada 
econômica, a entidade passa 
a oferecer atendimento psico-
lógico direcionado também 
aos danos pós-Covid. O 
serviço é voltado tanto para 
pacientes que passaram pela 
doença, quanto para pessoas 
que de alguma forma foram 
impactadas por ela.

A fadiga pandêmica e o 
trauma pós-Covid são dois 
transtornos mentais reco-
nhecidos pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
O primeiro é caracterizado 
pelo cansaço e esgotamento 

Associação Comercial

físico e mental gerado pelas 
restrições impostas pela 
pandemia. O segundo é a 
dificuldade emocional de-
senvolvida após o paciente 
ter sido curado da Covid.

O psicólogo do departamento 
médico da ACMC, Alexandre 
Denipoti Garbin ressaltou 
que por se tratar de uma 
doença relativamente nova 
ainda não existem centros 
especializados para cuidar 
das sequelas psicológicas 
geradas pela doença. “O que 
é oferecido aos pacientes 
hoje são os psicólogos de-
vidamente atualizados que 
consideram a fadiga pandê-
mica e o trauma pós-Covid, 
como referências diagnósticas, 
para trabalhar de forma mais 
eficaz”, esclareceu.

De acordo com Garbin, o 
grau de comprometimento 
gerado pela Covid é variado, 
mas todos acabam gerando 
transtornos para o cotidiano 
das pessoas. A pandemia de 
Covid-19 impactou negativa-
mente a vida da população, 

seja na parte pessoal, social, 
financeira, emocional ou nas 
relações de trabalho.

O psicólogo defende 
que o tratamento precisa 
ser desenvolvido por uma 
equipe multidisciplinar. 

“Aos, que tiveram melhora 
na qualidade de vida, a 
psicoterapia vem contri-
buir para a manutenção e 
melhorar cada vez mais a 
saúde como um todo. Aos 
que desenvolveram algum 
tipo de psicopatologia, a 
psicoterapia se faz importante 
para que o paciente tenha 
referências para a melhora 
de seu quadro atual, redução 
dos sintomas, reativação 
das condições pré-Covid e 
apoio emocional”, afirmou.

Os atendimentos psico-
lógicos do departamento 
médico da ACMC ocorrem 
às terças-feiras, das 13hàs 
17 horas. Para agendar uma 
consulta ou para outras in-
formações, entre em contato 
pelos telefones 4728-4315 
e 4728-4301.

Itaquá, Mogi e Suzano mostram 
elevação dos casos de estupro
Entre os dois anos pesquisados, sempre de janeiro a novembro, a elevação dos casos foram da ordem de 6,85%

VIOLÊNCIA

Região - Uma apuração dos 
dados estatísticos da Secre-
taria de Estado da Segurança 
Pública sobre três cidades 
que possuem uma Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM) 
do Alto Tietê mostrou um 
ligeiro aumento no número 
de casos de violência sexual 
contra mulheres entre 2020 
e 2021.

A apuração foi feita com os 
dados sobre casos de violência 
contra a mulher - incluindo 
casos de estupro e de estupro 
de vulnerável - nas cidades 
de Mogi das Cruzes, Suzano 
e Itaquaquecetuba de janeiro 
a novembro de 2020 e de 
janeiro a novembro de 2021.

Na somatória das três 
cidades, foram registrados 
277 casos em 2020 e 296 
nos primeiros 11 meses do 
ano passado - um aumento 
de 6,85% nas três cidades.

No ano retrasado, dentre 
as cidades apuradas, Mogi 
das Cruzes teve o maior 

número total de casos, com 
102 ocorrências, seguido de 
Itaquaquecetuba com 100 
e Suzano com 75. No ano 
passado, no período entre 
janeiro e novembro, Itaquá 
passou a ter o maior número 
de registros, aumentando 
para 107; Mogi das Cruzes 
seguiu com 102 e Suzano 
aumentou para 87.

No levantamento da SSP, 
os casos de estupro (Art. 
213 do Código Penal) que 
envolvem pessoas com mais 
de 14 anos tiveram relativa 
queda nas três cidades da 
região - Mogi caiu de 20 para 
14 em um ano (queda de 
30%); Suzano reduziu de 17 

para 10 ocorrências (redução 
de 41%) e Itaquaquecetuba 
caiu de 27 para 18 (recuo 
de 21%).

Já entre os casos de estupro 
de vulnerável (Artigo 217-
A do Código Penal), que 

atingem crianças com menos 
de 14 anos, todas as cidades 
apresentaram aumento no 
número de crimes: Suzano 
aumentou de 58 para 77 
ocorrências (aumento de 
32,7%), Itaquaquecetuba 

aumentou de 77 para 89 
(avanço de 15,5%) e Mogi 
das Cruzes aumentou de 82 
para 88 registros (aumento 
de 7,3%).

Apesar do aumento em 
geral, há possibilidade de 

que os números sejam ain-
da maiores, uma vez que 
os registros podem estar 
subnotificados.

Delegacias 
As três cidades da região 

contam com Delegacias de 
Defesa da Mulher (DDM), 
unidades da Polícia Civil 
dedicadas ao atendimento 
de crimes contra a mulher.

Em Mogi das Cruzes, a DDM 
de Mogi está localizada na 
avenida Antônio Nascimento 
Costa, nº 21 - Vila Oliveira. 
O telefone para contato é o 
4726-5917.

Na cidade de Suzano, a 
Delegacia de Defesa da Mulher 
está na rua Nereu Ramos, nº 
302 - Jardim Santa Helena. 
O telefone de contato é o 
4748-8040.

Em Itaquaquecetuba, a 
nova unidade inaugurada 
em março do ano passado 
está na avenida João Barbosa 
de Moraes, nº 448, no bairro 
Vila Zeferina. O telefone de 
contato é o 4642-7298.

André Diniz

Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano é uma das especializadas da região

Divulgação

Foram 
registrados 
277 casos em 
2020 e 296 nos 
primeiros 11 
meses do ano 
passado
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Procon dá orientações sobre 
compra de material escolar
Mogi - O Procon orienta 
os consumidores sobre a 
importância de fazer pes-
quisas antes da aquisição do 
material escolar. A variação de 
preços pode chegar a 400%, 
dependendo do produto, e 
segundo pesquisa recente 
da Fundação Procon houve 
um aumento de 16% no 
custo total da lista básica em 
relação a 2020.

A pesquisa pode ser mais 
fácil pela internet, mas é 
preciso considerar o frete 
dos produtos, o que pode 
prejudicar o custo final. “É 
preciso atenção na hora de 
cotar em plataformas que 
hospedam várias lojas, pois o 
consumidor imagina que esta 
comprando tudo da mesma 
loja, quando, na verdade, 
são fornecedores diferentes, 
que incluem cada um seu 
frete, e os produtos ainda 
serão entregues em prazos 
diferentes”; alertou a diretora 
do Procon, Fabiana Bava.

O Procon lembrou que al-
gumas lojas do comércio local 

Volta às aulas

de Mogi também oferecem 
alternativas para evitar que 
os pais tenham de enfrentar 
longas filas, por meio da 
cotação da lista via aplicativo 
de mensagem. Mas ressaltou 
a importância do consumidor 
se certificar de que o contato é 
realmente com a loja, além de 
apenas fazer pagamentos em 
plataformas digitais seguras.

Para economizar na com-
pra do material escolar, a 
recomendação do Procon é 
que o consumidor procure 
reaproveitar materiais que 
já tem em casa. Outra dica 
é procurar a troca de livros 
didáticos com outros alunos 
da escola, ou até mesmo a 
compra de livros em bom 
estado com bons descontos.

O prazo para reclamar de 
produtos com algum problema 
(defeito ou vício) é de 30 dias 
para não duráveis e 90 dias 
para duráveis (garantia legal). 
Nas compras feitas fora do 
estabelecimento comercial, 
como, por exemplo, via in-
ternet, o consumidor tem 

direito de arrependimento 
no prazo de 7 (sete) dias da 
data que recebeu o produto, 
sem necessidade de justificar 
o motivo.

O setor de fiscalização 
do Procon da Prefeitura de 
Mogi alerta que os fornece-
dores devem manter todos 
os materiais com preços de 
fácil visualização, e de forma 
que não cause dúvida no 
consumidor.

Para denúncias quanto a 
falta de preços e descumpri-
mento de ofertas, o telefone 
é o 4798-5090.

Cidade conquista recurso para 
fortalecer o combate à fome
Cerca de R$ 250 mil foram destinados à realização de projeto municipal que beneficiará cem famílias de Palmeiras

ALIMENTANDO VIDAS

Suzano - O projeto-piloto 
Alimentando Vidas, idealizado 
pela Prefeitura e pelo Con-
selho Municipal de Direito 
da Criança e do Adolescente 
(Comdicas), foi selecionado 
na segunda-feira passada pela 
Fundação Itaú Social para 
receber um auxílio financeiro 
de R$ 249.886,08, que será 
destinado para promover 
ações de reeducação alimen-
tar e combate à fome no 
município ao longo de todo 
o ano. A medida beneficiará 
cem famílias do distrito de 
Palmeiras, além de fortalecer a 
agricultura familiar da região.

A medida foi produzida 
pelo conselho em conjunto 
com as secretarias muni-
cipais de Assistência e De-
senvolvimento Social e de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego. Por 
meio dela, as famílias já as-
sistidas pela prefeitura, que 
incluem grupos em situação 
de extrema vulnerabilidade 
e em insegurança alimentar, 
receberão alimentos de forma 

periódica e contínua durante 
os próximos 12 meses.

Para complementar o tra-
balho, haverá aulas e oficinas 
exclusivas para os pais, cada 
uma com uma temática di-
ferente, de modo a fomentar 
novos hábitos alimentares e 
propor dietas balanceadas para 
as crianças durante as refei-
ções. As atividades auxiliarão 
as famílias a aproveitarem 
melhor os produtos, evitando 
desperdício e compartilhando 
o que é possível fazer com 
cada opção da cesta verde.

O titular da Pasta de De-
senvolvimento Econômico, 
André Loducca, destacou 
que todos os mantimentos 
serão obtidos diretamente 
de produtores locais, o que 
deve estimular a economia 
e fortalecer ainda mais o 
crescimento da agricultura 
em Palmeiras, em especial 
daqueles que têm dificuldades 
em se posicionar no mercado. 

“Desta forma fechamos uma 
cadeia de atuação, benefi-
ciando tanto as famílias que 

consomem como aquelas 
que produzem. Aliado ao 
importante mérito social, 
Alimentando Vidas também 
se propõe a auxiliar aqueles 
que têm a agricultura como 
sua única forma de renda”, 

disse.
Na ocasião, o prefeito Ro-

drigo Ashiuchi (PL) recebeu os 
responsáveis pelo projeto em 
seu gabinete para parabenizá-

-los pela conquista. Ele apro-
veitou a oportunidade para 

agradecer a Fundação Itaú 
Social, uma grande parceira 
da prefeitura, por mais este 
reconhecimento que contri-
buirá para o desenvolvimento 
do município.

“A administração municipal 

tem concentrado esforços 
no auxílio às famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social, com a arrecadação 
e distribuição constante de 
alimentos. Esta nova conquista 
é extremamente bem-vinda 
e será de muita ajuda para 
que possamos ampliar o 
alcance do combate à fome, 
agora centrados em Palmeiras. 
Meus parabéns a todos que 
idealizaram este projeto incrí-
vel, que envolve participação 
ativa da sociedade civil, do 
poder público e da iniciativa 
privada. Seguimos com a 
meta constante de erradicar 
a insegurança alimentar em 
Suzano”, concluiu o chefe 
do Executivo.

Estiveram presentes na 
ocasião o secretário Loducca; 
a coordenadora de Projetos 
da pasta, Heloise Campos; o 
titular da secretaria municipal 
de Assistência Social, Geraldo 
Garippo; a presidente do 
Comdicas, Jussara Silêncio; 
e a vice-presidente, Jaqueline 
Ferreira.

Medida foi produzida pelo conselho em conjunto com as secretarias municipais

Paulo Pavione/Secop Suzano

Pesquisa pretende avaliar a 
percepção da população
Mogi - Os mogianos já podem 
responder à Pesquisa Online 
de Percepção do Turismo, 
uma avaliação do Centro de 
Inteligência da Economia do 
Turismo, ligado à Secretaria de 
Turismo e Viagens do Estado 
de São Paulo (CIET/ Setur – 
SP), que visa aferir como os 
moradores veem o turismo 
em suas cidades e regiões. O 
estudo é fundamental para o 
planejamento de ações, pro-
gramas e iniciativas, tanto 
por parte da Prefeitura como 
também do governo do Estado. 

A Coordenadoria Municipal 

de Turismo lembrou que, 
quando o município atinge 
a marca de 190 respostas, o 
CIET publica um relatório 
detalhado da pesquisa por 
município, documento esse 
que é fundamental não só para 
obter um diagnóstico da situa-
ção no que se refere à opinião 
pública, como também para 
desenhar e executar futuras 
ações de forma assertiva. 

A pesquisa está em sua 
segunda edição e, na primeira, 
Mogi das Cruzes teve o maior 
número de respostas entre 
os Municípios de Interesse 

Turístico do Estado, além de 
um dos maiores números 
de respostas entre todas as 
cidades participantes. “Isso é 
de vital importância, para que 
possamos entender como as 
pessoas estão vendo o turismo 
da cidade e da região e o que 
eles desejam dentro desse tema”, 
destacou o coordenador de 
Turismo de Mogi das Cruzes, 
Luis Felipe Uchôa. 

As respostas devem ser en-
viadas até o dia 28 deste mês. 
O formulário está disponível 
no site da Prefeitura e não é 
preciso se identificar.

Turismo local
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Gustavo e Dulce chegam na casa de Fátima. Verônica chega pronta, mas 

Dulce diz que prefere almoçar lá mesmo com todo mundo junto.

GLOBO, 17H55

Malhação
Pedro inventa para Delma que Tomtom está em seu quarto. Bianca afi rma 

a Gael que confi a em Duca.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Samuel afi rma que não fugirá da guerra. Adelaide descobre toda a história de 

Nélio e Dolores, e se pergunta o que Tonico fez com as duas. Olu confronta 

Pedro. Guebo e Zayla se amam, e o rapaz fi ca bastante perturbado. Vitória 

anuncia que Elvira sumiu. Tonico embriaga Bernardinho e o envia para a 

guerra do Paraguai.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Celina não deixa Guilherme mostrar a foto de Rose para Neném. Gabriel e 

Flávia se beijam e Murilo fi ca arrasado. Ingrid vê Murilo passando mal e o 

beija. Guilherme tem uma crise de ciúmes por causa de Neném. Joana pede 

para Rose se afastar do hospital.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Breno conversa com Cecília. Ruth exige um pagamento para sair da empresa. 

Túlio obriga Christian/Renato a fraudar o relatório fi nanceiro da empresa. Ilana 

estranha as atitudes de Rebeca. Mateus decide viajar com Marie. Lara confessa 

a Noca que ainda ama Christian/Renato. Elenice recebe uma intimação. 

RECORD, 21H

A Bíblia
Judá segue seu novo destino. José tenta se adaptar ao Egito. Judá encontra 

um grande amor. Potifar decide o futuro de José.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 68

Objeto de
estudo da
Paleon-
tologia

Regula 
os planos
de saúde

(sigla)

Ringo (?),
baterista

dos
Beatles

O oficial
do Chile é
o espanhol

Técnica de
minia-

turização
de plantas

Os mapas
feitos
pelos

astrólogos
Seu

símbolo é
a bandeira

branca

Festa em
que reina
a devas-

sidão

Pôr 
(fogo) em

(?) morais:
geram pro-
cesso in-
denizatório

(?) 
Newton,
gênio da

Física
Um dos 
indicati-
vos da 

putrefação

(?) da mãe
joana:

lugar sem
regras

Água (?),
refrige-
rante

com sal 

Certo
(abrev.)
Código
(abrev.)

Evento registrado na
agenda papal (Catol.)
 Sorteios feitos para

angariar fundos
Delatado
Veste co-
mo o kilt
escocês

Deixar-se
ludibriar

Mole;
macia

O Zeca, em relação 
ao Chico Bento (HQ)
Motivo da bandeira

a meio mastro

Sede do
governo

argentino

Banda pop
norueguesa
Atrações
do zoo

ONG liga-
da aos ex-
cepcionais

Partido 
Democrata

Cristão

Limitada (abrev.)

Remédios
usados no 
tratamento
da hiper-
tensão

A Virgem
dos Lábios

de Mel
Alteram

Suspiros
poéticos
Relativo

aos olhos

Resumos
Indício 

de cobra, 
na areia

Deslizar
(o carro)

Habitat do
Yeti (Folc.)

Menina
Região

industrial
paulista

Conheço
Amado de
Afrodite
(Mit.)

Não deixar
ir adiante
Ouvido, em
"otologia"

Asterix,
monalisa 
e bolinha
Ímpios

BSVI
FOFATRAIDO

BONSAIAIS
CESSARFOGO

ASIRACEMA
PRIMOSUMAS

LUTOLAT
DDERRAPAR
AHAGAROTA

ANIMAISSEI
OMBATATAS

ISAACODOR
LTDAOLC

APAETONICA
DIURETICOS
CASAROSADA

3/a-ha. 5/sumas. 6/adônis — bonsai.

Recomeçar é ter a 
esperança de uma 
criança e ao mesmo 
tempo uma forte 
determinação. Por 
vezes parece que 
chegamos ao limite 
por culpa de todos os 
erros que cometemos. 
Há estradas que 
parecem não ter saída 
e podemos facilmente 
cair em desespero.

No entanto, os 
verdadeiros guerreiros 
não desistem 
facilmente. Eles 

MOMENTO
especial

RECOMEÇAR COM DETERMINAÇÃO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

WANILDA BAPTISTA MEIRELLES

Hoje desejo felicidades a você! Muita saúde e novas aven-

turas! Feliz Aniversário!

“ Carinho é o remédio mais poderoso, 
ministrado sem dosagem e sem efeito 
colateral.”

 cultura@jornaldat.com.br

sabem que mesmo 
quando tudo parece 
não ter solução, 
uma nova porta 
se pode abrir. Há 
etapas da nossa 
vida que terminam, 
mas aí temos todas 
as condições para 
começar outras 
melhores.
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AVISO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 013/21 - PROCESSO Nº 26.623/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. PROF. 
ADOLFO MARTINI, SITUADA NA RUA RÔMULO DE BRITO Nº 281, VILA INDUSTRIAL, NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os 
pareceres exarados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e pela Secretaria 
Municipal de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das licitantes: DEMAX SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LTDA; PIACON CONSTRUTORA EIRELI; SPALLA ENGENHARIA EIRELI e 
TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, para a fase seguinte do certame. 
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos termos do 
artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações e estabelecido conforme subitem 
“7.1.13” do Edital, o dia 21 de janeiro de 2022, às 10 horas, para abertura do envelope nº 02 – 
PROPOSTA, 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 12 de janeiro de 2022
ACÁCIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL __________________________________________________________________________

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/21 - PROCESSO Nº 21.127/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL BENEDITO FERREIRA LOPES.
EMPRESA VENCEDORA: TOPUS TERRA CONSTRUÇÕES LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.323.450,86 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e 
cinquenta reais e oitenta e seis centavos).

Mogi das Cruzes, em 12 de janeiro de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Vacinação contra a Covid-19 prossegue com agendamentos abertos 

Mogi-A Prefeitura está com agendamento online aberto para para aplicação da 
primeira, segunda ou terceira doses contra a Covid-19, de todos os fabricantes, que 
pode ser feito por meio do aplicativo cliquevacina.com.br. A região do  Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) registrou ontem dois óbitos 
por Covid-19. No acumulado desde o início da pandemia já são 5.671 vítimas fatais.

Saúde treina 120 profissionais 
para a vacinação de crianças
Encontro realizado ontem tratou sobre organização, fluxo e estratégia para a etapa de imunização infantil

CAPACITAÇÃO

Mogi - A Prefeitura segue 
com os preparativos para 
iniciar, o quanto antes, a 
vacinação de crianças de 5 
a 11 anos de idade contra 
a Covid-19. Na manhã de 
ontem, um grupo de 120 
profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde recebeu 
um treinamento sobre orga-
nização, fluxo e estratégia 
desta importante etapa do 
processo de imunização. O 
objetivo da capacitação foi 
alinhar informações sobre 
o atendimento às crianças e 
quais orientações que devem 
ser passadas aos pais, dentre 
outros temas.

“Esses profissionais são 
experientes e já fazem a 
aplicação da vacina contra 
a Covid-19 em outras faixas 
etárias. O treinamento foi 

Grupo aguarda sinal verde para iniciar imunização

uma reunião técnica para 
informações e abordagem. 
Além do cuidado especial para 
o atendimento às crianças, 
um público que exige um 
acolhimento diferenciado, a 
vacina utilizada será especí-
fica, com dosagem menor”, 
explicou a chefe da Divisão 
de Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria de Saúde, Lilian 
Peres Mendes.

Mogi deve receber, até o 
final de janeiro, os primeiros 
lotes da vacina Pfizer para o 
público infantil. A Prefeitura 
ainda aguarda mais informações 
do governo estadual sobre a 
data de início e demais pro-
cedimentos, mas recomenda 
aos pais e responsáveis que 
façam, o mais breve possível, 
o pré-cadastro no site vacinaja.
sp.gov.br, do Estado, para 

antecipar o registro dos dados 
e agilizar o atendimento nos 
locais de vacinação.

A dosagem para o público 
infantil será menor que para 
o adulto (o frasco também 
terá cor diferente). O esquema 
vacinal será com duas doses 

de 0,2ml, com intervalo de 
oito semanas entre as apli-
cações. O público-alvo para 
esta etapa de vacinação no 
município é de aproxima-
damente 44 mil crianças. 
O recebimento de doses 
ocorrerá de forma parcelada 

e a vacinação será de forma 
gradativa.

A vacina estará disponível 
no Pró-Hiper (apenas em 
estratégia pedestres) e nas 
unidades básicas, mediante 
agendamento no site Clique 
Vacina, da Prefeitura. As uni-
dades de Saúde da Família 
e do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (Pacs) 
Biritiba Ussu e Taicupeba 
atenderão o público cadas-
trado nessas unidades.

Não é recomendada a 
vacinação de crianças na 
estratégia Drive Thru – que 
no Pró-Hiper continuará fun-
cionando com agendamento 
para o público adulto.

O prefeito Caio Cunha 
(Pode) incentiva os pais e 
responsáveis a levarem as 
crianças para serem vacinadas. 

“A vacinação infantil contra 
a Covid-19, tal como ocorre 
para o público adulto, é eficaz 
na proteção e amplamente 
defendida e incentivada pela 
comunidade científica. É um 
procedimento seguro, apro-
vado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, e 
queremos iniciá-lo o quanto 
antes”, afirmou.

A chefe da Divisão de 
Vigilância Epidemiológica 
também destaca a importância 
da vacinação. “Quanto mais 
pessoas vacinadas, menor será 
o impacto da pandemia. Graças 
ao avanço da imunização, já 
diminuímos muito as taxas 
de casos graves, internações e 
óbitos. Vacinar as crianças será 
uma etapa importantíssima 
para vencermos esse vírus”, 
concluiu Lilian.
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