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Estado repassa R$ 806 mil em 
créditos da Nota Fiscal Paulista

Valores foram creditados durante o mês de dezembro para contribuintes do Alto Tietê em relação ao mês de agosto

ITAQUÁ

  Van com detentos capota na rodovia 
Ayrton Senna. Cidades, página 3

Segundo divulgação da Secretaria 
de Estado da Fazenda e Planejamen-
to, contribuintes das dez cidades do 
Alto Tietê receberam, em dezembro 
do ano passado, mais de R$ 806 mil 
em créditos da Nota Fiscal Paulista, 
referentes a movimentações no comér-
cio. No total, quase 319 mil contri-
buintes, entre pessoas físicas, pessoas 
jurídicas do Simples Nacional e enti-
dades filantrópicas foram beneficiados.  
Cidades, página 5
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Encontro com governador de São 
Paulo ocorreu em visita a Ribeirão 
Pires. Cidades, página 3

Cidade vizinha

EM ENCONTRO 
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COBRA  

PROJETOS 

PARA SUZANO

CORONAVÍRUS

Saúde abre 
nova agenda de 
vacinação. p5

Durante conversa com o tucano, o liberal pediu construção da alça do Rodoanel e abertura do HC
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Taxas

Prefeituras reajustam UFMs  
de acordo com a inflação

Parâmetro é utilizado para a aplicação de algumas 
multas a taxas nos municípios. Cidades, página 8
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NOVA GESTÃO
O Instituto Alpha de Medicina para 
a Saúde iniciou a gestão do Pronto 
Atendimento (PA) Guido Guida nesta 
sexta-feira, às 19 horas. O primeiro 
plantão de 12 horas contou, ao todo, 
com 43 profissionais e registrou 158 
atendimentos, de acordo com a Orga-
nização Social de Saúde (OSS). A pre-
feita Marcia Bin (PSDB) acompanhou 
as primeiras horas de serviço realiza-
do pela nova gestora, bem como re-
cebeu e conversou com os munícipes 
que visitaram a unidade.

AULAS DE DANÇA
Durante esta semana, a Secretaria de 
Cultura de Itaquaquecetuba promo-
verá aulas de dança abertas ao pú-
blico, sempre das 9 horas às 10h30. 
Não é necessário se inscrever, mas 
será obrigatório o uso de máscara e 
a apresentação do comprovante de 
vacinação contra Covid-19.

VAGAS DE TRABALHO 
O painel de vagas de emprego do Mogi 
Shopping acaba de ser atualizado e 
conta, nesta semana, com oportuni-
dades para quem busca uma colo-
cação no mercado de trabalho. Auxi-
liar de cozinha, vendedor, consultor 

de vendas e balconista estão entre as 
oportunidades. Os candidatos devem 
encaminhar os currículos seguindo a 
orientação das vagas de interesse. In-
formações pelo telefone 4798-8800.

VOLTAS ÀS AULAS
A Secretaria de Educação de Poá está 
pronta para receber todos os 14 mil 
estudantes da rede municipal de en-
sino. As aulas têm início no dia 1º de 
fevereiro, de forma totalmente presen-
cial, e as unidades escolares já estão 
preparadas e organizadas com todos 
os protocolos de segurança contra a 
Covid-19. Além dos kits de higiene, 
os materiais escolares também já 
serão entregues nas primeiras se-
manas de aula, visto que a compra 
já foi realizada.

VACINAÇÃO
A Secretaria de Saúde de Ferraz de 
Vasconcelos irá organizar, neste sába-
do, um dia especial chamado “Cosplay 
da Vacinação” para a imunização das 
crianças contra a Covid-19. O even-
to será das 8 às 15 horas e contará 
com a presença de personagens do 
universo infantil e distribuição de do-
ces para fazer deste dia de vacinação 
uma ação lúdica e divertida. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Haja bolso

O 
aumento do desemprego, de uma 
forma geral, durante todo o ano 
passado, fez crescer a quantida-
de de consumidores de Mogi das 

Cruzes que estão com o nome no Serviço 
Central de Proteção ao Crédito (SCPC). Os 
números revelados ontem pela Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) 
destacaram que, em 2020, 14.403 pessoas 
estavam com o cadastro no SCPC, enquanto 
que no ano passado esse número aumentou 
5,9% e chegou a 15.256. Somados, esses 
devedores acumulam um débito da ordem 
de R$ 14,6 milhões. A própria ACMC cre-
dita essa situação à pandemia de corona-
vírus, que acabou por afetar diversos seg-
mentos da economia.

Os números, para além de Mogi, po-
dem ser mais assustadores. Uma pesquisa 
da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), de agosto 
passado, revelou que 71,4% dos consumi-
dores brasileiros carregam algum tipo de 
dívida. Esse dado, é bom pensar, é pode-
roso. Parece que ainda estamos distantes 
do fim da pandemia, embora ela pareça 

estar sob controle, todavia ficam suas se-
quelas econômicas, que deve levar tempo 
para que todos os segmentos voltem a tra-
balhar com 100% de sua capacidade, ou 
algo perto disso.

Esse cenário pode indicar que muito 
desse endividamento, visto em Mogi e em 
todo o Brasil, pode teimar em não ceder tão 
já, uma vez que toda economia funciona 
como uma cadeia. Uma recuperação agora 
teria musculatura para se sustentar, posto 
que os efeitos da pandemia, que também 
afetou o mercado informal, tendem a co-
locar um freio na tentativa de crescimento 
e melhora da situação.

Este promete ser mais um ano difícil, 
mas tomara que seja o último da pandemia. 
Parte dos cientistas em todo o mundo acre-
dita que a ômicron, variante do momento 
da Covid-19, possa ser a derradeira. Com 
sorte podemos ter um novo ocupante no 
Palácio do Planalto que também olhe para 
o lado econômico, e não delegue tudo ao 
ministro, que depois acaba perdendo for-
ça dentro deste próprio governo. Será que 
é pedir demais?

Nas últimas duas décadas, 
o tema da juventude ganhou 
projeção e complexidade. Em-
bora a concepção dos jovens 
como um problema social 
permaneça forte, outra per-
cepção vem se delineando. 
Cresce o reconhecimento de 
que a juventude vai além da 
adolescência e de que as ações 
ela dirigidas exigem novos 
métodos e novos conteúdos.

É inegável que nosso país 
vive um processo de enve-
lhecimento. Mas ainda po-
demos dizer que o Brasil é 
um país com muitos jovens. 
Quase 30% da nossa popu-
lação tem até dezoito anos. É 
esta faixa que mais sofre com 
problemas como pobreza, as-
sassinatos e abuso sexual. É o 
que nos mostra o Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef) em um de seus 

Um enorme desafio 

ARTIGO
Afonso Pola

últimos relatórios “Situação 
da Adolescência Brasileira”. 

O resultado desta tragédia 
se reflete na distribuição da 
população brasileira quan-
do se considera sexo e ida-
de. Nascem mais homens do 
que mulheres no Brasil. Mas 
a predominância da popu-
lação masculina começa a 
perder força a partir dos 15 
anos, justamente quando a 
violência mais tira a vida dos 
nossos jovens.

Em 2006 a Organização 
dos Estados Ibero-America-
nos (OIE) apresentou um es-
tudo sobre a mortalidade de 
jovens no país Mais de 70% 
dos jovens que morrem por 
mortes violentas são do sexo 
masculino, negros e que vi-
vem nas periferias.

O impacto disso é tão gran-
de que interfere na nossa pi-

râmide etária. Em que pese 
as mulheres serem maioria 
na nossa população (51,8%) 
nascem mais meninos do que 
meninas. Homens são maio-
ria até a faixa de 15 a 19 anos. 
Na faixa dos 20 a 24 existe 
igualdade e, a partir daí as 
mulheres tomam a dianteira.

Reconhecer nossos jovens 
como sujeitos de direitos e 
promover a cidadania dos 
adolescentes de baixa escola-
ridade e baixa renda, median-
te políticas intersetoriais que 
articulem a elevação da esco-
laridade, a garantia de renda 
mínima, o acesso à educação 
profissional, à saúde e à as-
sistência social, ao esporte, à 
cultura e ao lazer é o nosso 
grande desafio.

Se quisermos fazer do Bra-
sil um país sustentavelmente 
desenvolvido, vencer tal de-
safio é condição sine qua non

Afonso Pola é sociólogo e professor

 afonsopola@uol.com.br
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Ashiuchi reforça pedidos 
de alça do Rodoanel e HC
Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), aproveitou 
um encontro com o gover-
nador João Doria (PSDB) 
ontem, em Ribeirão Pires, 
para reforçar os pedidos 
de abertura do Hospital 
Auxiliar das Clínicas (HC) 
e de construção de uma 
alça de saída do Trecho 
Leste do Rodoanel Mário 
Covas (SP-21) na avenida 
Major Pinheiro Fróes (SP-
66), limite com Poá.

Na oportunidade, Doria, 
acompanhado de secretários 
estaduais, destacou que am-
bos os pedidos estão sendo 
atendidos. Sobre o HC, por 
exemplo, o responsável pela 
gestão da Saúde estadual, 
Jean Gorinchteyn, disse 
que o processo está em 
fase final de contratação de 
profissionais para a abertura 
definitiva da unidade.

Quanto à construção da 
alça de saída do Rodoanel, 
o secretário estadual de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, afirmou que 

Saúde e mobilidade

o projeto técnico está em ela-
boração, já tendo concluído 
o projeto funcional. “Essa é a 
última etapa antes da licitação 
e do início das obras. Por 
isso, estamos ansiosos para 
tirar mais essa demanda do 
papel e trazer mais conforto 
a todos. Agradeço a todos 
do governo do Estado pelo 
apoio, principalmente por 
entenderem a importância 
de ambos os equipamentos 
para Suzano”, disse Ashiuchi.

Para finalizar, o chefe 
do Executivo suzanense 
parabenizou o prefeito de 
Ribeirão Pires, Clóvis Vol-
pi, pelas conquistas para a 
cidade, como o início das 
obras do Hospital Munici-
pal Santa Luzia. “Quando 
uma cidade que faz limite 
com Suzano ganha recursos, 
impacta e beneficia a todos 
da região. Cumprimento 
o prefeito Clóvis por mais 
essas conquistas”, finalizou. 

Ashiuchi esteve com o governador em Ribeirão Pires 

Detentos foram socorridos no local com escoriações

Paulo Pavione/Secop Suzano

Divulgação 

Saúde tem novo cronograma 
de imunização para crianças
Operação tem início hoje na cidade e contempla público  com ou sem comorbidades mediante agendamento

VACINAÇÃO 

Suzano - A Prefeitura anunciou 
ontem o novo cronograma 
para vacinação das crianças 
de 5 a 11 anos com ou sem 
comorbidades. A operação 
será realizada a partir de hoje, 
exclusivamente na Arena 
Suzano, das 8 às 17 horas. 
Para receber o atendimento, 
é imprescindível a realização 
do cadastro na plataforma 

“Vacina Já” (vacinaja.sp.gov.br) 
e o agendamento prévio no 
site oficial (suzano.sp.gov.br).

Para contemplar o público 
infantil apto a receber o imu-
nizante contra o coronavírus 
(Covid-19), a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde irá realizar 
os atendimentos nos dias 
úteis desta semana para as 
crianças de 6 a 11 anos sem 
comorbidades. Já na próxima 
segunda-feira (31/01), a Pasta 
oferece uma programação 
especial somente para os 
pequenos de 5 anos com ou 
sem comorbidades, assim 
como aqueles que estão acima 
desta idade com deficiência, 
indígenas e quilombolas.

Durante os cinco dias de 
vacinação, o trabalho será 
concentrado exclusivamente 
na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), das 
8 às 16 horas. A orientação 
é de que as crianças estejam 
acompanhadas somente de 
um dos responsáveis para 
evitar aglomerações. Na 
oportunidade, devem ser 
apresentados CPF do menor 
de idade, comprovante de 
agendamento e laudo médico 
que comprove comorbidade 
(caso tenha).

O titular da Pasta, Pedro 
Ishi, reforça a exigência de 
os cadastros serem reali-
zados no nome da criança 
beneficiária. “É importante 
ressaltarmos que nos campos 
de preenchimento dos dados 
pessoais, os responsáveis 
forneçam informações da 
própria criança, como o nome 
completo, número do CPF 
e data de nascimento. São 
algumas etapas que interfe-
rem na conclusão e garantia 

do agendamento”, explicou.
Ainda de acordo com Ishi, 

a programação foi planejada 
pela equipe de Vigilância 
Epidemiológica visando 
a preservação das doses e 
respeitando a orientação 

dos órgãos competentes. 
“Estamos lidando com um 
público que possui restri-
ções quanto a determinados 
imunizantes, portanto, foi 
necessária essa divisão de dias 
para que pudéssemos zelar 

pela qualidade e segurança 
de todos. Para esta etapa 
da vacinação, dispomos de 
cerca de 22 mil doses e a 
expectativa é aplicar mil a 
cada hora, para contem-
plar o público-alvo em sua 

totalidade”, finalizou.
O agendamento segue 

disponível durante os dias 
de operação e em caso de 
dúvidas o telefone para con-
tato é o 4745-2035.

Imunossuprimidos
A imunização da segunda 

dose de reforço para o pú-
blico de imunossuprimidos 
começou ontem em Suzano. 
Os atendimentos ocorrem 
nos 24 postos de saúde da 
cidade, em dias úteis, das 
8 às 15 horas. Para receber 
a vacina, o morador deverá 
ter completado o intervalo 
de quatro meses da primeira 
dose de reforço e apresentar 
a carteirinha de vacinação 
e um documento original 
com foto.

“É mais uma oportunidade 
de garantir a segurança dos 
grupos prioritários. E segui-
mos à disposição para dar 
continuidade à campanha 
de vacinação, conforme a 
chegada de novas doses”, 
afirmou Pedro Ishi.

Na data, crianças devem estar acompanhadas somente de um dos responsáveis 

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Itaquá - Uma van que trans-
portava detentos tombou 
ontem, por volta das 12h10, 
na altura do km 42 da rodo-
via Ayrton Senna, na pista 
em direção ao interior, na 
região de Itaquaquecetuba. 
O atendimento às vítimas 
foi feito pela concessionária 
e o Corpo de Bombeiros. 
Dois policiais foram levados 
para o hospital, um deles 
em estado grave e outro 
com ferimentos leves. Os 
detentos foram socorridos 
pela equipe da Polícia Civil 
com escoriações.

O acidente causou reflexos 

Van que levava detentos 
tomba na Ayrton Senna 

Acidente 

e provocou lentidão na pista 
durante a tarde de ontem. A 
rodovia Ayrton Senna apre-
sentava lentidão do km 40 ao 
km 42 (região de Itaquaque-
cetuba), na pista em direção 
ao interior, devido acidente 
que bloqueou as duas faixas 
da direita. No sentido de 
São Paulo, o tráfego seguia 
normal.

Em caso de emergência, 
a Ecopistas disponibiliza 
atendimento 24 horas pelo 
telefone 0800 777 0070 e 
pelos call boxes (telefones 
de emergência) no corredor 
Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

Guararema - As câmeras 
de monitoramento do Cen-
tro de Segurança Integrada 
(CSI) de Guararema foram 
determinantes para que dois 
suspeitos de um furto na 
agência da Caixa Econômica 
Federal fossem presos. 

Por volta da meia noite 
de domingo, criminosos 
tentaram furtar o caixa ele-
trônico da agência, no centro 
de Guararema. De acordo 
com informações da Polícia 
Militar, eles haviam efetuado 
outro crime semelhante em 
Salesópolis.

As câmeras de monitora-
mento do CSI conseguiram 
identificar o veículo utilizado 
pelos criminosos, que foi 
localizado pela Polícia Ro-
doviária. Os suspeitos foram 
detidos e encaminhados para 
a Delegacia de Guararema. 
Foram encontrados cerca 
de R$ 2,2 mil em dinheiro e 
em cheques, e fitas colantes 
que podem ter sido usadas 
no furto. 

Polícia prende 
suspeitos de 
furto com apoio 
de câmeras

Segurança
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PM liberta mulher vítima de 
sequestro na Vila Oliveira
Mogi- Uma mulher, que era 
mantida em cárcere privado 
em uma residência localizada 
no bairro Vila Oliveira, foi 
libertada por uma equipe de 
Força Tática do 17º Batalhão de 
Polícia Militar Metropolitano 
(BPMM).

Os policiais militares rece-
beram uma ligação feita por 
meio do Disque Denúncia 
(181) informando que in-
divíduos mantinham uma 
vítima em cárcere privado, 
onde eram ouvidos choros 
e o questionamento “o que 
fazer com a vítima”.

No local, que é um conjunto 
habitacional, os policiais militares 
abordaram um indivíduo que, 
ao ser questionado, informou 
que desconhecia o fato.

Em seguida, de outra resi-
dência, saiu uma mulher com 
um homem que a carregada 
pelo braço e, ao serem ques-
tionados sobre o fato relata-
ram que eram namorados, 
momento em que a equipe 
policial constatou que ela 
estava com claros sinais de 

Cárcere Privado

descontrole emocional, bem 
como, lesões nos joelhos e no 
pé direito. 

Outro indivíduo foi encon-
trado durante a busca no local, 
também revelando não saber 
dos fatos, as mesmas respostas 
de duas outras pessoas que, 
posteriormente foram abor-
dadas nas imediações.

Segundo informações da 
PM, durante nova conversa, 
a vítima revelou que não era 
namorada do indivíduo que 
a acompanhava, mas sim, 
que havia sido sequestrada 
e mantida em cárcere priva-
do. A vítima relatou ainda 

que tomou diversas pauladas 
dos criminosos porque havia 
denunciado, em data anterior, 
um crime de tráfico de dro-
gas na região, denúncia que 
resultou na prisão de outros 
meliantes pertencentes a uma 
facção criminosa.

A vítima foi socorrida para 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do bairro Jardim 
Rodeio, sendo liberada após 
cuidados médicos.

A ocorrência foi apresentada 
na Central de Flagrantes para 
as providencias de Polícia 
Judiciária, onde os indivíduos, 
abordados nas proximidades, 
foram dispensados, sendo um 
deles arrolado como testemunha.

A autoridade de plantão 
solicitou perícia para o local, 
sendo elaborado o Boletim de 
Ocorrência sobre Sequestro, 
Cárcere Privado e Tortura. O 
primeiro indivíduo abordado, 
o que simulou ser o namorado 
da vítima e o que foi localiza-
do no interior da residência 
permanecem à disposição 
da Justiça.

Governo de SP autoriza 
abertura de licitação 
Região- O governo de São 
Paulo publicou no sábado 
passado, no Diário Oficial do 
Estado, o decreto que autoriza 
a abertura de licitação para a 
conclusão do trecho norte do 
Rodoanel Mario Covas (SP-21). 
O investimento previsto na 
concessão é de R$ 3 bilhões 
nas cidades de São Paulo, 
Guarulhos e Arujá.

Pela publicação, a licitação 
na modalidade concorrência 
internacional para a concessão 
patrocinada dos serviços pú-
blicos de ampliação, operação, 
manutenção e realização dos 
investimentos necessários 
para a exploração do sistema 
rodoviário denominado “Lote 
Rodoanel Norte” deverá ser 
realizada pela Agência Regu-
ladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp). 
A previsão é que o edital seja 
publicado nos próximos dias.

A concessão terá validade 
de 31 anos a partir da data 
de assinatura do contrato. 

“A concessão vai permitir a 

Rodoanel Norte

conclusão do Rodoanel Norte, 
que terá um papel importante 
para o crescimento econômico 
do Estado, redefinindo a plata-
forma logística de transportes 
e ampliando o escoamento da 
produção ao Porto de Santos”, 
afirmou João Octaviano Machado 
Neto, secretário de Estado de 
Logística e Transportes.

A empresa vencedora terá 
que concluir as obras físicas 
do trecho Norte, ampliando, 
assim, a malha rodoviária. Além 
disso, ela será responsável por 
administrar, operar e fazer a 
manutenção da via.

O Trecho Norte está pa-
ralisado desde dezembro de 
2018 e é o último pendente do 
sistema rodoviário. Ele possui 
44 quilômetros de extensão no 
eixo principal, passando pelos 
municípios de São Paulo, Arujá 
e Guarulhos. Com a conclusão 
dessas obras, o Rodoanel terá 
177 quilômetros de extensão, 
e fará a ordenação do trânsi-
to de passagem pela região 
metropolitana, diminuindo 
congestionamentos e liberando 

a malha viária interna para o 
trânsito local.

A modelagem inclui, en-
tre outros destaques: novos 
mecanismos contratuais e 
inovações tecnológicas na 
prestação de serviços, tais como 
verificação de projetos por 
meio de empresa certificadora, 
utilização da metodologia 

“International Road Assessment 
Programme” e emprego de 
sistema de gerenciamento de 
obras por meio de “Building 
Information Model”, adoção 
de sistemática free flow em 
trecho do Sistema Rodoviário 
e utilização de mecanismo de 
compartilhamento de risco 
de demanda.

Obras
A Secretaria de Logística e 

Transportes fez uma minu-
ciosa análise técnica, jurídica 
e econômica dos contratos, 
levantando toda documentação 
relacionada à obra, cruzando 
estas informações com visto-
rias periódicas aos 44 km do 
trecho norte. 

Turma do Curso de Educadores 
Ambientais terá segundo módulo
Alunos terão aula das 14 às 17 horas e cumprirão um total de cinco módulos, incluindo uma visita ao Parque Municipal

COCUERA

Mogi- A terceira turma do 
Curso de Educadores Am-
bientais Locais, promovido 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente, terá 
seu segundo módulo de 
formação amanhã, na As-
sociação dos Agricultores 
de Cocuera. Os 41 alunos 
matriculados terão aula das 
14 às 17 horas e cumprirão 
um total de cinco módulos, 
incluindo uma visita ao Par-
que Municipal. O primeiro 
ocorreu na semana passada, 
dando início à formação da 
nova turma do curso.

A partir do início do curso, 
nos períodos entre as aulas 
presenciais os participantes 
realizam atividades junto à 
comunidade no sentido de 
divulgar a importância da 
participação de todos na 
construção da sustentabili-
dade socioambiental.

A secretária municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
Michele de Sá Vieira, lembra 
que o curso já capacitou 

moradores de Jundiapeba 
e de Taiaçupeba. Os gru-
pos de alunos são sempre 
diversificados, com pessoas 
de idades e experiências 
distintas. Quando a terceira 
turma concluir sua formação, 
Mogi das Cruzes chegará a 
um total de 90 educadores 
ambientais com o curso 
concluído. 

Ao longo de 2021, o curso 
consolidou-se na cidade como 
uma ferramenta de construção 
da cidadania e de respeito 
ao meio ambiente. A terceira 
turma, a primeira de 2022, 
é voltada para os moradores 
da região do Cocuera, mas 

também aceitou inscrições 
de pessoas de outros bairros.

Objetivos
Entre os objetivos do 

curso, estão promover a 
sensibilização dos moradores 

frente ao tema, estimular o 
conhecimento sobre o terri-
tório onde vivem e fomentar 
o planejamento de ações 
orientadas pelos paradigmas 
da sustentabilidade.

Durante a formação também 

são abordados problemas 
socioambientais locais, como 
o descarte irregular de resí-
duos sólidos, o parcelamento 
irregular do solo, a poluição 
dos rios e córregos, a su-
pressão da vegetação nativa, 

entre outros. Outra meta é 
tornar a legislação ambiental 
mais acessível à população, 
além de orientar as pessoas a 
elaborarem planos de ações 
coletivas.

A formatura das três pri-
meiras turmas do curso será 
realizada no dia 22 de março 

– Dia da Árvore. A primeira 
turma reuniu moradores de 
Jundiapeba, Chácara Santo 
Ângelo, Conjunto Santo Ân-
gelo, Santo Ângelo, Parque 
das Varinhas, Jardim Nove de 
Julho e Parque São Martinho. 
As aulas tiveram início no dia 
2 de setembro e foram até o 
dia 14 de outubro. 

Já a segunda turma reuniu 
moradores dos bairros Barroso, 
Pedra Branca, Pindorama, 
Quatinga, Taiaçupeba, Ta-
quarussu e Vargem Grande. 
As aulas ocorreram entre os 
dias 27 de outubro e 8 de 
dezembro. Os participantes 
que tiverem pelo menos 
80% de participação nas 
quatro etapas de formação 
receberão certificados.

Primeiro módulo ocorreu na semana passada, dando início à formação da nova turma

Divulgação

Policiais 
receberam uma 
ligação feita por 
meio do Disque 
Denúncia -181

Atividades tem como 
objetivo divulgar 
a importância da 
participação de 
todos na construção 
da sustentabilidade 
socioambiental
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Mogianos fecham 2021 com 
R$ 14,6 milhões em dívidas 
Mogi- Os mogianos saíram de 
2021 com R$ 14.687.350,29 
em dívidas inscritas no Serviço 
Central de Proteção ao Crédito 
(SCPC). De janeiro a dezembro 
do ano passado, 7.370 pessoas 
foram inscritas no cadastro e 
3.241 deixaram a lista. Ao todo, 
o SCPC tem 15.256 mogianos 
com débitos abertos, o número 
é 5,9% maior que os 14.403 
nomes registrados em 2020. A 
Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC) alerta 
que o movimento é reflexo 
dos efeitos da pandemia de 
Covid-19, que provocou a 
perda de renda e aumento 
do desemprego.

O levantamento do SCPC 
vai ao encontro de um estudo 
realizado pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). A 
entidade demonstrou que o 
índice de endividamento médio 
dos brasileiros em 2021, foi o 
maior em 11 anos. A Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic) 
revelou que o percentual foi de 

SCPC

70,9%, durante os 12 meses, 
enquanto em dezembro, atingiu 
76,3% do total de famílias.

Comparando os números 
do SCPC de 2020, com os do 
ano passado, o valor total das 
dívidas inscritas no serviço 
teve uma alta de 1,9%, saindo 
de R$ 14,4 milhões para R$ 
14,6 milhões.

O diretor do SCPC, Car-
los Lapique orienta que os 

endividados busquem negociar 
seus débitos pessoalmente. 

“As instituições financeiras 
querem receber esses valores 
e nesses encontros é possível 
renegociar as dívidas com boas 
condições, como prazo maior 
para pagamento e redução 
de juros”, explicou. Outra 
dica é que as famílias revejam 
seus gastos, evitem compras 
desnecessárias e realizem um 
planejamento financeiro para 
executar ao longo do ano.

Atualmente, metade das 
dívidas inscritas no serviço 
de proteção de crédito é de 
pessoas com débitos de até 
R$ 500,00. Outra parcela de 
30% é de contas de R$ 1 mil, 
15% de valores de até R$ 2 
mil e 5% acima deste valor.

O perfil dos endividados 
é formado, em sua maioria, 
por homens, que compõem 
70% do total de inscritos. Os 
mais jovens, com idade entre 
26 e 40 anos, são os que mais 
devem (45%) seguido pelas 
pessoas com idade entre 41 
a 60 anos (40%). 

Saúde abre nova agenda 
para imunização de crianças
Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde liberou novas va-
gas de agendamento online 
para crianças ontem no www.
cliquevacina.com.br , com 
inclusão de 10 e 11 anos na 
faixa etária sem comorbidades. 
Crianças de 5 a 11 anos com 
comorbidades também podem 
ser imunizadas. 

Por enquanto, a vacinação 
está sendo marcada somente 
nos finais de semana, com 
exclusividade, segurança e 
conforto no atendimento às 
crianças. As próximas aplica-
ções estão sendo agendadas 
para o próximo sábado, dia 
29, em postos estratégicos. 
As doses disponíveis para o 
público infantil são Pfizer e 
CoronaVac.

Está disponível no site https://
vacina.mogidascruzes.sp.gov.
br/ a lista de encaixe para 
eventuais sobras de vacinas 
destinadas às crianças. A lista 
é destinada, neste momento, 
para crianças de 9 a 11 anos 
sem comorbidades e o agen-
damento deve ser feito na 

Covid-19

unidade mais próxima para 
conseguir levá-la em torno 
de 20 minutos.

No site oficial da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes é possível 
agendar primeira, segunda 
ou terceira dose de todos os 
imunizantes, conforme prazos 
e disponibilidades.  

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Conde-
mat) registrou 4.558 novas 

notificações de Covid-19 nas 
últimas 72 horas.

De acordo com dados das 
vigilâncias epidemiológicas 
dos municípios, ontem o 
acumulado de notificações 
desde o início da pandemia é 
de 536.496. Já os casos con-
firmados totalizam 152.098, 
enquanto os óbitos são 5.699.

Ainda nas últimas 72 horas 
foram confirmados 4 novos 
óbitos nos municípios de 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Santa Isabel.

Município já imunizou 1.598 crianças de 5 a 11 anos

Pedro Chavedar/PMMC

Alto Tietê recebe R$ 806 mil em 
créditos da Nota Fiscal Paulista
Valor é repassado a pessoas físicas, pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional e entidades filantrópicas

RETORNO

Região - Segundo divulgação 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda e Planejamento, 
os contribuintes das dez 
cidades do Alto Tietê re-
ceberam, em dezembro 
do ano passado, mais de 
R$ 806 mil em créditos da 
Nota Fiscal Paulista, refe-
rentes a movimentações no 
comércio. No total, quase 
319 mil contribuintes, entre 
pessoas físicas, pessoas ju-
rídicas do Simples Nacional 
e entidades filantrópicas 
foram beneficiados.

A atualização dos enca-
minhamentos dos créditos 
é publicada mensalmente 
na página da Secretaria 
de Estado de Finanças e 
Planejamento e, segundo 
o governo do Estado, mais 
de R$ 15,8 bilhões já foram 
creditados aos participantes 
do programa. O repasse dos 
créditos é referente à arreca-
dação do mês de agosto de 
2021, e que foi liberada em 

dezembro do ano passado. 
No total, mais de R$ 28,9 
milhões foram repassados 
para 13,1 milhões de enti-
dades e pessoas físicas de 
todo o país.

No total, a região recebeu 
créditos de R$ 806.209,20 
em créditos, para 318.940 
contribuintes. Dentre os 
beneficiados estão pessoas 
físicas, pessoas jurídicas que 

aderiram ao Simples Nacio-
nal, entidades filantrópicas 
e condomínios.

Em dezembro, a cidade 
que teve mais créditos com 
a Nota Fiscal Paulista foi 

Ferraz de Vasconcelos, que 
recebeu R$ 235,1 mil. A 
segunda cidade com o maior 
valor no Alto Tietê foi Mogi 
das Cruzes, que recebeu  
R$ 133,5 mil. Suzano aparece 
em quarto com R$ 96,2 mil 
em repasses e Poá em quinto 
lugar, com R$ 29,3 mil.

O levantamento da Secre-
taria de Estado da Fazenda e 
Planejamento também apontou 
o número de contribuintes 

que aderiram à Nota Fiscal 
Paulista: Mogi das Cruzes 
é a cidade com o maior 
número de contribuintes 
que receberam créditos, 
com mais de 94 mil; Itaqua-
quecetuba está em segundo 
lugar com 63.800 inscritos 
no programa. Em terceiro 
lugar está Suzano com 59,8 
mil e em quarto lugar está 
Ferraz de Vasconcelos, com 
35,6 mil.

André Diniz

Os valores creditados durante o mês passado são referentes a agosto de 2021

Arquivo/Mogi News

Diretor do SCPC, Carlos 
Lapique, orienta que as 
famílias evitem compras 
desnecessárias

Divulgação

Saiba mais

Cidade  Valor  Contribuintes
Arujá  R$ 25.512,31 17.090
Biritiba  R$ 23.474,21 5.195
Ferraz  R$ 235.179,75 35.655
Guararema R$ 17.784,98 5.461
Itaquá  R$ 133.579,88 63.800
Mogi  R$ 230.528,56 94.024
Poá  R$ 29.340,21 27.821
Salesópolis R$ 6.912,40 2.783
Santa Isabel R$ 7.600,42 7.244
Suzano  R$ 96.296,48 59.867
Total  R$ 806.209,20 318.940

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Verônica chega mais perto de Gustavo e estranha ao ver o amado na mesa 

com Cecília e Dulce Maria.

GLOBO, 17H55

Malhação
Peixoto ordena que os alunos desocupem a fábrica e todos decidem manter 

a manifestação acampando na praça.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Pilar revela a Samuel que esteve prisioneira de Solano Lopez e conta que 

Tonico era seu aliado. Solano afi rma a Elisa que não se renderá. Luísa se 

desentende com Dominique. Clemência deixa escapar para Vitória que vive 

um amor impossível.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Guilherme vê a Morte. Nedda, Jandira e Betina expulsam Tetê do salão. Ingrid 

e Murilo se beijam. Carmem liga para o celular de Flávia, e Paula confi rma a 

traição. Betina beija Chicão. Carmem e Marcelo comemoram a derrota de Paula. 

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Christian/Renato explica a Santiago o motivo de sua separação de Bárbara. 

Lara revela à avó que fi cou com Christian/Renato. Mercedes entrega o tablet 

de Érica para Bárbara e Elenice. Joy diz a Adel que é melhor fi car distante 

de Francisco. Elenice conta a Bárbara que o hacker criou um perfi l para 

Érica num site de encontros.

RECORD, 21H

A Bíblia
Depois de muitos anos, o novo faraó egípcio começa a escravizar os 

descendentes de José no Egito. O rei então ordena a morte de todos os 

bebês do sexo masculino. Joquebede dá à luz Moisés. Anrão é gravemente 

ferido. Para salvar seu bebê, Joquebede o lança no rio Nilo após colocá-

lo em uma cesta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/oil. 4/dead — fist — lose. 5/learn. 6/lenine — miolos — sônico. 10/neurologia.

Espero que você 
consiga ser alegre

Mesmo quando a 
vida não for perfeita

Que saiba 
sorrir perante as 
dificuldades

E guardar a 
esperança no coração.

Espero que nunca 
lhe falte a energia

Para sonhar e correr 
atrás dos sonhos,

E principalmente 
que nunca deixe de 
amar

MOMENTO
especial

QUE VOCÊ SEJA ALEGRE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARY KONISHI

RONALDO FUKUGAVA

PAULO YOSHIO FOSOKAWA

Que Deus, em sua infinita bondade, lhe dê tudo de bom 

que vocês merecem. Que vocês tenham muita alegria, paz, 

saúde e felicidade. Parabéns!

“Ciclo da vida: tentar, cair, levantar, 
recomeçar. Nunca desistir.”

 cultura@jornaldat.com.br

Amar a vida e todos 
aqueles que amam 
você,

Pois só assim será 
realmente feliz!
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PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
FONE: (11) 4699-8401

VAGA: VARREDOR(A)
E AJUDANTE GERAL
COM DEFICIÊNCIA

- MORAR EM MOGI DAS CRUZESE REGIÃO.
- DEFICIÊNCIA COM LAUDO MÉDICO

OS INTERESSADOS DEVERÃO ENTREGAR CURRÍCULO POR:

    E-MAIL: CINTIA.RS@PERALTAMOGI.COM.BR
    ENDEREÇO: AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, Nº 1620, JD. RODEIO,
    MOGI DAS CRUZES/SP

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. M R CENTRO DE SAÚDE E ESTÉTICA AVANÇADA LTDA, CNPJ: 42.018.934/0001-09 – 
Processo nº 601.378/2021
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.
02. 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 da penalidade de multa a:
1. MARIA HELENA DA FONSECA ALVES, CPF: 077.572.938-80 – AIP 15712 MULTA 2,5 UFM 
– Processo nº 601.393/2021
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.
03. COMUNICADO DE ERRATA:
a) No edital publicado em 01/12/2021 no jornal MOGI NEWS, na página 07, onde se lê:
“Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE RECURSO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz saber ao interessado 
abaixo que o recurso ao Auto de Imposição de Penalidade foi INDEFERIDO:
1. ANA CRISTINA DOS SANTOS 10332018806, CNPJ: 17.501.539/0001-27 – AIP 14638 
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.900/2021”
Leia-se:
“Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE RECURSO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz saber ao interessado 
abaixo que o recurso ao Auto de Imposição de Penalidade foi INDEFERIDO:
1. ANA CRISTINA DOS SANTOS 10332018806, CNPJ: 17.501.539/0001-27 – AIP 14638 
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.900/2021
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.”
b) No edital publicado em 01/12/2021 no jornal MOGI NEWS, na página 07, onde se lê:
“Comunicado de AUTO DE INFRAÇÃO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz publicar os seguintes 
AUTOS DE INFRAÇÃO:
- Nº 14578 a MARIO JALDI KODAMA, CPF: 513.628.488-91, responsável pelo imóvel 
localizado na R. Augusta, nº 50 – Vl Nova Aparecida, nesta cidade, por descumprir atos 
emanados de autoridade sanitária sendo verificada a não observância ao Termo de 
Determinação Técnica nº 23656 de 16/04/2019, contrariando o art. 67 inciso XLI, da Lei 
Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo nº 601.510/2021
- Nº 15109 a JOSE FIDELIS DA SILVA, CPF: 653.528.668-15, responsável pelo imóvel 
localizado na R. Antonio Torquato, nº 41 – Vl Caputera, nesta cidade por manter animais de 
forma precária quanto ao alojamento e destinação adequada de dejetos, contrariando o art. 
7º da Lei Complementar Municipal 11 de 17 de dezembro de 2002 c/c art. 40 incisos I, II e 
III e art. 67 inciso XL, da Lei Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo 
nº 601.331/2021
- Nº 15108 a JOSE FIDELIS DA SILVA, CPF: 653.528.668-15, responsável pelo imóvel localizado 
na R. Antonio Torquato, nº 41 – Vl Caputera, nesta cidade por não manter animais domiciliados 
de forma a impedir que fujam ou agridam terceiros ou outros animais, contrariando o art. 27 da 
Lei Complementar Municipal 113 de 23 de dezembro de 2014 e art. 8º da Lei Complementar 
Municipal 11 de 17 de dezembro de 2002 c/c art. 40 incisos I, II e III e art. 67 inciso XL, da Lei 
Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo nº 601.332/2021”
Leia-se: 
“Comunicado de AUTO DE INFRAÇÃO
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, faz publicar os seguintes 
AUTOS DE INFRAÇÃO:
- Nº 14578 a MARIO JALDI KODAMA, CPF: 513.628.488-91, responsável pelo imóvel 
localizado na R. Augusta, nº 50 – Vl Nova Aparecida, nesta cidade, por descumprir atos 
emanados de autoridade sanitária sendo verificada a não observância ao Termo de 
Determinação Técnica nº 23656 de 16/04/2019, contrariando o art. 67 inciso XLI, da Lei 
Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo nº 601.510/2021
- Nº 15109 a JOSE FIDELIS DA SILVA, CPF: 653.528.668-15, responsável pelo imóvel localizado na 
R. Antonio Torquato, nº 41 – Vl Caputera, nesta cidade por manter animais de forma precária quanto 
ao alojamento e destinação adequada de dejetos, contrariando o art. 7º da Lei Complementar 
Municipal 11 de 17 de dezembro de 2002 c/c art. 40 incisos I, II e III e art. 67 inciso XL, da Lei 
Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo nº 601.331/2021
- Nº 15108 a JOSE FIDELIS DA SILVA, CPF: 653.528.668-15, responsável pelo imóvel 
localizado na R. Antonio Torquato, nº 41 – Vl Caputera, nesta cidade por não manter 
animais domiciliados de forma a impedir que fujam ou agridam terceiros ou outros animais, 
contrariando o art. 27 da Lei Complementar Municipal 113 de 23 de dezembro de 2014 e art. 
8º da Lei Complementar Municipal 11 de 17 de dezembro de 2002 c/c art. 40 incisos I, II e 
III e art. 67 inciso XL, da Lei Complementar Municipal 98 de 24 de junho de 2013. Processo 
nº 601.332/2021
O interessado poderá oferecer defesa ao Auto de Infração no prazo de 10 (dez) dias úteis 
contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação deste comunicado.”
04. Comunicado de INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO:
No. Protocolo: 600.076/2022  Data de Protocolo: 12/01/2022
Representante: ABRAAO FELICIANO DE SOUZA (CASA DE ORAÇÃO)
CPF: 106.666.878-70
Endereço: Estrada do Mampo, 268 / Estrada do Sato
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08766-555 UF: SP
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no 
artigo 67 inciso I da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no 
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento 
CASA DE ORAÇÃO, sob responsabilidade de ABRAAO FELICIANO DE SOUZA, localizado 
na Estrada do Mampo, 268 / Estrada do Sato, nesta cidade, vem exercendo atividades de 
casa de apoio a deficientes químicos em condições que infringem os dispositivos legais 
acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO TOTAL DO 
ESTABELECIMENTO na data de 06 de janeiro de 2022.
05. INTIMAÇÃO 
Ao responsável pelo imóvel localizado na R. Fabio Jungers nº 108 – Vila Jundiaí, nesta 
cidade, intima-se a entrar em contato com o Departamento de Vigilância em Saúde, através 
do telefone 4798-6770. - Termo de Uso Múltiplo TUM 7705 – processo nº 601.682/2021

MOGI DAS CRUZES, QUINTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, PUBLICADO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2.021, PARA CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL.
HOMOLOGAÇÃO

À vista dos elementos constantes dos autos, aprovo o procedimento objetivado e, por 
despacho, HOMOLOGO o resultado do Edital de Chamamento Público nº 05/2021 – 
Secretaria Municipal de Educação, publicado em 13 de novembro de 2021, outorgando 
concessão administrativa do imóvel municipal, de acordo com o Parecer da Comissão de 
Seleção das Organizações Parceiras – Resolução SME nº 03, de 20 de janeiro de 2021. 

Processo/Mantenedor Prédio Habilitado

Processo nº 35.379/2021
Instituto Educacional Criança Feliz

CNPJ. 54.787.650/0001-58

CEIM Alcides Pais de Moraes
Av. Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, 

Vila Moraes, Mogi das Cruzes/SP

PUBLIQUE-SE
Mogi das Cruzes, 24 de janeiro de 2022.

André Duarte Stábile
Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 015-3/21 - PROCESSO Nº 22.700/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
DO PRÉDIO DO CEIM PROFª. MARIA APPARECIDA DE CAMPOS MASCI FARIA, 
LOCALIZADA NA AVENIDA BENEDICTO PEREIRA DE FARIA Nº 740 – JARDIM 
ARACY, NESTE MUNICÍPIO.
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 pelos órgãos competentes 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e da Secretaria Municipal de 
Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO da empresa TETO CONSTRUTORA S/A, 
para a fase seguinte do certame. Decidiu ainda, INABILITAR a empresa PIACON 
CONSTRUTORA EIRELI, por não atender ao subitem “2.5.1” do Edital. Fica aberto 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do Aviso de Habilitação/
Inabilitação na imprensa, para a interposição de eventuais recursos, em não 
havendo, fica estabelecido conforme subitem “3.3” do Edital, o dia 02 de fevereiro 
de 2022, às 09 horas, para abertura dos envelopes nº 2 – 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 24 de janeiro de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Estão abertas inscrições para processo seletivo de estagiários

Mogi- A Prefeitura abriu ontem as inscrições para o processo seletivo de formação 
de cadastro reserva de estagiários de ensino superior e técnico, regularmente 
matriculados em instituições públicas ou privadas, de diversas áreas. Para se 
inscrever, o candidato deverá acessar o site www.universidadepatativa.com.br, no 
campo “Concursos em andamento”.

UFMs sofrem reajuste para 
2022 de acordo com inflação
Unidade Fiscal do Município é um parâmetro utilizado pela prefeitura para a cobrança de algumas taxas

FINANÇAS

Região - A Unidade Fiscal 
do Município (UFM) é um 
instrumento utilizado por 
prefeituras de todo o país 
para estabelecer uma base 
de cobrança para impostos e 
multas em caso de descum-
primento às leis municipais. 
E, para este ano, algumas 
das cidades do Alto Tietê 
reajustaram este parâmetro 
em 10,6% na média.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou que o valor 
da Unidade Fiscal do Municí-
pio passou de R$ 187,51 em 
2021 para R$ 207,65 neste 
ano - uma variação de 10,67%. 
Segundo a administração 
municipal, o reajuste seguiu 
apenas o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), conforme 

Em Suzano, por exemplo, UFM passou de R$ 3,699 para R$ 4,093, elevação de 10,6%

previsto na lei. “Assim como 
a Ufesp que é estadual, e a 
Ufir que é federal, a UFM é 
apenas um parâmetro para 
cobrança de taxas e multas, 
não estando diretamente 
ligado aos impostos, nem 
entra como base de cálcu-
lo de tributos”, explicou a 
Secretaria de Finanças, que 
espera uma arrecadação de 
R$ 402 milhões em impostos 
municipais para a Lei Orça-
mentária Anual (LOA) 2022.

Em Suzano, o valor da 
Unidade Fiscal aumentou de 
R$ 3,699 no ano passado para 
R$ 4,093 neste ano, com um 
reajuste de 10,67% seguindo 
o IPCA entre novembro de 
2020 e outubro de 2021. 
Segundo a Pasta de Plane-
jamento e Finanças, a UFM 
apenas realiza a correção 
monetária dos preços públicos 

sem influenciar diretamente a 
cobrança do IPTU, e o muni-
cípio espera uma arrecadação 
de impostos municipais de 
R$ 271,8 milhões neste ano.

Itaquaquecetuba informou 
que a cidade não trabalha com 

uma Unidade Fiscal Municipal, 
e que os valores são cobrados 
com base no IPCA, com rea-
juste de 10,67%. Segundo a 
administração municipal, a 
previsão de arrecadação de 
impostos municipais está 

em R$ 152,5 milhões para 
este ano.

Em Poá, o valor da UFM 
aumentou de R$ 3,26 para 
R$ 3,61 de 2021 para 2022, 
e teria seguido a correção 
do índice da inflação nos 

últimos 12 meses, segundo 
a prefeitura. “Não houve 
aumento no IPTU, apenas a 
correção monetária pelo índice 
da inflação. O impacto com 
o novo valor da UFM é na 
ordem de 0,35%”, explicou 
o Executivo municipal, que 
espera uma arrecadação de 
R$ 77,8 milhões em impostos 
municipais.

A Prefeitura de Guararema 
declarou que a UFM para este 
ano é de R$ 82,37, sendo que 
no ano passado estava em 
R$ 74,38 - um aumento de 
10,74%, com base na inflação 
do IPCA entre dezembro de 
2020 e novembro de 2021. 
“O valor do IPTU é reajustado 
pelo mesmo índice, e espe-
ramos uma arrecadação de 
impostos e taxas municipais 
para 2022 na LOA de R$48 
milhões”, disse em nota.

André Diniz
Mauricio Sordilli/Secop Suzano


