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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Chuva forte prejudica campo
e agricultores temem prejuízo
Em Suzano, por exemplo, os produtores estimam que até 30% de parte das plantações foram perdidas com as chuvas
Mogi News/Arquivo

Imposto

2ª VIA DO
IPTU JÁ
PODE SER
CONSULTADA
NO SITE
Os contribuintes do IPTU já
podem consultar o valor do tributo para 2022, no site da Prefeitura.
Os que quiserem antecipar o pagamento também podem imprimir a
segunda via. Cidades, página 4

As chuvas que atingiram a Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP), durante o mês de janeiro,
não apenas repuseram os reservatórios d’água, como os que compõem
o Sistema Produtor (Spat), mas também trouxeram transtornos para os
produtores agrícolas locais, onde as
perdas podem chegar a quase um
terço do total da produção - o que
levou os municípios a agir em apoio
aos produtores rurais. Para o Sindicato Rural de Suzano, o período de
chuvas está levando a uma queda na
qualidade dos produtos disponibilizados no campo, onde legumes e
hortaliças começam a apresenta qualidade entre “razoável” e “péssima”..
Cidades, página 8

MAIS CHUVAS

Itaquá reforça
ações contra
alagamentos. p3
Legislativo

Diego Barbieri/CMMC

Câmara de Mogi define os novos
integrantes das comissões

EDUCAÇÃO

Maioria das comissões permanentes serão comandadas
pelo vereadores aliados do governo. Cidades, página 5

Faculdade Piaget abre curso de Psicologia em Suzano com nota
máxima pelo Ministério da Educação. Cidades, página 3

Divulgação

A perda do plantio é só uma parte, existe também a queda na qualidade dos produto colhidos
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EDITORIAL

O

Água e plantio

ditado popular tem razão em
dizer que a diferença entre o antídoto e o veneno está na dose.
O velho refrão serve para que a
gente busque dosar as escolhas do dia a dia,
mas também serve para uma situação mais
prática, que é o caso das chuvas.
As águas em condições ideais enchem os
reservatórios, lagos e rios, a também ajudam na produção da agricultura. No caso
de uma precipitação mais forte, as represas vão extrapolar a quantidade de água, e
o mesmo aconteceria com os rios e demais
corpos d’água. No que diz respeito à plantação, é preciso uma dosagem entre água e
sol, dependendo de cada espécie, para que
tenhamos uma boa colheita.
Acontece que as chuvas de janeiro e começo de fevereiro causaram certo transtorno aos produtores rurais de Suzano e Mogi
das Cruzes. Os agricultores se queixam de
parte da plantação perdida, o que, sem dúvida, vai fazer com que os produtos da horta percam em qualidade e ganhem em preço, o que é ruim para o consumidor, que irá
pagar por isso.

Os agricultores não têm culpa nisso, assim
como qualquer outra pessoa, seja física ou
jurídica, mas é importante que se ajudem.
Mogi e Suzano explicaram que criam ações
e acompanham os respectivos produtores
neste período de perdas de colheita. Por vezes, muitos não têm como repor o prejuízo
e precisam de ajuda.
Situações como esta não são exclusivas
do Alto Tietê, outras regiões do Estado que
possuem o plantio como parte de sua economia, também sofreram com perdas causadas pelas águas.
O consumidor precisa entender que este
deve ser um momento complicado para os
agricultores. Os preços devem se elevar sim,
pois assim como o produto final encareceu,
e haverá uma demanda normal para uma
oferta, talvez, nem tão abundante assim, os
insumos para a produção dos alimentos também podem ter sofrido aumento. Resta esperar que esse tempo mais chuvoso do que
o normal passar e que as cidades possam,
de fato, ajudar os produtores rurais que há
muito ajudam no crescimento dos municípios do Alto Tietê

•••
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FÁBIO MIRANDA

ENTREGA DE MATERIAL

A Prefeitura de Arujá entregou o material escolar aos mais de 9 mil alunos do Ensino Fundamental e Infantil
no primeiro dia de aula. Foram entregues um par de tênis para cada aluno
e também todo o kit escolar, lembrando que os alunos já haviam recebido uniformes novos no ano passado.

ZUMBA INFANTIL

A Secretaria de Esporte e Lazer de
Itaquaquecetuba está com inscrições
abertas para aulas de zumba infantil
de graça. As aulas começam na próxima terça-feira no Ginásio de Esportes
da Vila Japão e vão acontecer sempre
às terças e quintas, das 10 horas às
11h30. São 40 vagas para crianças de
5 a 14 anos e, para participar, a criança e o responsável precisam ir até o
ginásio, de segunda a sexta, das 8 às
17 horas, e apresentar cópia de RG,
CPF e comprovante de residência. O
telefone para dúvidas é o 4641-4201.

ATIVIDADES

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de
Cultura e Turismo, informa a retomada das atividades do Centro de Arte e
Cultura (CAC), no Sítio Paredão. To-

ARTIGO
Raul Rodrigues
editor@jornaldat.com.br

A mente coletiva
A mente humana é dividida entre o consciente e o
subconsciente. O consciente
é a parte da mente que capta
as vibrações do mundo fenomênico tal qual ele se apresenta, armazenando então
suas experiências na mente
subconsciente, que é a parte
muito mais complexa e estruturada que a primeira. É no
subconsciente que se abriga
a chamada mente coletiva,
que conforme será, a seguir,
colocada é a mente vinculada
a toda a humanidade.
Nós somos dotados de
consciência individual, portanto, temos a faculdade do
livre arbítrio, porém analisando de um modo mais amplo,
verificamos que existem na
sociedade e no mundo tendências de comportamento
e pensamento, onde alguns

CONTRACAPA

padrões são seguidos mesmo sem haver a comunicação direta entre as pessoas.
Para compreendermos isso
é necessário entendermos
que na realidade o homem
não é um ser individual sem
ligação com outras pessoas.
Pelo contrário, a maior parte de sua mente refere-se ao
subconsciente.
Uma sociedade tende a
criar seus próprios padrões
e valores, fazendo com que
seguir suas regras seja algo
instintivo à todas as pessoas,
e não consciente, sendo que
esse tipo de ação é capaz de
envolver não somente atitudes
e pensamentos de um povo,
mas também, por exemplo, a
naturalidade em aceitar fatos
violentos de uma sociedade
e até mesmo a criar regras e
padrões para contração ou

cura de doenças. Esse tipo
de pensamento, sendo potencializado por toda uma
sociedade, possui uma força
incomum, onde é difícil alguém escapar do seguimento desses padrões, e consequentemente fugir de suas
consequências.
Portanto, a mente coletiva de um povo é a somatória de diversos pensamentos
que geraram tendências. Por
esse fato, a mente coletiva
não atingiu o Inconsciente
Universal, que é imutável e
intransponível. Para transcender isso é que praticamos a
meditação, onde se busca a
conexão com a vida de Deus
e viver no mundo fenomenológico seguindo apenas
Suas regras, livres de amarras mentais.

dos os cursos são gratuitos e abertos
para a população ferrazense. O CAC
oferece os cursos na modalidade de
dança de Ballet, Street Dance, Dança
Gospel, Ritmos, Jump Dance, Sertanejo e FitDance. O local também oferece cursos no âmbito da música, tais
como: Teclado, Violino, Violão, Flauta Doce, Coral, Musicalização e Fanfarra, Banda e Percussão, Orquestra
Osife e Banda Jovem.

INTERDIÇÃO

A estrada do Santíssimo foi interditada nesta segunda-feira devido a uma
erosão que oferece riscos aos veículos
que trafegam pelo local. Os moradores deverão realizar o acesso ao bairro
Jardim Novo Éden ou a Igreja Matriz
pela região central de Santa Isabel.

326 ATENDIMENTOS

Com 326 atendimentos realizados entre
exames de mamografia e ultrassons,
a passagem da Carreta da Mamografia em Poá foi encerrada neste sábado. A carreta faz parte do programa
estadual “Mulheres de Peito” e permaneceu no município por 11 dias,
em virtude da solicitação feita pelas
Secretarias municipais de Saúde e da
Mulher, junto ao Governo do Estado.

CHARGE

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor
universitário
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SANEAMENTO

Município assina minuta para
atender ao Novo Marco Legal
Minuta do contrato foi assinada pelo prefeito de Suzano; prazo de formalização no país termina em 31 de março
Suzano - O prefeito Rodrigo
Ashiuchi (PL) recebeu representantes da Companhia
de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp), na tarde de ontem,
para a assinatura da minuta
de contrato que adequa o
município ao Novo Marco
Legal do Saneamento Básico,
instituído pela lei federal nº
14.026/2020. O prazo para
formalização em todo o país
se encerra em 31 de março
deste ano.
A medida renova o direito
da cidade a 4% do Fundo
Estadual de Saneamento
para investimentos no setor,
estabelece o cumprimento de
metas para universalizar o
saneamento básico até 2033
e garante a participação da
empresa na revisão do Plano
Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário de Suzano.
O encontro de ontem ocorreu
no Paço Municipal e contou
com as presenças de quatro
representantes da Sabesp:

Irineu Junior/Secop Suzano

Metas a serem
cumpridas visam
universalizar
o saneamento
básico na cidade
até 2033

“Este foi um passo muito
importante não apenas para
garantir a regularidade do
município no que estabelece
o Novo Marco Legal do

Saneamento Básico como
também para manter os
investimentos nesta área
fundamental para a qualidade
de vida das pessoas. Temos
avançado consideravelmente
para garantir água potável
e esgoto tratado em toda a
cidade. Basta ver o quanto
evoluiu o saneamento básico em Suzano nos últimos
anos e a posição que temos
conquistado nos levantamentos nacionais, como o
Ranking Trata Brasil. Tudo
isso mostra que, sem dúvida,
conseguiremos cumprir as
metas bem antes de 2033”,
destacou o prefeito Rodrigo
Ashiuchi.

Educação

Oportunidade

Chuvas

Piaget abre curso de Psicologia
com avaliação máxima pelo MEC

Estado amplia
prazo para
inscrições no
Bolsa Trabalho

Ações contra
alagamentos e
monitoramento
são reforçados

Suzano - O programa Bolsa
Trabalho, do governo do
Estado, teve seu prazo de
inscrições prorrogado para
sexta-feira. A iniciativa garante ocupação, qualificação
profissional e bolsa-auxílio
de R$ 540 aos cidadãos desempregados e em situação
de vulnerabilidade social.
O programa oferece 300
vagas para moradores da
cidade. Os contemplados
vão cumprir atividades de
trabalho em órgãos públicos
por cinco meses, sendo 20
horas semanais. Para participar, é preciso ser maior de
18 anos, residente do Estado
de São Paulo, estar desempregado e não ser beneficiário
de Seguro Desemprego ou
outro programa assistencial
equivalente, com renda per
capita de até meio salário
mínimo.
As inscrições para o Bolsa
Trabalho podem ser feitas
por meio do site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Itaquá - A Prefeitura de
Itaquaquecetuba está reforçando as ações de combate
às enchentes na cidade por
conta das fortes chuvas no
último fim de semana. A
Defesa Civil fortaleceu o
monitoramento e a equipe
de Serviços Urbanos realizou ações de prevenção nos
bairros Maria Augusta e Vila
Japão. Só em fevereiro foi
registrado o acumulado de
98.5 mm de chuva.
Na última sexta-feira foi
feito patrulhamento fluvial
de barco no Rio Tietê. Esta
semana, a depender da previsão meteorológica, poderá
haver um novo patrulhamento. “O transbordamento
se dá mesmo sem chuva,
pois a água vem de Mogi
das Cruzes e normalmente
leva de dois a três dias para
chegar em Itaquaquecetuba”,
acrescentou. A Secretaria de
Serviços Urbanos realizou uma
tentativa de bombeamento
em pontos dos dois bairros.

Suzano - O Ministério da
Educação autorizou com
nota máxima o curso de
graduação em Psicologia
da Faculdade Piaget de Suzano. A instituição abriu as
inscrições do vestibular para
a primeira turma, com previsão para início das aulas em
fevereiro de 2022. O curso
de Psicologia está entre os
mais procurados no país.
A portaria Portaria MEC/
SERES nº 443, de 4 de fevereiro de 2022, que autoriza
a faculdade a ofertar o curso,
foi publicada no Diário Oficial
da União (DOU) na última
segunda-feira. A Faculdade
Piaget cumpriu todos os
requisitos do MEC e passou
por avaliação presencial. Na
visita à faculdade os avaliadores analisaram projeto
pedagógico, estrutura física,
matriz curricular e corpo
docente. Ao final, a instituição recebeu nota 5 (em
escala que varia de 1 a 5),
considerado como um curso
de excelência, passando a ser

Ashiuchi recebeu ontem no Paço Municipal representantes da Sabesp para a assinatura do documento

Eduardo Camargo Afonso,
gerente de Departamento no
Alto Tietê; Zemicindo Miguel
Mendes, gerente de Divisão
do escritório regional; Ana

Lúcia Scavassini, do Departamento de Planejamento; e
Marcos Roberto Pan Oddone,
do Departamento Jurídico.
Também estiveram presentes

o secretário municipal de
Assuntos Jurídicos, Renato Swensson, e o chefe de
Gabinete, Afrânio Evaristo
da Silva.

Divulgação

Curso de Psicologia já estava previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional

o único curso de Psicologia “Esta graduação é oferecida
do Alto Tietê autorizado em outros países onde o
com nota máxima pelo MEC. Instituto Piaget está presente,
O curso terá duração de 5 numa visão para além das
anos e carga horária de 4 fronteiras regionais a partir
de sua Internacionalização.
mil horas.
O curso de Psicologia já O projeto para o Brasil não
estava previsto no Plano poderia abrir mão da Psicode Desenvolvimento Ins- logia na sua lista de cursos.
titucional da Piaget desde Não podemos imaginar uma
a implantação em Suzano. instituição com o nome do

Piaget e com uma matriz
humanista sem um curso
de Psicologia”, afirmou o
diretor-geral da faculdade,
Marcus Rodrigues.
Mais informações com
a Equipe do Vestibular da
Piaget, pelo telefone (11)
4746-7090 ou Whatsapp
(11) 97822-4989. As aulas
são 100% presenciais.
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IPTU 2022

Impressão de 2ª via e consulta
de valores estão disponíveis
Moradores que quiserem antecipar o pagamento do tributo também podem acessar o site da Prefeitura
Mogi- Os contribuintes
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) já
podem consultar o valor
do tributo para 2022, no
site da Prefeitura. Aqueles
que quiserem antecipar o
pagamento também podem
imprimir a segunda via
das parcelas. Para ambos
os serviços, é necessário
preencher o formulário
com os dados do imóvel,
que constam da primeira
página do carnê do IPTU
dos anos anteriores, e o
número do CPF ou CNPJ
do proprietário.
Para consulta online, acesse
https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/. Se preferir, o
contribuinte também pode
acessar a Carta de Serviços
do site, na opção “Impostos
e Taxas” e depois “IPTU: 2ª
via de conta”.A previsão é
de que os cerca de 140 mil
carnês sejam entregues até
o fim deste mês.
Como no ano passado,
em 2022 o tributo também

não terá aumento real, mas
apenas uma atualização
inflacionária, e a correção
será a menor possível dentre
os índices oficiais.
Atualmente, o menor
é o Índice de Preços ao
Consumidor (IPC-Fipe),
que fechou em 9,96% (período de dezembro de 2020
a novembro de 2021). O
imposto poderá ser pago
em até dez parcelas, de
março a dezembro.
As datas específicas de
vencimento serão informadas
nos carnês - elas variam
de acordo com o CEP da
propriedade (conforme
o decreto 20.609/2021).
Esta organização é feita
para evitar longas filas em
agências bancárias e casas
lotéricas.
Além da atualização do
valor pelo menor índice
inflacionário, para 2022 a
Prefeitura instituiu, após
aprovação de projeto de
lei pela Câmara, um pacote
de melhorias nas condições

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC

É necessário preencher o formulário com os dados do imóvel, que constam no carnê

de pagamento do tributo,
que criou benefícios como
o aumento do desconto de
5% para 8% para quem
paga o tributo à vista.
Está mantido o abatimento

Gratuito

de 5% para quem estava em
dia com o tributo até 1º de
novembro de 2021. Com
isso, o desconto para os
que pagam à vista poderá
chegar, na prática, a 13%

(5% pela por estar em dia
e mais 8% pelo pagamento
em parcela única).
“É um compromisso do
prefeito Caio Cunha (Pode)
não haver aumento real

de IPTU, mas apenas a
atualização inflacionária.
E buscamos o menor índice oficial para que haja
o menor impacto possível
ao contribuinte”, explicou
o secretário municipal de
Finanças, Ricardo Abílio.
“Também criamos melhores condições de desconto,
tanto para pagamento à vista,
quanto no parcelamento. E
como nos meses de janeiro
e fevereiro há uma concentração de despesas para o
cidadão, da mesma forma
como já havíamos feito no
ano passado, mantivemos
o vencimento da primeira
parcela do IPTU para março,
desafogando as contas de
início de ano”, completou
o secretário.
O IPTU é uma das principais fontes de recursos do
município, o que é necessário
para os investimentos: a
receita é revertida em benefícios à população, como
educação, saúde, segurança,
esportes e infraestrutura,

Região Leste

Estão abertas as inscrições para Área de Intervenção
ocupação da Casa do Hip Hop Urbana é tema de reunião
Mogi- Estão abertas as inscrições para a ocupação da
Casa do Hip Hop no mês
de março. O espaço ficará
à disposição de grupos e
artistas que queiram ensaiar
no local, respeitando o limite
de 20 vagas por turma e os
agendamentos serão feitos
por meio de formulário
virtual. Qualquer pessoa
com mais de 18 anos pode
se inscrever gratuitamente
até o dia 18 de fevereiro.
A casa pode ser agendada
para atividades com até
duas horas de duração. O
critério de desempate para
inscrições que solicitarem os
mesmo dia e horário será a
ordem de inscrição. A previsão é que a confirmação
dos agendamentos aconteça no dia 25 de fevereiro,
pelo e-mail informado no
formulário.
Após o agendamento,
não será possível alterar as
datas. Caso o proponente
não possa comparecer da
data escolhida, é necessário

informar a Secretaria de
Cultura com no mínimo
24 horas de antecedência.
O proponente que não
comparecer na data agendada sem aviso prévio de
48 horas e sem comunicar
a Secretaria de Cultura
perderá o direito de utilizar a Casa durante o mês
de março, porém poderá
tentar novo agendamento

em meses futuros.
Mais informações podem ser obtidas por meio
do telefone 4798-6900. A
Secretaria de Cultura atende
de segunda a sexta-feira, das
9 às 16 horas, no Casarão
do Carmo, que fica na rua
José Bonifácio, 516, no
Centro Histórico. O e-mail
de contato é o culturamogi@
mogidascruzes.sp.gov.br.
Divulgação/PMMC

Espaço ficará à disposição de grupos e artistas

Mogi- A Secretaria Municipal
de Planejamento e Urbanismo
realizou ontem em parceria com
a Associação de Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de
Mogi das Cruzes (Rua Júlio
Perotti, 57), uma reunião técnica que debaterá o processo
de consulta pública sobre a
Área de Intervenção Urbana
(AIU) da região leste, que
compreende o distrito de
Cezar de Souza. O evento
foi aberto ao público geral
e seguirá os protocolos de
segurança contra a Covid-19.
Os mogianos podem se
manifestar sobre o tema até o
dia 15 de fevereiro – o prazo
inicial terminaria no final de
janeiro, mas foi prorrogado
para que a sociedade tenha
mais tempo para participar.
Os cidadãos podem participar
apresentando sugestões, que
serão analisadas e incorporadas
ao processo de desenvolvimento
sustentável da região.
“Temos uma parceria muito
boa com a Associação e, em
contato com o presidente

Mauro Rossi, agendamos esta
reunião para que o processo
seja apresentado e as pessoas
possam tirar dúvidas”, explicou o secretário municipal de
Planejamento e Urbanismo,
Claudio de Faria Rodrigues.
Ele explica que o Plano
Diretor de Mogi das Cruzes
(Lei Complementar nº 150,
de 26 de dezembro de 2019)
definiu aquela região como
AIU Região Leste, caracterizada
como um eixo de crescimento
próximo ao Rio Tietê, sendo
necessários, para isso, investimentos em saneamento
ambiental, mobilidade e implantação de diferentes serviços
e equipamentos públicos, de
maneira sustentável.
O Plano Diretor determina
que cada AIU tenha com um
Projeto Urbanístico Específico (PUE), que subsidiará a
regulação urbanística de seu
território. Nas AIUs onde já
exista intervenção em áreas
já ocupadas, como é o caso
da AIU Região Leste, o Plano
Diretor também impõe a

obrigatoriedade de disponibilização do conteúdo proposto
e dos resultados dos estudos
que integram o Plano Urbanístico Específico na internet,
para ciência da população e
oferecimento de críticas e
sugestões, por período não
inferior a 20 dias.
“Nosso objetivo é estimular
o crescimento sustentável e
organizado em Cezar de Souza,
que ocorrerá com o apoio de
ferramentas de planejamento baseadas na participação
democrática dos moradores”,
afirmou o secretário.
A Pasta possui outra consulta
pública de grande importância
aberta à população mogiana.
Ela trata da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação
do Solo de Mogi das Cruzes
(Lei Municipal nº 7.200, de
31 de agosto de 2016), um
dos principais instrumentos
de planejamento territorial
da cidade, reunindo as regras
do zoneamento e a definição
dos parâmetros de uso e de
ocupação do solo.
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CÂMARA

Governistas garantem maioria
nas comissões permanentes
Votação das comissões de Finanças e Orçamento e de Assistência Social é marcada por protesto de 11 vereadores
Diego Barbieri/CMMC

André Diniz

Mogi - A Câmara de Vereadores
confirmou na tarde de ontem
a composição de suas nove
comissões permanentes para
2022 e ratificou a maioria dos
vereadores da base de apoio
ao prefeito Caio Cunha (Pode)
na totalidade dos grupos. A
votação das duas comissões
em que havia indecisão - de
Finanças e Orçamento e de
Assistência Social, Cidadania e
Direitos Humanos - foi marcada
pelo protesto dos vereadores
do chamado Grupo dos Onze
que se retirou da disputa.
As movimentações pelo
acordo na ocupação das nove
comissões permanentes e do Última votação ocorreu na tarde de ontem, durante a sessão do Legislativo
Conselho de Ética estava sendo
conduzida pelo presidente do do Grupo dos Onze declara- apoio aos projetos encami- que o trabalho no Legislativo
Legislativo, vereador Marcos ram que não iriam fazer parte nhados pelo poder Executivo, é primariamente de fiscalizar
Furlan (DEM), desde o início da votação das comissões. e citou a troca de nome do as ações do Poder Executido ano, com o intuito de A vereadora Inês Paz (Psol) colega de bancada Mauro vo, e é necessário manter a
promover a harmonia entre reiterou os esforços para uma Yokoyama (PL), o Mauro do responsabilidade de analisar
as duas bancadas estabeleci- composição diferenciada; Salão, que teria sido trocado as propostas e aprovar bons
das no final do ano passado, Iduigues Martins (PT) afirmou na composição final pela projetos para a comunidade.
durante a eleição da nova que houve uma “imposição” vereadora Fernanda Moreno
Ao final, a comissão perMesa Diretiva.
por parte do grupo majoritário (MDB): “Faltou conversa com manente de Finanças e OrA proposta original do grupo na Comissão de Assistência os vereadores, mas parabenizo çamento será composta pelos
que faz críticas à administração Social, principalmente no que o presidente Furlan por bus- vereadores Pedro Komura e
municipal era de que o bloco classificou em esforços para car até o último momento o Zé Luiz (PSDB), Maria Luiza
situacionista tivesse a maioria impor uma agenda de cunho consenso entre os pares da Fernandes - a Malu Fernandes
em cinco comissões, enquanto religioso ao grupo de trabalho. Casa”, concluiu.
(SD), Vitor Emori e Farofa (PL).
que os onze vereadores seriam “Lamentavelmente esta prática
O vereador Milton Lins
A comissão de Assistência
distribuídos majoritariamente leva a uma queda de braço, da Silva (PSD), o Bigêmeos, Social, Cidadania e Direitos
nas outras quatro. No entanto, por um coletivo se impor ao protestou contra o que chamou Humanos será composta pelos
a proposta não teve progres- outro”, afirmou.
de uma “tentativa de isolar o parlamentares Edson Santos
O vereador Francismário PSD, para que ele não possa (PSD), Inês Paz (PSOL), Johnross
so, e a votação foi levada ao
plenário no final da fase do Vieira (PL), o Farofa, apontou participar ativamente das co- Jones Lima (Pode), Fernanda
expediente de ontem.
que a maioria dos governistas missões”. Já José Luiz Furtado Moreno (MDB) e Osvaldo
Em protesto, representantes nas comissões vem para dar (PSDB), o Zé Luiz, lembrou Antonio da Silva (REP).

Novas composições da Câmara
Justiça e Redação
Fernanda Moreno (MDB)
Carlos Lucareski (PV)
Iduigues Martins (PT)
Policial Maurino (PODE)
Bigemeos (PSD)
Obras, Habitação, Meio
Ambiente, Urbanismo e
Semae
Carlos Lucareski (PV)
Clodoaldo Aparecido de
Moraes (PL)
José Luiz Furtado (PSDB)
Edinho do Salão (MDB)
Vitor Emori (PL)
Transporte e Segurança
Pública
Policial Maurino (PODE)
Marcelo Bras (PSDB)
Edinho do Salão (MDB)
Iduigues Martins (PT)
Farofa (PL)
Educação
Malu Fernandes (SD)
Eduardo Ota (PODE)
Inês Paz (PSOL)
Edson Santos (PSD)
Pedro Komura (PSDB)
Cultura, Esporte e Turismo
Eduardo Ota (PODE)
Edinho do Salão (MDB)
Osvaldo da Silva (REP)
Milton Bigêmeos (PSD)
Mauro do Salão (PL)

Indústria, Comércio, AgriCultura e Direito do Consumidor
JohnRoss (PODE)
Marcelo Braz (PSDB)
Clodoaldo Aparecido de
Moraes (PL)
Pedro Komura (PSDB)
Milton Bigêmeos (PSD)
Saúde, Zoonoses e Bem-Estar Animal
Otto Rezende (PSD)
Fernanda Moreno (MDB)
Policial Maurino (PODE)
Farofa (PL)
Pastor Osvaldo (REP)
Finanças e Orçamento
Pedro Komura (PSDB)
Zé Luiz (PSDB)
Malu Fernandes (SD)
Vitor Emori (PL)
Farofa (PL)
Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos
Edson Santos (PSD)
Inês Paz (PSOL)
Johnross (PODE)
Fernanda Moreno (MDB)
Osvaldo Silva (REP)
Conselho de Ética
Pedro Komura (PSDB)
Zé Luiz (PSDB)
Malu Fernandes (SD)

Hoje

Parceria vai entregar 330 cestas básicas no município
Poá - A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social, em parceria com a
Fundação Banco do Brasil,
realiza hoje a entrega de 330
cestas básicas para beneficiários cadastrados no Cadastro
Único (CadÚnico). Os moradores devem acessar o site
da Prefeitura de Poá (www.
poa.sp.gov.br) e consultar
o Número de Identificação
Social (NIS) para verificar
se têm direito ao benefício.
De acordo com o responsável
pela Pasta e presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Lucas Bertagnolli, a ação faz
parte da campanha de ajuda
humanitária “Brasileiros pelo
Brasil”, em parceria com o

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Ação faz parte
da campanha
de ajuda
humanitária
“Brasileiros
pelo Brasil”

Distribuição das cestas será no Reino da Garotada, entre as 13 e 16 horas de hoje

#FaçaumBemINCRÍVEL, a
Cooperativa dos Produtores
Rurais de Jundiapeba e Região

(Cooprojur) e a Coordena- “Há poucos dias realizamos
doria de Desenvolvimento a entrega de cestas, também
Rural Sustentável (CDRS). por meio desta parceria, para

algumas entidades assistenciais
e, agora, vamos distribuir
para a população em situação
de vulnerabilidade social”,
destacou.
O secretário explicou que
com esse repasse da Fundação
Banco do Brasil será possível
distribuir duas mil cestas de
alimentos aos poaenses que

se encontram em situação de
vulnerabilidade social e estão
cadastrados nos programas
sociais do município. “.
A prefeita Marcia Bin (PSDB)
ressaltou a importância da
parceria com a Fundação
Banco do Brasil. “Por meio
deste trabalho em conjunto,
levamos alimento às famílias
que mais precisam. Agradeço à fundação pela ação
e parabenizo a Pasta, em
nome do secretário Lucas
Bertagnolli, pelo trabalho que
vem realizando”, finalizou.
A distribuição será na
instituição Reino Garotada,
das 13 às 16 horas, na rua
Padre Eustáquio, 347, Vila
Archimedes.
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“ Nunca deixe de lutar por medo de
errar ou de se machucar. As feridas
com o tempo se curam, mas as
oportunidades não voltam.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
Aos aniversariantes de hoje que Deus, em sua infinita
bondade, lhe dê tudo de bom que você merece. Que você
tenha muita alegria, paz, saúde e felicidade. Parabéns!

cultura@jornaldat.com.br

Sonhos são para serem realizados!
Tudo que sonhamos,
seja fácil ou difícil de
alcançar, nunca deve
ser colocado apenas
como um fruto da
nossa imaginação,
muito menos como
algo impossível.
Certamente o nível
de dificuldade e
de empenho que
deverá ser depositado
irá variar, mas
jamais permita
que seus sonhos
sejam esquecidos
simplesmente por não

tentar conquista-los.
Com tantos
exemplos de superação
e vitórias, como
você pode achar que
apenas os seus sonhos
são impossíveis de
realizar? A diferença
pode estar na simples
ação de levantar
e realmente se
movimentar para
concretizar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
"Dormi na (?)", sucesso
de Bruno e Marrone
Crime de interferência
em inquérito policial

Cidade do
Museu da
Memória
Rondoniense
Caráter do
comum
O assunto
evitado
por pudor
Prática
esportiva
dos campos
da GrãBretanha

Moeda que
circulava no
reinado de
D. João VI

© Revistas COQUETEL
(?) assíduos: os
assinantes
do jornal

Desenrolar
negativo
de
protestos

Instituição
que
centraliza
a maior
parte do
mercado
petroleiro
(sigla)

Riqueza do
pecuarista
Material
reciclável

Conjunção
aditiva
Recipiente
plástico de
mercados,
prejudicial
ao meio
ambiente

"(?)
Produto
usado na Mundo",
lavagem periódico
de roupas da Espanha

Posta em
estado de
atenção
(por alguém)

Primeira
consoante
do alfabeto

Autor desconhecido

geada

Oferece;
doa

Pássaro
de cor
negroazulado

Carinha de Anjo
que seu coração mandar.

Dalva explica para Jura que Mel saiu de casa. Tião aparece e é recebido

Apelido da
Portuguesa
(fut.)

Cervídeo
com
grande
galhada
(?) Smith,
cantor inglês
Soar como
a abelha

vão embora, após rápidos acenos.

Davi mente para Matias. Violeta ajuda Heloísa a distribuir roupas para os
funcionários do engenho. Afonso conversa com Benê. Lorenzo desdenha
das flores que Letícia recebe de Bento. Violeta se surpreende com a história

Matemático
e inventor
a quem é
atribuída a
expressão
"Eureka!"

de Giovanna. Davi consegue avisar a Elisa de seu show no Palace Cassino.

BANCO

Aline Dias,
atriz de
"Malhação"
(TV)

Temporão;
precoce

2/el. 3/nor — old — pet. 4/care.

Além da Ilusão

Cuidado,
em inglês

Outra vez!
Nem,
em inglês

com bolinhos. Clarice e Júlio dão de cara com Escobar e Alicinha no bar e

GLOBO, 18H15

Divisões
geológicas
da Terra

Mensageiro
de Deus
Censura
em fotos

Gustavo lembra de Tereza e quando prometeu para ela sempre fazer aquilo

Vale a Pena Ver de Novo - O Clone

Mar de
(?), lago
da Ásia
Central

O indíviduo
que troca
o dia pela
noite

SBT, 21H00

GLOBO, 17H55

(?) expiatório: assume
a culpa de
outros
Ação com
as mãos
que revela
ansiedade

Distribui
tarefas
entre subordinados

Que excedem as expectativas
(fem.)

A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homena-

Antigo,
em inglês
Instrumento
de cordas

(?) do sangue, deficiência do
hemofílico

58

GLOBO, 19H40

Marcelo convence Paula a aceitar o cargo que Carmem ofereceu na empresa.

GLOBO, 21H30

Um Lugar ao Sol
Roney é levado da casa de Santiago pelos seguranças. Santiago diz a Érica
que a única forma de Stephany ficar livre de Roney é indo à polícia. As filhas
de Santiago descobrem que Stephany está trabalhando na casa do pai.
Thaiane demonstra interesse por Ravi, e Lara incentiva.

RECORD, 21H

A Bíblia
Os egípcios ficam sem água e Ramsés promete se vingar de Moisés. Os
egípcios contaminam a água dos escravos. O príncipe sofre com a falta de água.
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paternidade de Tina. Neném cuida de Tina. Flávia questiona Odete sobre
sua mãe. Neném e Jandira contam para Nedda sobre a paternidade de Tina.
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Neném se compromete a contar toda a verdade para Nedda sobre a
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Quanto Mais Vida, Melhor!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - PROCESSO Nº 201.929/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BARRILHA DENSA.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 23 de fevereiro de
2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 08 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA
COSTA. Diretor Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS
ESTEVES E FUKUSATO – CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 16.538.542/0001-52 - NIRE: 35226747815
Ficam convocados os interessados em participar, de
uma Sociedade em Contas de Participação – SCP, com
empresa: ESTEVES E FUKUSATO - CLINICA MEDICA
LTDA, para a REUNIÃO COM OS SÓCIOS, que se realizará no dia 21 de Fevereiro de 2022 (21/02/2022), as
07:00Hs, em primeira convocação, e as 08:00Hs, em
segunda convocação, na sede da empresa: Rua Doutor
Correa, Nº 318, Centro, Mogi das Cruzes — SP, Cep:
08710-040, a fim de deliberarem sobre a Constituição
de uma SCP, interessados.
Mogi das Cruzes, 08 de Fevereiro de 2022.
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Cerca de 25 mil ferrazenses estão atrasados com 2ª ou 3ª dose
Levantamento realizado pela Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos aponta
que 9.396 moradores não retornaram para tomar a segunda dose da vacina contra a
Covid-19 e outros 14.169 estão em falta com a 3ª dose. São cerca de 25 mil pessoas
que não concluíram o esquema vacinal. A Pasta solicita que as pessoas que já se
imunizaram retornem para tomar o reforço.
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Somente para Redação e Fotografia
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AGRICULTURA

Suzano estima perdas de 30% na produção e 50% na qualidade; Mogi das Cruzes busca ajudar produtores rurais

Fortes chuvas causam prejuízo
na agricultura do Alto Tietê

Mogi News/Arquivo

André Diniz

Região - As chuvas que
atingiram a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP),
durante o mês de janeiro,
não apenas repuseram os
reservatórios d’água, como
os que compõem o Sistema
Produtor (Spat), mas também
trouxeram transtornos para
os produtores agrícolas locais, onde as perdas podem
chegar a quase um terço do
total da produção - o que
levou os municípios a agir
em apoio aos produtores
rurais.
Para o Sindicato Rural
de Suzano, o período de

chuvas está levando a uma
queda na qualidade dos
produtos disponibilizados
no campo, onde legumes
e hortaliças começam a
apresenta qualidade entre
“razoável” e “péssima”, na
visão da entidade. Segundo
o presidente Ricardo Sato,
a falta de sol e as chuvas
diárias estão comprometendo o crescimento das
plantas. “Os produtores
locais já haviam diminuído
a produção pelo alto custo de produção, e o verão
chuvoso acentuou a falta
de hortaliças. A qualidade
já caiu 50%, e nas próximas
semanas podem faltar no

campo”, alertou Sato.
Segundo o departamento
de Agricultura de Suzano,
vinculado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
e Geração de Emprego, as
constantes chuvas - somadas
aos aumentos nos preços
dos insumos, da energia e
adubos - fizeram com que
as perdas fossem de 25% a
30% do total de hortaliças
cultivadas, na comparação
com anos anteriores.
“A Prefeitura está promovendo ações e iniciativas
para ajudar os produtores
que tiveram perdas com as
chuvas. A administração
oferece orientações técnicas

para aprimorar a produtividade na época de chuva,
e está trabalhando na melhoria das condições das
estradas rurais. Também
conquistamos um projeto
para segurança alimentar,
com aquisição de insumos
de produtores rurais locais
para as famílias em situação de vulnerabilidade do
distrito de Palmeiras, com
investimento de R$ 250 mil”,
explicou em nota.
A Prefeitura de Mogi das
Cruzes, por sua vez, informou
que as chuvas causaram
impacto apenas em alguns
pontos nas áreas de várzea
até o momento, onde a
cultura de folhosas, ervas
aromáticas e condimentos
são de rápido ciclo, e os
produtores já estão com
novos plantios.
A Pasta da Agricultura
informou que está realizando o acompanhamento
dos produtores pela divisão
de assistência técnica e extensão rural, atuando de
acordo com cada demanda

Em Suzano, perdas podem chegar em até 30%

e mantendo diálogo com
o governo estadual para
viabilizar políticas públicas
de crédito rural emergencial
com juros diferenciados.
“A cidade mantém políticas
públicas por iniciativas que
contribuem para auxiliar os
produtores rurais diante das
intempéries. No final do
ano passado, a cidade foi
contemplada com quatro
estações meteorológicas,

ajudando no trabalho dos
agricultores, além do programa de Subvenção ao
Prêmio do Seguro Rural,
que oferece a chance de
segurar sua produção com
custo reduzido, por auxílio
financeiro do Município - os
agricultores interessados
podem se inscrever até o
dia 16 de março”, concluiu
em nota a administração
de Mogi.

Online

Saúde mantém agendamentos
para vacinação contra a Covid
Mogi- A Secretaria Municipal de Saúde mantém
vagas para imunização de
crianças de 5 a 11 anos no
www.cliquevacina.com.br
e também algumas opções
para adultos e adolescentes. A
vacinação contra a Covid-19
segue em ritmo acelerado
em Mogi das Cruzes, com
um total de 875.207 doses
já aplicadas até o momento.
Deste total, foram aplicadas
369.268 primeiras doses,
sendo 16.926 crianças de 5
a 11 anos, público-alvo da
fase atual da campanha. O
número representa cerca de
38% da população estimada
para essa faixa etária.
As aplicações continuam
em todas as unidades de

saúde de acordo com o
agendamento realizado previamente. Para a vacinação
de crianças, é necessário que
ela esteja acompanhada dos
pais ou que o adulto que a
acompanhe tenha em mãos
o termo de autorização.
Também é obrigatório
apresentar RG ou certidão
de nascimento da criança, documento com foto
do adulto responsável que
acompanha a criança, CPF
ou Cartão SUS, além do
comprovante de endereço
em Mogi das Cruzes.
O imunizante Pfizer é
destinado para crianças
com comorbidades ou deficiências e para crianças de
5 anos. Já a Coronavac está

liberada para o público de
6 a 11 anos, com ou sem
comorbidades.
Os municípios do Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto
Tietê (Condemat) receberam ontem um novo lote
de Pfizer para imunização
de crianças de 5 a 11 anos.
No total são 18.650 doses
que serão entregues aos 10
municípios de acordo com o
quantitativo do público-alvo.

Mortes
A região do Condemat
registrou online sete óbitos
por Covid-19 nos municípios
de Itaquaquecetuba, Mogi
das Cruzes, Santa Isabel e
Suzano.

