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Mais notícia em um só lugar

Número de mortes no trânsito
tem queda de 55% em Suzano
Os registros apontam que foram 29 óbitos em 2020 e 13, no ano passado, segundo dados contabilizados pelo Infosiga
Arquivo/PMMC

Impostômetro

ALTO TIETÊ
PAGA MAIS
IMPOSTOS
O Impostômetro que estima o
quanto foi pago em impostos e tributos, apontou que as cidades do
Alto Tietê tiveram um aumento de
11,54% no total pago entre o início do ano e o mesmo período de
2021. Cidades, página 5

No ano passado, a quantidade
de óbitos registrados no trânsito da
cidade de Suzano teve uma diminuição de 55% em relação ao ano
anterior. Os casos caíram de 29 para
13, segundo dados contabilizados
pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito
do Estado de São Paulo (Infosiga
SP). Os números positivos na mobilidade urbana da cidade foram
apresentados nesta semana pelo
prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao superintendente regional do
Departamento Estadual de Trânsito
(Detran) de São Bernardo do Campo, Rogério Nascimento Takiuchi.
Cidades, página 3

VACINAÇÃO

Mogi tem
vagas em
aberto. p5
Moradores de Mogi das Cruzes foram os que pagaram mais impostos desde o início do ano

TRANSFOBIA

Autoridades acompanham os trabalhos em via
suzanense que devem ser concluídos em breve

Movimentos sociais farão diálogo

Irineu Junior/Secop Suzano

Monte Cristo

Encontro deve ocorrer na segunda-feira na
escola estadual onde aluna trans foi agredida.
Cidades, página 6

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o deputado federal Marco Bertaiolli
vistoriaram os trabalhos de sinalização de trânsito no local. Cidades, página 3

Tráfico

Vila São Sebastião

POLÍCIA
APREENDE
DROGAS

MOGI FAZ
MUTIRÃO DE
LIMPEZA

Em abordagem na rodovia Presidente Dutra, em Arujá, a Polícia
Rodoviária Federal abordou uma
mulher que estava com quatro quilos de cocaína. Cidades, página 3

A Vila São Sebastião recebe hoje
o mutirão de limpeza pública, executado pelas equipes da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana. Cidades, página 3

2

Sábado, 12 de fevereiro de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

EDITORIAL

A

nicípios. O objetivo em comum deve ser resultar em melhoria dos serviços públicos. É
o que todos almejamos.
Mas nem todos os impostos são tão evidentes, eles estão em cada produto e serviço que
consumimos, correspondendo por vezes até
metade do item adquirido. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento
e Tributação (IBPT) apontou dez produtos
com mais impostos no país. O ranking é liderado por cigarro e cachaça, e se estende
para artigos importados como perfumes,
maquiagem e smartphones.
Itens supérfluos, mas que representam a
ponta de um iceberg. Se pensarmos na cesta básica e focarmos no arroz, por exemplo,
de acordo com o site do Impostômetro, os
impostos correspondem a 17% do total que
pagamos. Já no óleo de cozinha, os tributos
são 22% do valor final.
Dados que nos fazem pensar no que damos
aos nossos governos e no que recebemos de
volta. É preciso cobrar para encontramos um
equilíbrio nessa balança, e termos acesso a
serviços públicos, especialmente na saúde
e educação.

ARTIGO
Olavo Câmara
editor@jornaldat.com.br

Poder de demônios
Onde estão os honestos?
Os demônios estão atacando
por todos os lados. Bandidos
especializados estão em todo
o país. Agora com o Pix só se
fala em sequestro. Por aqui
não se vê nenhum soldado
ou guarda municipal das
ruas da cidade. Enquanto
não houver punição rígida e
eliminar a audiência de custódia, acabar com desconto
de pena, eliminar auxílio
para presidiários, nada de
positivo vai acontecer.
Autoridades e parte do
poder judiciário têm grande
responsabilidade e culpa em
tudo que vem acontecendo,
além do Congresso Nacional. É uma loucura o que
vem acontecendo no Brasil.
Há ameaças de países vizinhos e europeus tentando
dominar os recursos naturais

deste país. Autoridades com
os olhos fechados aparentemente, mas estão com óculos
escuros e veem apenas o que
desejam para si. É como se
fosse brincadeira.
Quando as vaidades tomam conta das autoridades
à nação não evolui e continuará no subdesenvolvimento.
Muitas reformas são necessárias, mas os legisladores não
permitem. A geração atual de
jovens está alienada. O que
se pode fazer para ajudar a
elevar a consciência do povo
e eliminar os demônios.
Em outra dimensão há
gente trabalhadora e honesta,
mas permanecem de braços
cruzados e nada fazem. É preciso protestar, enviar cartas,
abaixo assinados, telefonar
para os homens do congresso nacional e fazer denúncias

Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CONTRACAPA

Carga de impostos

grande carga de impostos no país
é um problema que atravessa gerações, e infelizmente, quase nunca
se reverte em serviços públicos de
qualidade. Não causa surpresa o aumento de
impostos pagos pelos moradores da cidade da
região, como destaca uma das reportagens de
hoje. Os dados são do Impostômetro, criado
pela Associação Comercial de São Paulo, que
há tempos registra os números crescentes do
volume de impostos pagos pela população.
Em um período como agora, há impostos
que lembramos com mais frequência, afinal é tempo de pagar o Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), que em cidades
como Mogi, ainda estão sendo feitas as entregas dos carnês, e também o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), que dependendo do final da placa
do carro, o pagamento já ocorreu, seja na
forma de parcela única ou dividido em valores mensais.
No caso do IPTU, o tributo se reverte diretamente para a cidade, e contribui para
o Orçamento, enquanto o valor do IPVA, é
dividido entre o governo estadual e os mu-

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra,
Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

sempre. O país está vivendo
como se fosse uma brincadeira e corrida entre gato e rato.
Fazem discursos falaciosos e
se “pegar pegou”.
O mais assustador são os
crimes. Quantos celulares
clonados, fraudes em contas
bancárias e assaltos. Demónios estacionam o veículo na
rua e quando um cidadão vai
entrar no carro, os bandidos
atacam. O povo brasileiro e
cidadãos de bem, precisam
se armar com porte de arma
ou tudo estará perdido.
Enquanto bandidos não
ficarem com medo do judiciário, das autoridades policiais e das prisões nada de
positivo vai acontecer. Assim,
visualize e peça ao Deus do
seu coração uma nova vida
para o Brasil. É a única opção.

•••

editor@moginews.com.br
KATIA BRITO

MEIO AMBIENTE

DIA DA CRIATIVIDADE

Iniciativa importante da Prefeitura
de Mogi das Cruzes está em andamento a terceira turma do Curso de
Educadores Ambientais Locais, com
participantes do Cocuera e bairros
próximos. O último módulo deve
ser realizado no dia 23 de fevereiro. Depois de ações em Jundiapeba
e Taiaçupeba, o projeto segue com
sua missão de sensibilizar os moradores para o tema, estimular o conhecimento do território e fomentar
ações de sustentabilidade. O meio
ambiente agradece!

Em breve serão abertas as inscrições para moradores de Guararema
interessados em integrar a equipe
do festival colaborativo de criatividade, o Dia Mundial da Criatividade.
No município, o evento será realizado pela Imaginoart, com apoio
institucional da Prefeitura de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer. Inscrições abertas a partir de
1º de março.

DESCARTE IRREGULAR
Um problema grave em diversos
bairros: o descarte irregular de resíduos sólidos é um dos temas da
formação, assim como a poluição de
rios e córregos e a perda da vegetação nativa. Foco também em tornar a
legislação ambiental mais acessível
à população. A partir do momento
que aprendemos sobre as leis, ampliamos nosso conhecimento sobre
nossos direitos e deveres. Um grande ganho para incentivar o engajamento dos moradores em ações em
prol do coletivo.

INSCRIÇÕES
No festival, você pode participar como
um inspirador se for um criador de
conteúdo, artista, educador, pesquisador ou empreendedor e gostaria de compartilhar suas ideias,
projetos, experiências ou iniciativas criativas. A cidade de Guararema tem 15 vagas para inspiradores.
Já como voluntário do Dia da Criatividade, são cinco vagas. Também é
possível abrir seu espaço para receber as atividades do evento. Inscrições diretamente na página dentro
do WCD Guararema: https://www.
worldcreativityday.com/brazil/guararema/home.

CHARGE

Olavo Câmara é advogado, professor,
Mestre e Doutor em Direito e Política.v
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MOBILIDADE URBANA

No ano passado, de acordo com dados do Infosiga, foram registradas 13 mortes, enquanto em 2020, foram 29

Número de óbitos no trânsito
tem redução de 55% em 2021
Suzano - O prefeito de Suzano,
Rodrigo Ashiuchi, recebeu
nesta semana o superintendente regional do Departamento Estadual de Trânsito
(Detran) de São Bernardo do
Campo, Rogério Nascimento
Takiuchi. Na ocasião, foram
apresentados os números
positivos obtidos pela cidade
recentemente.
No ano passado, a quantidade de óbitos no trânsito da
cidade teve uma diminuição
de 55% em relação ao ano
anterior. Os casos caíram de
29 para 13, segundo dados
contabilizados pelo Sistema
de Informações Gerenciais
de Acidentes de Trânsito
do Estado de São Paulo
(Infosiga SP).
O encontro, que ocorreu
no Paço Municipal Prefeito
Firmino José da Costa, também
contou com a participação
do secretário municipal de
Transportes e Mobilidade
Urbana, Claudinei Galo, e da
diretora técnica da Circunscrição Regional de Trânsito
(Ciretran) de Suzano, Solange

Irineu Junior/Secop Suzano

Cristina de Amorim.
Para o chefe da pasta, a
queda no número de mortes
no trânsito é resultado das
ações intensivas e preventivas
feitas durante todo o ano. As
medidas envolvem reparos
na estrutura viária, reforço
na sinalização e manutenção

de ônibus com iluminação
movida a energia solar. O
recurso é sustentável e garante
mais segurança à população.
Por fim, mais 15 ações de
educação no trânsito estão
previstas para acontecer ao
longo deste ano, promovidas
pela pasta de Transportes
com possibilidade de parceria
com o Corpo de Bombeiros.

Mobilidade

Estão previstas
para este ano
um média
de 3,5 mil
intervenções
Autoridades municipais apresentaram dados positivos das ações no trânsito

de estruturas de segurança,
como gradis e cercas de
contenção.
“Trabalhamos diariamente
para garantir o bem-estar
de todos no trânsito, tanto

pedestres como motoristas.
Para este ano, a expectativa
é realizar uma média de
3,5 mil intervenções por
toda a cidade. Nossa meta é
reduzir o número de óbitos
para zero”, disse o secretário
Claudinei Galo.

Recapeamento

Ações
As autoridades municipais ainda apontaram outras
medidas que fortalecem a
segurança e a efetividade da
mobilidade urbana. Junto
com Guarulhos, Suzano é o
único município da região

que oferece plantão de atendimento 24 horas à população, para atendimento em
qualquer tipo de incidente
nas vias, pelo telefone (11)
4746-1166.
A cidade também é pioneira
na implantação de abrigos

O prefeito de Suzano agradeceu o superintendente pela
visita e destacou a importância do diálogo próximo
e ativo com o Detran para o
município, tendo em vista
que esta boa relação tem o
potencial de contribuir para
o trânsito e a mobilidade
urbana de todo o município.
“A segurança e as boas condições das vias para tráfego
no município são parte das
prioridades de nossa gestão,
portanto temos trabalhado
para levar o melhor serviço
público possível a todos os
cidadãos, por todas as regiões
de Suzano”, concluiu.

Hoje

Autoridades acompanham Vila São Sebastião receberá
trabalhos no Monte Cristo mutirão de limpeza pública
Suzano - O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o
deputado federal Marco Bertaiolli acompanharam ontem
os trabalhos de sinalização
de trânsito na rua Conde
de Monte Cristo, que foi
totalmente recapeada. Cerca
de um quilômetro da via foi
contemplado, com nova
pavimentação e zeladoria.
Ao lado do vereador Denis
Claudio da Silva, o Denis
Filho do Pedrinho Mercado,
e dos secretários municipais
de Governo, Alex Santos, e
de Transportes e Mobilidade
Urbana, Claudinei Galo, as
autoridades percorreram toda
a extensão da rua, que recebeu
serviços de reconstrução de
sarjetas e sarjetões, além de
asfalto novo.
Agora o espaço ganha
sinalização de trânsito, com
pintura de faixas de pedestres
e contínua, de postes e de
guias, assim como placas
toponímicas e demais serviços
de zeladoria. A previsão é de
que até ainda neste final de

Irineu Junior/Secop Suzano

Melhorias serão concluídas neste final de semana

semana os trabalhos sejam
concluídos.
Com investimento de
R$ 862.213,16, sendo R$
831.741,52 de emenda parlamentar do deputado federal
e R$ 30.471,64 da Prefeitura
de Suzano, a obra teve à
frente a empresa Comdarpe
Construções e Terraplanagem Ltda.
Segundo o vereador, as
melhorias são de grande
valia para os moradores,

principalmente por ser uma
rua que “corta” o bairro do
Monte Cristo e é um dos
principais corredores de
ônibus. O deputado federal
elogiou a administração
municipal, ao passo em que
reforçou sua dedicação em
prol dos suzanenses.
O prefeito de Suzano, por
sua vez, agradeceu a emenda
parlamentar do deputado
federal e o empenho do
vereador.

Mogi- A Vila São Sebastião
receberá hoje o mutirão
de limpeza pública, executado pelas equipes da
Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana. A
força-tarefa é feita como
forma de complementar a
programação semanal de
limpezas e também com o
intuito de manter os bairros
da cidade em boas condições
de conservação.
Serão executados serviços
de capinação mecanizada,
raspagem de guias, recolha
de lixo e entulho, varrição
manual e lavagem de vias
em ruas como Francelino
Rodrigues, Dr. Sebastião
Joel Luiz, Wilson de Almeida Fernandes, Virgilio
Padovani, Arthur dos Santos,
José Carlos Ramos, Newton Alves dos Anjos, João
Mendes, Dr. Milton Cruz
e Alpheu Guilhemat.
O Conjunto Álvaro Bovolenta, ao lado da Vila São
Sebastião, também receberá
trabalhos de zeladoria hoje,

Divulgação/PMMC

Força-tarefa é feita como forma complementar

Serão executados
serviços de capinação
mecanizada, raspagem
de guias, recolha de
lixo e entulho

porém com serviços de
tapa-buraco e manutenção

de praças.
Os próximos mutirões de
limpeza pública de fevereiro
devem acontecer na Vila
da Prata e Vila Lavínia. A
definição dos locais atendidos obedece à programação da própria Secretaria e
também aos pedidos feitos
pela população. O canal
oficial para que o cidadão
registre solicitações junto
à Prefeitura é a Ouvidoria,
por meio do telefone 156.

4

cidades

Sábado, 12 de fevereiro de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

ENERGIA ELÉTRICA

Em 2021, foram mais de 21 mil Megawatts-hora (MWh) recuperados em flagrantes em residências e empresas

EDP identifica mais de 4 mil
casos de fraudes no Alto Tietê
Região - Durante o ano de
2021, a EDP, distribuidora
de energia elétrica do Alto
Tietê, atuou fortemente no
trabalho contra as fraudes
de energia. Conhecidas popularmente como “gatos”,
estas intervenções expõem
o responsável e terceiros a
sérios riscos, como choques
elétricos, curto circuitos e até
incêndios, além de acarretar
prejuízos para toda sociedade.
Por meio do trabalho
de fiscalização realizado
foram identificadas 4.704
irregularidades de energia
em residências, comércios
e indústrias na região. A
energia recuperada, 21 mil
Megawatts-hora (MWh), é
o suficiente para abastecer a
cidade de Poá por um mês.
Após o flagrante, o responsável pelo local é convidado
a participar da apuração
da energia furtada junto
dos técnicos especialistas

da empresa e, conforme
regras da Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL),
é realizado a cobrança do
valor não faturado durante
o período do furto.
A tecnologia é parte essencial no trabalho de combate às fraudes. Por meio de
uma central integrada de
monitoramento remoto e
ferramentas de modelagem
estatística, a companhia identifica com mais precisão as
inconsistências na medição
dos clientes, com alertas e
mapeamento de suspeita de
irregularidades e dessa forma
realiza inspeções em campo
em toda área de concessão,
com equipes especializadas,
munidas de equipamentos
de última geração. Com isto,
uma em cada três inspeções
realizadas no Alto Tietê houve
identificação de irregularidade
na medição.
O furto de energia, além

Divulgação/Prefeitura de Poá

Volume de energia recuperado pela EDP abasteceria a cidade de Poá por um mês

de perigoso, contribui para
tornar a conta de luz mais
cara para todos os consumidores, uma vez que a
quantidade de energia perdida por fraude e os custos
para identificar e coibir as

irregularidades são levados
em consideração pela Aneel
para estabelecer o valor da
tarifa de energia para cada
área de concessão. O Estado
também é prejudicado, já
que deixa de arrecadar o

Imposto sobre Comercio
e Serviço (ICMS), cobrado
por meio da conta de luz.
Além do impacto financeiro,
os furtos e fraudes de energia
pioram a qualidade do serviço
prestado, prejudicando todos

os consumidores. As ligações
clandestinas sobrecarregam
as redes elétricas, deixando o
sistema de distribuição mais
suscetível a interrupções e
oscilações no fornecimento
de energia.
De acordo com a Associação
Brasileira dos Distribuidores
de Energia (ABRADEE), ligação clandestina é quarta
maior causa de morte no
país relacionada à energia
elétrica, sendo que somente
em 2018 foram 12 óbitos
registrados no Brasil. Vale
ressaltar que o Artigo 155
do Código Penal Brasileiro,
prevê que o furto de energia
é crime e passível de multa e
prisão de um a quatro anos
para o infrator.
Para conscientizar sobre
os riscos das fraudes, a EDP
realiza projetos com as comunidades e escolas dos municípios onde atua. É possível
denunciar irregularidades por
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FINANÇAS

Moradores do Alto Tietê pagaram R$ 19,4 milhões a mais de impostos do início do ano até 10 de fevereiro

Impostômetro indica alta de
11,5% na arrecadação da região
Andre Diniz

Região - O sistema da
Associação Comercial de São
Paulo para estimar o quanto
moradores de municípios
de todo o país pagaram
em impostos e tributos, o
Impostômetro, apontou que
as cidades do Alto Tietê
tiveram um aumento de
11,54% no total pago entre
o início do ano e o dia 10
de fevereiro, na comparação
com o mesmo período em
2021. No levantamento do
sistema, o total de impostos das dez cidades foi de
R$187,9 milhões em 2022,
contra R$168,5 milhões no
ano passado - uma diferença
de R$19,4 milhões entre os
períodos.
Mogi das Cruzes foi a cidade que com maior volume
de impostos pagos entre os
municípios do Alto Tietê e
a maior diferença em valores totais entre o início de
2021 e o início de 2022: de
R$56,2 milhões para R$ 62,7

milhões - um aumento de
R$ 6,4 milhões. Os poaenses
tiveram a segunda maior
despesa com impostos em
2022, com R$38,6 milhões,
sendo R$ 3,9 milhões a mais
que no período anterior,
e foi seguida por Suzano,
com R$32,7 milhões, com
aumento de R$ 3,3 milhões.
Segundo Robinson Guedes,
especialista em Administração e Finanças Públicas
e coordenador do curso de
Ciências Contábeis e de
Administração da Faculdade
Piaget, em Suzano, o aumento
no pagamento de impostos
nos municípios segue uma
tendência nacional, na qual
o governo federal obteve
recordes na arrecadação de
impostos no ano passado.
“Isto foi possível devido à
inflação, com o aumento
do preço dos produtos e
dos impostos agregados. Em
alguns segmentos o aumento
esteve acima da inflação
registrada no ano passado,
na ordem de 10%, como

Confira a tabela de impostos pagos no Alto Tietê
Cidade

Valor em Jan - 10/fev/2022

Valor em Jan - 10/fev/2021

Diferença (em R$)

Arujá

R$ 13.326.063,16

R$ 11.947.902,48

R$ 1.378.160,68

Biritiba

R$ 1.163.171,28

R$ 1.042.877,92

R$ 120.293,36

Ferraz

R$ 7.007.812,71

R$ 6.283.075,65

R$ 724.737,06

Guararema

R$ 4.135.393,87

R$ 3.707.717,88

R$ 427.675,99

Itaquá

R$ 23.627.624,60

R$ 21.183.823,52

R$ 2.443.801,08

Mogi das Cruzes R$ 62.701.371,70

R$ 56.216.893,57

R$ 6.484.478,13

Poá

R$ 38.626.534,62

R$ 34.631.838,61

R$ 3.994.696,01

Salesópolis

R$ 628.810,80

R$ 563.780,16

R$ 65.030,64

Santa Isabel

R$ 3.993.055,09

R$ 3.580.099,55

R$ 412.955,54

Suzano

R$ 32.755.500,41

R$ 29.367.977,62

R$ 3.387.522,79

Total

R$ 187.965.338,24

R$ 168.525.986,96

R$ 19.439.351,28

o setor de combustíveis:
pelo ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços), o repasse para as
cidades também aumentou”,

Abordagem

explicou.
Embora a inflação tenha
empurrado para cima a arrecadação, Guedes contextualizou
que, no mês de janeiro, a

arrecadação com impostos
municipais e estaduais é
maior, com a cobrança do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) e o Imposto

sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), ou seja,
outros fatores que contribuem
para o aumento dos valores
no início do ano fiscal.

Vacinação

Polícia Rodoviária Federal Saúde continua com vagas
apreende 4 kg de cocaína abertas para agendamento
Ingrid Leone

Arujá- A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) apreendeu uma
bolsa com quatro quilos de
cocaína na madrugada de
ontem, na Rodovia Presidente Dutra. Os policiais
estavam realizando uma
fiscalização de rotina no
pedágio de Arujá quando
abordou um ônibus na
rodovia.
A abordagem policial
resultou na prisão em flagrante de uma passageira do
ônibus por porte ilegal de
arma de fogo (pistola 380)
e a posse de quatro quilos
de cocaína, que estavam na
bolsa apreendia.
O caso está sendo investigado pelo delegado de Arujá,
Carlos Eduardo Cavalcanti.
Segundo o delegado, a
mulher estava com uma
filha de colo no momento
da apreensão. A menina
foi encaminhada para o
familiar mais próximo.
De acordo com o Boletim

Passageira foi
presa em flagrante,
com drogas sem
autorização e
porte ilegal

de Ocorrência (B.O.), a
investigada confessou que
a bolsa com drogas fazia

parte de um serviço de
transportes para o qual foi
contratada pela internet.
A suspeita afirmou que
conheceu uma pessoa por
meio da rede social Facebook, que ofereceu a ela
R$ 500 para levar a bolsa
até a cidade de Feira de
Santana, na Bahia.
Como a suspeita não
tinha histórico criminal,
foi liberada pela Justiça.
Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Polícia estava realizando uma fiscalização de rotina

Mogi e região - A Secretaria
Municipal de Saúde ainda têm
vagas de vacinação contra a
Covid-19 para crianças, inclusive para este final de semana.
Os interessados devem acessar
o www.cliquevacina.com.br e
consultar as opções de locais
e horários.
O imunizante Pfizer é destinado para crianças com
comorbidades ou deficiências
e para crianças de 5 anos,
enquanto a CoronaVac está
liberada para o público de
6 a 11 anos, com ou sem
comorbidades.
Além de efetuar o agendamento online, para vacinar
as crianças, é necessário que
ela esteja acompanhada dos
pais ou de um adulto munido do termo de autorização
dos responsáveis. 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

Arquivo/Mogi News

Interessados devem acessar o site da Prefeitura

Mogi das Cruzes.
Outra recomendação para
pais ou responsáveis é realizar
o pré-cadastro das crianças no
site Vacina Já do Governo do
Estado. O registro antecipado
dos dados no www.vacinaja.
sp.gov.br contribui para agilizar
o atendimento nos locais de
vacinação, reduzir o tempo de
espera e evitar aglomerações.
Adultos e adolescentes
A vacinação contra a Covid-19
segue em ritmo acelerado em
Mogi das Cruzes, com um total
de 884.626 doses já aplicadas

até o momento. Deste total,
foram aplicadas 373.133 primeiras doses, 334.905 segundas
doses, 10.302 doses únicas e
166.286 terceiras doses.
Quem tiver dúvidas pode
ligar para o SIS 160.

Mortes
A região do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat)
registrou nas últimas 24 12
novos óbitos nos municípios
de Itaquaquecetuba, Mogi das
Cruzes e Santa Isabel.

6

Sábado, 12 de fevereiro de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br
telefone: (11) 4735.8021
Fax: (11) 4735.8027

“ As melhores coisas da vida são
gratuitas: abraços, sorrisos, amigos,
beijos, família, dormir, amor, risos e
boas lembranças.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
CLEUSA APARECIDA MEIRELLES CAMARGO
MARILENA SPOSITO PAULETTI
Feliz aniversário! Que Deus te abençoe no seu aniversário
e inunde a sua casa com felicidade e alegria. Parabéns!

cultura@jornaldat.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Falas intimidatórias
típicas do
bullying

Olho de (?), docinho
com ameixas
Os elevadores panorâmicos, por sua altura

O direito
garantido
pela
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

© Revistas COQUETEL

A VIDA QUE SEGUE
Se há uma coisa
que aprendemos
com a vida é que ela
continua. E enquanto
há vida há esperança,
o importante é não se
deixar estagnar e nem
desanimar. Se a vida
parece complicada e
confusa, se você não
sabe em que direção
seguir, antes de dar o
próximo passo pare,
respire e reflita, só
depois siga a viagem.
Andar sem saber para
onde ir, às vezes, pode

até ser bom, mas outras
vezes implica ter que
perder tempo voltando
ao ponto de partida, ou
atravessando perigosos
obstáculos de modo
desnecessário. Na vida
é importante aventurarse, mas não podemos
andar a ermo durante
toda a vida, pois não
vivemos impunemente.

Autor desconhecido

Impulso
Situação
tensa em
navios

Colin Firth,
por sua
nacionalidade

Antiga
ferramenta
de preparo
do molho
pesto
Divisão do
capítulo
de novela

Movimento
ousado
feito com
skate

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo
livro "Vozes do
Deserto", em 2005
Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para motociclistas

Inscrição
no banheiro
masculino

Veículo
típico de
excursões

502, em
algarismos
romanos

Alumínio
(símbolo)
Beira da
praia

(?) embaixo:
endossa
opinião de
alguém

"Nenhuma",
em NRA
"(?)-nosso",
oração
ensinada
por Jesus

Carinha de Anjo
Fabiana defende Dulce Maria e diz para a Madre Superiora que não foi a

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

carinha de anjo que escreveu no bilhete que a religiosa parece ter 500 anos.

GLOBO, 17H55

O Clone
A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Isadora liberta Elisa, que procura Davi. Matias ameaça Davi. Violeta tem um

Lea (?),
modelo
transexual
brasileira

Letra dos
produtos
da Apple

está associada à pessoa homena-

SBT, 21H00

Situação do imigrante
"La (?) en ilegal
Rose", clássico da
música francesa

Escola militar de Ensino Superior
(sigla)

A mensagem publicada nem sempre

geada

(?) fina,
medo do
sonegador
fiscal

Ato do
condor
Sucesso
de Luiz
Gonzaga
(?) social,
funcionário
de ONGs

(?) Grimaldi, atriz
de "Rock
Story" (TV)

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obrigações do
empregador

Frio,
em inglês

mau pressentimento e tenta falar com as filhas. Elisa tenta defender Davi.
Matias acusa Davi de matar a Elisa. Davi é preso. Matias pede para Raimundo

BANCO

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

ajudá-lo a incriminar Davi.

54

GLOBO, 19H15

RECORD, 21H

A Bíblia
Aos sábados a novela faz a reprise dos capítulos transmitidos durante a semana.
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Santiago se prepara para anunciar seu sucessor na Redentor. Santiago revela
que escolherá um profissional fora do ambiente familiar para presidir a Redentor.

I
Ã

Santiago pede a Elenice que se retire de sua casa. Santiago e Érica se casam.
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Um Lugar ao Sol
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GLOBO, 21H00

M
L A
E L
H
M A
A
N G
O
B
R L
A
F
R A
C
T E

Osvaldo encontra Edson. Celina divulga o vídeo do beijo entre Neném e Rose.

O
N
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U
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e Tina têm sua primeira noite de amor. Teca confabula com Roni contra Neném.
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Guilherme tenta beijar Flávia, que o repele. Juca ganha dinheiro no jogo. Tigrão

Solução
I
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S
F U
L
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S
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S
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A
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Quanto Mais Vida, Melhor!
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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA VIRTUAL REALIZADA A
DISTANCIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRATORDINÁRIA
Pelo Presente edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de Mogi
das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos, no uso
das atribuições que lhe confere o capítulo III do estatuto da entidade, Convoca todos os trabalhadores/as do
setor administrativo, funcionários da empresa Klabin
S/A, localizada na Rodovia Índio Tibiriçá, 12999, na cidade de Suzano, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 16 de fevereiro
de 2022 (quarta-feira), e em conformidade com a Lei
14010/2020, a assembleia será realizada à distância das
08h00 às 18h00, O link será elaborado pelo Sindicato
do Papel e será enviado pela Empresa Klabin para o e-mail de cada trabalhador do setor administrativo, sendo o período de votação e a data de realização os acima
indicados, para discussão e deliberação da proposta de
compensação de 130 dias das pontes feriados de 2022
(Carnaval, Tiradentes, Corpus Christi e Programação da
República), 1º modelo: 20 minutos entrada 7:40 saída
17:40, 2º modelo: 10 minutos e 10 minutos entrada
7:50 saída 17:50, 3º modelo sem compensação, e para
que chegue ao conhecimento de todos os interessados
mandei publicar o presente edital em jornal da imprensa
regional, e o mesmo será afixado em nossa sede e Subsede. Mogi das Cruzes, 11 de fevereiro de 2022 – Marcio
de Paula Cruz – Presidente.
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
COMUNICADO DE ERRATA
EDITAL Nº08/2022 - PROCESSO Nº 41.405/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS E FILME STRETCH
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação,
comunica aos interessados que por um lapso, na publicação realizada dia 10 de fevereiro de
2022, no anexo I do edital onde se lê “100.000”, leia-se: “100”.
Mogi das Cruzes, em 11 de fevereiro de 2022
André Duarte Stábile - Secretário Municipal de Educação
__________________________________________________________________________
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2021 - PROCESSO Nº 36.514/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES
ESCOLARES E TÊNIS.
EMPRESAS VENCEDORAS: WR CALÇADOS LTDA e ANTUNES & RUIVO COMÉRCIO DE
PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 36.298.800,00 (trinta e seis milhões, duzentos e noventa e oito mil e
oitocentos reais).
Mogi das Cruzes, em 03 de fevereiro de 2022.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de
Educação torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO
ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº06/2022 - PROCESSO Nº 31.293/2021 e AP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO, RECARGA, TESTE E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 8:00 horas do dia 25 de
fevereiro de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 11 de fevereiro de 2022
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação
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Membros para a gestão 2022/2023 do COMAS tomam posse
Mogi- Os membros que vão compor a gestão 2022/2023 do Conselho Municipal de
Assistência Social (Comas) tomaram posse na ontem. A cerimônia foi realizada
no auditório do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes e contou com a
participação da vice-prefeita, Priscila Yamagami Kähler e da secretária municipal de
Assistência Social, Celeste Gomes.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br
Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015

TRANSFOBIA

Depois do protesto realizado ontem, grupo e Diretoria de Ensino vão promover um encontro com alunos

Movimentos sociais realizarão
diálogo em escola na segunda
Katia Brito

Mogi - O Fórum Mogiano
LGBT e movimentos sociais
que se uniram no protesto
realizado ontem em frente à
Diretoria de Ensino, no centro
de Mogi, voltam a se reunir
na segunda-feira, às 14 horas,
na Escola Estadual Galdino
Pinheiro Franco, no distrito
de Braz Cubas. Segundo
Alexandra Braga, fundadora
e vice-presidente do Fórum,
o objetivo é promover um
diálogo com os estudantes
sobre transfobia. A deputada
estadual Erica Malunguinho
(PSOL), primeira mulher
trans eleita por São Paulo,
também deve participar.

O diálogo deve contar
com a presença da dirigente
regional de ensino, Estela
Vanessa de Menezes Cruz,
que recebeu representantes
dos movimentos ontem e, de
acordo com Alexandra, se
comprometeu a continuar
o diálogo e afirmou que a
ideia é que juntos possam
encontrar a melhor maneira
para que a aluna trans vítima
de violência não sofra novamente. A dirigente disse ao
grupo que a estudante tem
a vaga garantida na escola
ou em outra unidade, caso
prefira a transferência.
Na próxima quarta-feira
está programado um ato
com panfletagem e carro

Reprodução/Facebook

de som em frente à escola.
Alexandra destacou que o
que ocorreu, diferente do
que teria alegado a dirigente
de ensino, não foi um ato
isolado. “Aquele ato foi um
ato transfóbico. Aquela quantidade de rapazes não ia socar
daquela maneira uma mulher
cisgênero. Nós cobramos
políticas públicas para que
a escola seja democrática,
laica e segura para alunos
trans e travestis”.

Entenda o caso
Um vídeo divulgado na
quarta-feira (9) com uma
série de agressões contra
uma aluna transgênero, estudante da Escola Estadual

A CÂMARA APROVOU: AGORA
VOCÊ PODE PARCELAR
A SUA DÍVIDA COM O SEMAE
EM ATÉ 200 VEZES.

Movimentos sociais se uniram no protesto de ontem

Galdino Pinheiro Franco,
no distrito de Braz Cubas,
repercutiu nas redes sociais

após a divulgação do Fórum
Mogiano LGBT. Segundo o
Boletim de Ocorrência, a

vítima também havia sofrido
discriminação racial e bullying
em sala de aula devido a
identidade de gênero.
Em nota enviada, destacada
em reportagem de anteontem do Mogi News/Dat, o
governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Educação,
condenou o episódio de
transfobia ocorrido na tarde
de quarta-feira na Escola
Estadual Galdino Pinheiro Franco, como destaca a
reportagem do PortalNews
publicada hoje. O episódio foi
classificado como “pontual”
e a escola tomou as devidas
providências. (Colaborou
Ingrid Leone)

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o
projeto de lei que ajuda você a pagar débitos com o
Semae.
Se você está em dívida com o Serviço Municipal de
Águas e Esgotos agora poderá pagar no carnê, em
parcelas mensais.
Os débitos até 2021 poderão ser parcelados em até
200 vezes. Já os débitos deste ano poderão ser
parcelados em até 24 vezes.
Informe-se no Semae: www.semae.sp.gov.br
TUDO QUE A CÂMARA FAZ É POR VOCÊ.
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