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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Consulta pública sobre região
leste de Mogi termina hoje
Prazo terminaria no final de janeiro, mas foi prorrogado para dar mais oportunidade de participação à população
Tabamarajoara

Wanderley Costa/Secop Suzano

SUZANO TERÁ
NOVA ARENA
ESPORTIVA
O prefeito de Suzano, Rodrigo
Ashiuchi, vistoriou no último sábado no Tabamarajoara a área que
receberá uma nova arena esportiva.
O projeto de obra, que deve começar em breve, prevê a construção
de duas novas quadras para futebol e basquete, academia ao ar livre
e pista para caminhada e corrida.
Cidades, página 3

O prazo para os mogianos participarem do processo de consulta
pública sobre a Área de Intervenção Urbana (AIU) da região leste,
que compreende o distrito de Cezar de Souza, termina hoje. A iniciativa é da Secretaria Municipal
de Planejamento e Urbanismo. O
prazo inicial terminaria no final de
janeiro, mas foi prorrogado para
que a sociedade tivesse mais tempo para participar. Os cidadãos
podem apresentar sugestões, que
serão analisadas e incorporadas ao
processo de desenvolvimento sustentável da região. A pasta possui
outra consulta pública aberta à população, que trata da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo.
Cidades, página 4

ANUÁRIO

Consumo de
energia cresce
na região. p5
EDUCAÇÃO

Irineu Junior/Secop Suzano

Na visita, Ashiuchi acompanhou as atividades no local, as condições atuais e viu detalhes do projeto

Diálogo

Escola estadual de Mogi tem
encontro sobre transfobia
Movimentos sociais participaram de encontro na
escola onde aluna trans foi agredida. Cidades, página 6

Suzano inicia entrega de kits escolares e uniformes. Cidades, página 3

Planejamento

Brasil

FUNDOS
SOCIAIS SE
REÚNEM

CONSULTA
DE VALORES
ESTÁ ABERTA

O Conselho dos Fundos Sociais
que compõem o Condemat se reuniu ontem para discutir a realização
de eventos e projetos regionais ao
longo de 2022. Cidades, página 5

Pessoas físicas e jurídicas podem consultar se têm valores em
entidades financeiras pelo Sistema
Valores a Receber (SRV), do Banco
Central (BC). Cidades, página 4
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CONTRACAPA

Dinheiro extra

T

odo dinheiro extra é bem-vindo, ainda mais nestes tempos de grande desemprego e oscilações da economia,
ainda impactado pela pandemia que se prolonga exigindo a manutenção dos protocolos
preventivos. Não à toa quando o governo federal anunciou em janeiro a liberação de valores esquecidos em contas bancárias, o site
não aguentou a quantidade de solicitações e
o acesso foi interrompido.
Ontem, como destaca a reportagem, foi
liberada a consulta pelo novo site oficial do
Sistema Valores a Receber. No site do Portal News, do Grupo Mogi News, que reúne
além do conteúdo do Mogi News/Dat, notícias do dia em tempo real, está disponível um
tutorial de acesso à plataforma. Até o início
da tarde, o acesso ocorria sem problemas.
A estimativa é que cerca de 28 milhões
de pessoas físicas e jurídicas tenham direito
ao resgate de até R$ 8 bilhões. Um dinheiro
que deve contribuir para movimentar a economia, que ainda sofre para se refazer dos
impactos da pandemia. Há respiros como o
saldo positivo de emprego, ao fim de 2021,
mas ainda são muitos os desafios a serem

superados para criar novas oportunidades.
E não foram só as pessoas físicas afetadas neste período, também empresas foram
prejudicadas, negócios de diferentes portes
que precisaram se reinventar ou não tiveram opção e fecharam as portas. As placas
de “Aluga-se” em comércio de Mogi e região,
infelizmente se acumularam nos últimos dois
anos. Por isso, mesmo que for um valor pequeno a receber, seja uma pessoa física ou
um empreendedor, difícil quem não vá tentar a consulta.
O dinheiro extra pode fazer a diferença,
o problema é que também atrai a atenção
de criminosos. Por isso, atenção redobrada
com os possíveis golpes. Às vezes no desejo
de receber, as pessoas se deixam levar por
informações enganosas. O acesso é apenas
pela plataforma governamental, sem intermediários, e de forma segura. Não há pedidos
de informações por e-mail ou contatos por
redes sociais. O que aparece quando os dados são inseridos é uma data para um acesso posterior, que mostrará o valor e como
resgatá-lo. O momento exige, antes de mais
nada, que todos fiquem atentos!

OPORTUNIDADE
O Mogi Shopping está com oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho e,
desta vez, os destaques das vagas
disponíveis são para os profissionais interessados na área de vendas e atendimento ao público. Os
candidatos devem seguir a recomendação de cada vaga para envio do currículo. Mais informações
podem ser obtidas por meio do telefone 4798-8800.

A iniciativa faz parte do programa
SP Politurismo.Edu e nasceu da
parceria entre as secretarias de
Educação e de Turismo e Viagens
do Estado de SP. Em 2021, foram
mais de 130 mil estudantes beneficiados em temas consolidados sob
medida para cada idade: Expresso
Turístico (6° ano e 7° anos) Ecoturismo e Aventura (8° e 9° anos) e
Redes Turísticas (Ensino Médio),
em 980 turmas de 599 escolas da
rede estadual.

ADOÇÃO

ESTUDO INÉDITO

O projeto “Baby, Me Leva”, organizado pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente da Prefeitura de Suzano, está com novos animais disponíveis para adoção. Dos 69 cadastrados, 21 são gatos e podem
ser encontrados no portal da iniciativa, localizado no site da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.
br/baby-me-leva/).

Uma pesquisa feita pelo Instituto
Sou da Paz revela que em 10 anos,
9 armas foram furtadas ou roubadas por dia em São Paulo. A análise
de 23.709 ocorrências de desvios
de armas evidencia que artefatos
mais atraem do que protegem da
ação de criminosos. Frequentemente armas de fogo de origem
legal terminam nas mãos do crime, o que tende a acontecer ainda mais após as mudanças na legislação que facilitam o acesso de
cidadãos comuns a armas de fogo.
Mas pouco se sabia a respeito de
como ocorre este desvio e o perfil
das vítimas.

EDUCAÇÃO
Estudantes dos anos finais do ensino fundamental (6º a 9º ano) e
médio terão novamente a oportunidade de cursar eletivas sobre turismo no decorrer deste ano letivo.

Afonso Pola
editor@jornaldat.com.br

A política
O universo da política brasileira não tem produzido
coisas boas. É justamente o
que tem motivado o desprezo das pessoas pela atividade
política, mesmo sendo ela
imprescindível à democracia. Na medida em que esse
sentimento se generaliza e
causa o divórcio com a política, mais essa atividade se
deforma e se transforma em
espaço para a realização de
interesses espúrios. A política, atividade fundamental
para a construção e fortalecimento da democracia, torna-se um verdadeiro balcão
para deploráveis negociatas.
Esse diagnóstico é muito
preocupante, pois tal perspectiva reduz a importância
da atividade política. Afinal,
a história nos mostra que foram as batalhas políticas vi-

•••

editor@moginews.com.br
ALINE SABINO

venciadas nos séculos XIX
e XX que propiciaram conquistas como a abolição da
escravatura, o sufrágio universal, o voto feminino e os
direitos trabalhistas.
Mesmo convivendo com
tais conquistas, não foi sempre assim. Nenhuma delas
caiu do céu, nem foi fruto do
acaso ou da benevolência dos
donos do poder econômico.
Foram conquistas alcançadas via organização política
e muita luta. O surgimento
da república e o processo de
democratização resultaram
da participação política dos
trabalhadores e de outros
segmentos.
Desde o advento da Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX, a
política tem sido o grande
contraponto do mercado,

principalmente a partir de
1917. Mesmo com todos os
seus problemas (e não foram poucos) a afirmação da
União Soviética e do Bloco
Socialista na primeira metade
do século XX foi responsável por concessões do sistema capitalista. O Estado de
Bem-estar Social (Welfare
State) em países europeus e
a ação de alguns governos
da América Latina (como
Peron e Vargas), caracterizados de “populistas”, são
evidências disso.
Todo o discurso que banaliza a atividade política,
que generaliza práticas, não
interessa ao conjunto da sociedade. Por isso a reforma
política tornou-se ainda mais
necessária e urgente. É o único mecanismo capaz de devolver a devida importância a
uma atividade tão dilapidada.

CHARGE

Afonso Pola é sociólogo e professor.
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MELHORIAS

Espaço terá quadras para a prática de futebol e basquete, além de pista de caminhada e academia ao ar livre

Moradores do Tabamarajoara
vão receber arena esportiva
Suzano - O prefeito de Suzano,
Rodrigo Ashiuchi, esteve no
último sábado no Tabamarajoara para vistoriar a área
que receberá uma nova arena
esportiva, beneficiando moradores do bairro e da região.
A construção da estrutura foi
viabilizada graças à destinação
de emendas parlamentares
dos deputados estaduais
Estevem Galvão e André
do Prado. A expectativa é
que os trabalhos tenham
início assim que acontecer a
liberação dos recursos pelo
governo do Estado.
O local, que fica na rua
Maria José de Campos, ao
lado da Escola Municipal
Abrão Salomão Domingues,
já conta com uma quadra. O
objetivo da administração
municipal é renovar completamente o espaço para
oferecer melhores condições
à população, visto que ele
movimenta diariamente uma
série de moradores, entre
crianças, jovens e adultos,
para a prática de esportes e

Divulgação/Secop Suzano

Trabalhos devem começar assim que recursos forem liberados; população contará com melhores condições

atividades em família.
O projeto de obra prevê
a construção de duas novas
quadras para futebol e basquete, com maior capacidade
e melhor estrutura, além de
academia ao ar livre e pista

externa para caminhada e
corrida. O equipamento
esportivo também receberá
manutenção completa, com
nova iluminação, serviços
de zeladoria e outras intervenções para garantir mais

Apoio

segurança e conforto aos
usuários.

Vistoria
Na ocasião da vistoria, o
chefe do Executivo acompanhou as atividades no

local, as condições atuais
e viu os detalhes do projeto, discutindo com outras
autoridades municipais e
usuários do local sobre os
detalhes da obra que deve
ser executada em breve.

A vistoria contou com a
presença da assessora da
Unidade de Planejamento e
Assuntos Estratégicos (Upae),
Carol Umebayashi; de um
grupo de moradores, representados por Josias Ferreira
Silva, o Josias Mineiro; e
dos secretários municipais
de Esporte e Lazer, Arnaldo
Marin Junior; de Governo,
Alex Santos; e de Manutenção
e Serviços Urbanos, Samuel
Oliveira.
“Antes os cidadãos utilizavam um espaço em más
condições, com uma segunda
quadra improvisada e cercada por mato. Em breve
esse problema acabará e os
moradores do Tabamarajoara
e das redondezas poderão
contar com uma estrutura
nova e completa para se
exercitar e manter uma vida
saudável. Além disso, o espaço é acessível e próximo
dos lares, representando
mais saúde e qualidade de
vida para todos”, concluiu
Ashiuchi.

Estágio

Educação inicia entrega de Inscrições para processo
uniformes e kits escolares seletivo terminam no dia 22
Suzano - A Secretaria de
Educação de Suzano deu início
à distribuição de mais de 27
mil kits escolares e uniformes
aos estudantes matriculados
na rede municipal de ensino.
As escolas organizarão a
ordem de entrega junto aos
pais e responsáveis a partir de
amanhã. A retirada será feita
no Complexo Poliesportivo
Paulo Portela (rua Barão de
Jaceguaí, 375 – centro) mediante agendamento prévio.
A medida foi tomada para
evitar aglomerações e conter
a disseminação do novo
coronavírus (Covid-19). Pensando na população que se
encontra em situação de
vulnerabilidade social, a
administração municipal,
em parceria com a Radial
Transporte, disponibilizará
transporte gratuito de ida
e volta para que cerca de
cinco mil famílias possam
se deslocar até o local de
retirada. Os vales funcionarão
nos ônibus do transporte
público municipal e serão

entregues pelas escolas.
A entrega envolve uniforme
completo e kits de materiais
escolares que vão de acordo
com a necessidade de cada
ano letivo, desde o ensino
infantil até o Ensino de Jovens
e Adultos (EJA). O conjunto
conta com itens como lápis
de cor, caderno, cola, giz de
cera, entre outros.
O titular da pasta, Leandro
Bassini, lembrou de uma
importante novidade para a

Educação de Suzano neste ano:
as novas apostilas do sistema
SESI, que serão entregues
para todos os estudantes do
ensino fundamental. Eles já
começaram a ser distribuídos.
Os profissionais da educação infantil também serão
contemplados com novos
materiais de apoio. O prefeito
de Suzano, Rodrigo Ashiuchi,
destacou a entrega de 3,5 mil
chromebooks para auxiliar
os professores em sua rotina.
Irineu Junior/Secop Suzano

Itens poderão ser retirados no Ginásio Paulo Portela

Mogi- As inscrições para
o processo seletivo de formação de cadastro reserva
de estagiários para a Prefeitura terminam na próxima
terça-feira, dia 22. A oportunidade é para estudantes
de 60 cursos (55 de nível
superior e 5 técnicos), 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”, localizar o
processo seletivo em questão e seguir as orientações,
conforme edital.
O processo seletivo terá
etapa única, que será uma
prova online, com questões objetivas de múltipla
escolha. Para realização da
prova online, há uma série
de condições listadas no
edital – o documento, com
todas informações e critérios
para participação, pode ser
consultado no Portal da

Prefeitura de Mogi das Cruzes / Divulgação

Processo seletivo terá etapa única, que será uma prova

Transparência da Prefeitura
(www.transparencia.pmmc.
com.br/concursos-publicos).
Segundo o edital, as
vagas para estagiário serão preenchidas durante
o período de vigência do
processo seletivo, mediante
convocação dos candidatos
aprovados, de acordo com
a classificação e a existência
de vagas na Prefeitura de
Mogi das Cruzes.
Serão reservadas 10%

das vagas oferecidas no
processo seletivo para pessoas com deficiência, desde
que as atividades de estágio
sejam compatíveis com a
deficiência de que a pessoa
é portadora.
Dúvidas poderão ser sanadas pela Universidade
Patativa do Assaré, por meio
do telefone (88) 3512-2450
ou e-mail selecaomogidascruzes@universidadepatativa.
com.br
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REGIÃO LESTE

Cidadãos podem apresentar sugestões, que serão analisadas e incorporadas ao processo de desenvolvimento sustentável

População pode se manifestar no
projeto de intervenção até hoje
Mogi- Termina hoje o prazo
para os mogianos participarem
do processo de consulta pública
sobre a Área de Intervenção
Urbana (AIU) da região leste,
que compreende o distrito de
Cezar de Souza e é promovido
pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo. O
prazo inicial terminaria no final
de janeiro, mas foi prorrogado
para que a sociedade tenha
mais tempo para participar.
Os cidadãos podem apresentar
sugestões por meio do site da
Prefeitura, que serão analisadas
e incorporadas ao processo de
desenvolvimento sustentável
da região.
O secretário municipal de
Planejamento e Urbanismo,
Claudio de Faria Rodrigues,
faz um balanço positivo do
processo. “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. Este processo de

consulta popular proporcionou
uma interação significativa
com os mogianos”, afirmou
o secretário.
Na semana passada, Claudio
Rodrigues e uma equipe técnica
da Secretaria de Planejamento
participaram de uma reunião
de trabalho na Associação
de Engenheiros, Arquitetos
e Agrônomos de Mogi das
Cruzes, no Jardim Armênia.
Na ocasião, o secretário fez
uma apresentação do projeto
e respondeu perguntas dos
participantes. “Nossa parceria
sempre foi muito boa com
a Associação e o presidente
Mauro Rossi ofereceu essa
oportunidade de detalharmos o
projeto, o que foi importante”,
completou.
Ele explicou 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

Divulgação/PMMC

Secretário de Planejamento e Urbanismo fez um balanço positivo do processo

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.

Quinta da Boa Vista

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.

Lei
A Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo
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.
Atualmente o processo está
focado na coleta de sugestões
da população que podem
ser feitas por meio do site da
Prefeitura.
Os trabalhos seguem um
cronograma de reuniões, consultas e audiências públicas
que acontecerão durante todo
o período de revisão do documento. Nelas, a Prefeitura de
Mogi das Cruzes levará informações à sociedade, detalhará
o andamento do processo e
colherá sugestões e opiniões
dos munícipes sobre a LOUOS.
A revisão da lei está prevista no
novo Plano Diretor de Mogi
das Cruzes, aprovado pela Lei
Complementar nº 150, de 26
de dezembro de 2019.

Economia

Processo de regularização Consulta ao Sistema de Valores
fundiária avança em bairro a Receber está disponível
Itaquá- A Secretaria de Habitação, por meio do Programa
Cidade Legal, está regularizando
áreas da cidade desde o ano
passado. Neste momento,
o núcleo contemplado é o
bairro Quinta da Boa Vista
e o cadastro está ocorrendo
para os moradores das ruas
São Francisco, Paraíso e Vinte
de Novembro que receberam
a convocação.
A selagem realizada na
terça e quarta-feira da semana
passada serviu para que a equipe identificasse cada imóvel
com um selo, para entender
como as construções estão
organizadas e compatibilizar
o que foi levantado na topografia. Cada imóvel recebeu
um selo de identificação e o
trabalho é concluído com o
cadastro social.
A convocação dos moradores
para o cadastro teve início na
quinta passada e termina hoje,
sendo realizada das 9h30 às
12h30 e das 13h30 às 15h30
na igreja Assembleia de Deus,
localizada na rua Paraíso, 164,

Quinta da Boa Vista.
A regularização fundiária é
um processo de intervenção
pública que, sob os aspectos
jurídicos, físicos e sociais,
objetiva a permanência das
populações moradoras de
áreas consolidadas, ocupadas
irregularmente, implicando em
melhorias no ambiente urbano,
no resgate da cidadania e na
qualidade de vida, uma vez
que a matrícula é a garantia de
propriedade daquele imóvel.
A regularização não se aplica

às Áreas de Preservação Ambiental, áreas de riscos ou que
possuam algum impedimento
técnico. “A regularização é
um processo prolongado e
trabalhoso, mas muito viável,
pois dá a possibilidade do
morador ser oficialmente dono
daquele imóvel ao receber a
matrícula daquela área, mas
deve tomar cuidado com a
localização para não haver
impedimentos legais”, explicou a secretária de Habitação,
Angela Quirino.
Dayane Oliveira/Prefeiturade Itaquá

Região- Pessoas físicas e jurídicas já podem consultar se
possuem valores esquecidos
em entidades financeiras pelo
Sistema Valores a Receber
(SRV), do Banco Central (BC),
por meio do site exclusivo,
valoresareceber.bcb.gov.br,
como noticiado pela Agência
Brasil.
Para ter acesso às informações
é necessário informar o CPF
e data de nascimento, para
pessoa física, ou o CNPJ e
data de abertura da empresa,
para pessoa jurídica.

Consulta

Projetos em andamento beneficiarão 5.516 famílias

Divulgação

Raissa Sandara

Para consultar se existe
algum valor a receber no SRV
basta acessar o site https://
valoresareceber.bcb.gov.br/ e
na primeira linha, depois do
título, clique em “Consulte
aqui”.
No próximo passo digite
seus dados pessoais, CPF
e data de nascimento, ou
profissionais, CNPJ e data

Disponibilizamos o passo a passo em nosso site

Para consultar se
existe algum valor a
receber no SRV basta
acessar o site https://
valoresareceber.bcb.
gov.br/
de abertura da empresa. A
próxima tela informará se
você tem algum valor para
receber e, caso tenha, você
será informada uma data

de agendamento para saber
mais detalhes e solicitar a
transferência.
A plataforma para consultas é de fácil acesso e segura,
mas interessados devem ter
cuidado para não caírem
em golpes. A dica é, nunca
informe seus dados pessoais
por meio de ligações. Todo
o processo é feito de forma
online, caso tenha dúvidas,
solicite ajuda de alguém de
confiança.
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ECONOMIA

De acordo com o Anuário Energético do Estado, consumo caiu em indústrias, comércio e poder público em 2020

Consumo elétrico doméstico
aumenta em todo Alto Tietê
Região - Um levantamento
do grupo MogiNews/DAT
junto aos dados do Anuário
Energético do Estado de São
Paulo, fornecido pela Secretaria
de Estado de Infraestrutura
e Meio Ambiente, mostrou
que em 2020 houve um
aumento no consumo da
energia elétrica nas cidades
do Alto Tietê. Porém, houve
uma queda no consumo do
poder público, comércio e
indústria na comparação
com 2019.
O anuário é um relatório
publicado pelo governo estadual que aponta os consumos
das matrizes energéticas
nos 645 municípios de São
Paulo, bem como os tipos
utilizados: petróleo e derivados, eletricidade, etanol
e gás natural. No resumo, a
pasta estadual apontou que
48% da energia consumida
foi à base de petróleo e 27%,
energia elétrica.
Um dos pontos que chama a
atenção entre as comparações
do consumo de eletricidade

entre 2019 e 2020, é referente
às residências e os demais
setores. Enquanto houve
um aumento de 6,33% (de
1,135 bilhão kWh para 1,211
bilhão kWh), a atividade nos
demais setores registrou um
recuo de 1,38%: de 4,580
bilhões kWh em 2019, o
total consumido no comércio,
indústria e locais públicos
caiu para 4,517 bilhões.
Um dos fatores pode explicar a queda do consumo
nos setores produtivos e o
aumento nas residências foi o
novo coronavírus (Covid-19),
que obrigou a população a
ficar em casa durante longos
períodos no primeiro ano da
pandemia. A queda no consumo industrial e comercial
é um dos sintomas da queda
do Produto Interno Bruto
(PIB) de 4,1% em 2020.
Em relação ao consumo de
eletricidade e outras matrizes
energéticas no Alto Tietê em
2021, a Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Meio
Ambiente informou que

Consumo elétrico residencial nos municípios do Alto Tietê em 2020 e 2019
CIDADE

CONTRATOS RESIDENCIAIS

CONSUMO TOTAL (milhão kWh)

81,996

36220

292,535

Biritiba

10639

23,889

11437

60,203
281,121

Ferraz

55637

119,025

58445

Guararema

12855

31,190

14466

193,803

Itaquá

103202

219,481

109168

548,943
1.269,846

Mogi

158961

362,680

174740

Poá

36542

86,695

39516

248,170

Salesópolis

7048

13,223

37413

31,338

Santa Isabel

21500

45,898

24141

237,492

Suzano

102853

227,901

136479

1.364,065

TOTAL EM 2020

541807

1.211,978

642025

4.517,516

TOTAL EM 2019

528218

1.135,171

572667

4.580,951

os dados do novo anuário
deverão ser divulgados no
segundo semestre.
No total de energia elétrica
da Região Metropolitana, o
governo do Estado aponta
que 8,7 milhões de contratos
de eletricidade estão ativos
na contagem de 2020. O
consumo foi de 49,3 bilhões
de kilowatts-hora (kWh),
representando 39,4% de
toda a energia produzida
no Estado em 2020.

Fundos Sociais planejam
calendário para a região
culinária e cultura, além de
ter toda a renda revertida
para os projetos dos Fundos
Sociais. Nos últimos dois
anos não tivemos o evento
em razão da pandemia do
coronavírus mas, agora em
2021, pretendemos retomar
com a iniciativa, que traz
visibilidade e benefícios
ao nosso trabalho”, disse a
coordenadora do Conselho
dos Fundos Sociais e presidente do Fundo Social

CONTRATOS TOTAIS

32570

Projetos e eventos

Região- O Conselho dos
Fundos Sociais do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) se reuniu ontem
para discutir a realização de
eventos e projetos regionais ao
longo de 2022, com o objetivo
de arrecadar recursos para
desenvolvimento de trabalhos
sociais junto às famílias em
situação de vulnerabilidade
nos municípios.
Entre os eventos planejados está o Sabores do Alto
Tietê, feira gastronômica já
consagrada, que neste ano
chegará a 5ª edição, reunindo culinária e cultura dos
12 municípios da região. A
expectativa é de que o evento
ocorra entre os meses de
junho e julho. A data e o
município que irá sediar o
evento devem ser definidos
nos próximos dias.
“O Sabores do Alto Tietê
é um evento gratificante
para todos, que permite
uma integração entre os
municípios, envolvendo

CONSUMO RESIDENCIAL (milhão kWh)

Arujá

de Guarulhos, Elen Regina
Simões de Farias.
Presidentes e representantes dos fundos sociais
debateram ainda a criação
de mecanismos para que os
municípios possam prestar
ajuda uns aos outros em
caso de necessidades.
Outras propostas estão em
discussão pelo conselho com
a integração com as Câmaras
Técnicas de Cultura, Esportes
e Gestão Ambiental.

O total de contratos de
fornecimento de energia
para as dez cidades da região, no ano retrasado, foi
de 541.807 pontos, contra
100.218 contratos para comércio, indústria, iluminação
pública, poder público, entre
outros. No ano anterior, eram
528.218 contratos residenciais e 44.449 contratos de

outros tipos, totalizando
mais de 572,6 mil ligações
de energia na região.

Alto Tietê
Em 2020, o consumo
doméstico foi maior em Mogi
das Cruzes, com 158,9 mil
contratos residenciais e um
consumo somado de 362,68
milhões kWh. Em segundo

lugar, Suzano (102,8 mil contratos, 227,9 milhões kWh),
seguida de Itaquaquecetuba
(103,2 mil pontos, 219,4 milhões kWh). Já na somatória
de gastos em 2020, Suzano
soma 136,4 mil contratos
e 1,364 bilhão kWh, o que
colocou o município como
a 14ª cidade a mais utilizar
eletricidade em 2020.

eU cuIDo
de mo i.
e voCê?
A Prefeitura está nas ruas
com os serviços de zeladoria
para cuidar da cidade.
Estamos fazendo a nossa
parte. Faça também a sua!

Divulgação/Condemat

CUIDE.
AME.
MOGI.
Acompanhe nosso trabalho nos
canais oficiais da Prefeitura

Outras propostas estão em discussão pelo conselho
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“ Viver não é esperar a tempestade
passar, é aprender a dançar na
chuva.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
THEREZA WATANABE
SOFIA FUKUGAVA SEVERINO
Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegendo hoje e sempre. Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

FELICIDADE, QUEM É VOCÊ
Todos a buscam,
todos a querem, mas a
verdade é que poucos a
encontram, pois muito
poucos sabem onde se
encontra a felicidade. E
quem, ou o que é, essa
felicidade
Todos têm palpites,
uns mais corretos que
outros, certamente,
mas nunca há um
consenso. E por quê?
Porque a felicidade
não se define, ela se
sente e vive no coração
de cada um de nós de

forma diferente.
Muitos acham que
felicidade é igual a
dinheiro, fama, sucesso
ou objetos caros. Mas
será?
Não importa onde
vive a felicidade para
você, o que importa
é que você a procure,
a saiba identificar e
a viva intensamente.
Seja feliz!
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Silvestre avisa que Franciely acabou de completar 1 ano na casa dos Lários
e por isso já tem direito a tirar férias.

GLOBO, 17H55

O Clone
Telminha avisa Xande sobre as drogas. Leônidas conversa com Carol sobre
o passado de Lobato. Lucas promete à filha que vai resolver o problema de
Xande quando voltar. Xande pede que Maysa pare de persegui-lo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Medida
da boca
de vulcões (pl.)

Biscoito de (?), cama- (?) Simpson, avô de
da crocante da palha Bart, Lisa (?)-se:
Linha
italiana e Maggie encoleri(TV)
zam-se
(abrev.)
(Cul.)

Câmeras
usadas na
produção
de vídeos
Alvo dos
mimos de
vendedores
Setor de
cuidados
com o
paciente,
no hospital

Opção do
tabuleiro
da baiana
(Cul.)

"A (?) é
mais poderosa que
a espada"
(dito)
Estabelece
parâmetros de
qualidade
(sigla)
Prato
português

Reação
involuntária
do corpo
ao estresse

"Predial",
em IPTU

Orelha,
em inglês
Lady (?),
lenda

Esteira (?):
agiliza a
locomoção

Feminino
(abrev.)

(?) verbal:
indicativo
ou
subjuntivo
Tecido de
roupas das
discotecas
(anos 80)

Rolo de (?):
compõe a
paisagem
de filmes
de velho
oeste
(?)
agrícolas:
combatem
pragas
em plantações

Os nativos
de EUA,
Canadá e
México

New (?),
plano
econômico
dos EUA

Abaixou (a calça)
O pior resultado para
um espetáculo

Mineral
presente
no leite
(símbolo)

Aviso
luminoso
no estúdio
de rádios

Caprinos
machos
Bilhete
Único
(abrev.)

Cada
gancho do
espinhel
(pesca)

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Matias é salvo por um funcionário do hotel. Chega o dia do julgamento

assinadas por Afonso e sugere que ela reconsidere a proposta de compra

Forma
sincopada
de
"senhor"

de Eugênio. Davi é condenado.

BANCO

durante seu depoimento no tribunal. Úrsula entrega a Heloísa promissórias

Bate-papo
on-line
(Inform.)

(?) vivo,
objeto de
estudo da
Biologia

3/abe — ear. 4/chat — deal — feno. 5/abará. 6/fiasco — godiva. 7/maisena.

de Davi. Isadora fica doente e Violeta cuida da filha. Matias tem um surto

65

GLOBO, 19H15

sente acuado por Bárbara. Lara diz a Christian/Renato que precisa de um
tempo para ficar sozinha. Bela não aceita o pedido de desculpas de Felipe.

RECORD, 21H

A Bíblia
Paser tenta alertar o faraó. Deus fala com Moisés. O Egito fica sob a escuridão,
provocando a fúria de Ramsés. Moisés retorna ao palácio.

L

Christian/Renato é forçado a ceder ao plano de Túlio. Noca não aceita o
convite de Aníbal para jantar. Christian/Renato diz a Ana Virgínia que se

L

Um Lugar ao Sol

F
E
M

GLOBO, 21H00
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ser amiga de Carmem. Neném termina com Rose.
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Prado devolve a bicicleta das quentinhas para Jandira. Bianca passa mal e
Betina a leva para o hospital. Joana e Marcelo se beijam. Paula pede para

Solução
F
I
A
S
C
O

Rose fica transtornada e Deusa se penaliza. Gabriel é expulso da Pulp Fiction.

C
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R
C
U
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F
E
R
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N
C
I
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S

Quanto Mais Vida, Melhor!
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
EDITAL
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes/SP
Coordenadoria de Habitação – Departamento de Regularização Fundiária
Endereço: Rua Francisco Franco, 133, centro, sala 15, 1º Andar – Mogi das Cruzes/SP
FAZ SABER, a Roberto Augusto Pinto ou Maria Tereza Tavares Pinto
ou Elizabete Sivali Pinto Pereira ou Paulo Eufrasio da Silva Pereira ou Adelson Pinto
(proprietários do imóvel registrado na matrícula 27.366 2º ORI); que FICAM NOTIFICADOS
o(a)(s) eventual(is) interessado(a)(s) proprietário(s), confrontante(s), etc) a se
manifestar(em) no PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA promovido pelo
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por seu representante legal referente a área de domínio
privado situada no local denominado Vila Natal, Município de Mogi das Cruzes, denominada
nos autos do Processo nº 18.026/2019 como “VILA NATAL II”, que resumidamente pode ser
identificada como uma área de 19.397,53 m2 e perímetro de 2.075,776 m com coordenadas
de referência LAT: 23º 31’ 54,8111” S LONG: 46º 10’ 38,1170” W, localizada entre as vias a
Rua Coronel Cardoso Siqueira, Rua Professora Norma Nunes de Moraes Munhoz, Rua José
de Moura Resende, Rua Ver. Jacyro Faury, Rua Francisco Lima Cabral e Loteamento Vila
Ressaca.
Na qualidade de proprietário(a)(s) ou sucessor (es), confrontante(s)
e eventual(is) interessado(a)(s), lhe(s) é(são) facultada(s) a(s) manifestação(ões), nos
seguintes termos: a) O procedimento é fundado no art. 31, § 1º e § 5º incisos I e II, da Lei
Federal nº 13.465, de 11.07.2017; b) O prazo para a manifestação, se houver interesse,
é de 30 (trinta) dias, contados a partir desta publicação (prazo improrrogável), podendo
aquele(a)(s) que discordar(em) dos trabalhos técnicos, impugnar(em) fundamentadamente,
no prazo legal acima mencionado; c) A aludida impugnação deverá ser apresentada a este
departamento; d) A falta de impugnação resultará na presunção legal de anuência do(a)(s)
interessado(a)(s) ao prosseguimento do procedimento de regularização fundiária em questão.
Alexandre Galeote Ruiz
Diretor de Regularização Fundiária

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 199/2021 – PROCESSO Nº 29.138/2021 E APENSOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE
PINTURA DIVERSOS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Infraestrutura Urbana,
comunica aos interessados que, face o lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada em 28 de
dezembro de 2021, foi informado o valor final de R$ 361.794,12 (trezentos e sessenta e um mil,
setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos), sendo correto o valor de R$ 359.794,12
(trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos).
Mogi das Cruzes, em 09 de fevereiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Infraestrutura Urbana

FALECIMENTOS
11 DE FEVEREIRO DE 2022
Walace Ferreira Lima
Benedita de Oliveira
Reginaldo dos Santos Duarte
Cintia Maria Silva do Nascimento

Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

7

8

Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Suzano Vôlei e Usac conquistam vitórias no final de semana
O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) enalteceu o esporte suzanense após conquista de dois
importantes resultados com o Suzano Vôlei e o União Suzano Atlético Clube (Usac)
neste final de semana. No sábado passado, o vôlei suzanense viajou para Minas Gerais
e venceu o Uberlândia/Praia Clube por 3 sets a 0 na Superliga B, enquanto o Usac
derrotou o Desportivo Brasil em casa por 2 a 1 pela Série A3 do Campeonato Paulista.

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

MOGI DAS CRUZES

Fórum Mogiano LGBT e grupos se encontraram ontem para discutir preconceito após ocorrido em Braz Cubas

Movimentos sociais discutem
transfobia em escola estadual
Divulgação/Alexandra Braga

Ingrid Leone

Uma das propostas
Mogi - Movimentos sociais no encontro foi a
e o Fórum Mogiano LGBT obrigatoriedade
realizaram na tarde de on- do nome social no
tem um encontro contra a ambiente escolar

transfobia na Escola Estadual
Galdino Pinheiro Franco, no
centro de Mogi das Cruzes.
A reunião aconteceu após as
agressões contra uma aluna
trans no ambiente escolar
na última quarta-feira, e
foi combinada no protesto
realizado em frente à Diretoria de Ensino na sexta-feira,
quando o grupo foi recebido
pela dirigente regional de
ensino, Estela Vanessa de
Menezes Cruz.
Segundo Alexandra Braga,
vice-presidente do Fórum,
o encontro foi realizado

para discutir a prevenção e
proteção de alunos LGBTQI+
nas escolas, e fortalecer o posicionamento de professores
e gestores da educação. Com
a presença da dirigente regional de ensino, os representantes de movimentos
sociais cobraram o trabalho
conjunto desses profissionais,
e a aproximação entre a comunidade e escola. Também

expressar. Além de figuras
políticas da região, a reunião
contou com a presença de
Erica Malunguinho (PSOL),
deputada estadual eleita em
São Paulo, educadora e a
primeira mulher transexual
da Assembleia Legislativa de
São Paulo.

Transfobia

Movimentos sociais e a deputada Erica Malunguinho estiverem presentes

foi proposto na discussão, a repetição da seguinte frase:
obrigatoriedade do nome “É homem apanha igual hosocial em ambiente escolar. mem”. Com isso, foi proposto
Alexandra disse que houve no encontro uma discussão

Covid-19

sobre a diversidade e a importância de respeitar os
pronomes e a forma como
o indivíduo escolheu se

Um vídeo divulgado na
semana passada pelo Fórum
Mogiano LGBT, envolvendo
agressões contra uma aluna
transgênero, estudante da
Escola Estadual Galdino
Pinheiro Franco, repercutiu
nas redes sociais. Segundo
as informações oficias, as
agressões sofridas envolviam
violência física e de gênero,
e discriminação racial.

Cursos

Agendamentos online para CCCA Centro retoma aulas
presenciais com protocolos
vacinação continuam
Mogi- A Secretaria Municipal
de Saúde inicia a semana com
diversas vagas disponibilizadas
para imunização de crianças
contra a Covid-19, além da
agenda atualizada para aplicação
de segunda ou terceira doses
para adultos e adolescentes. Os
interessados devem acessar o
www.cliquevacina.com.br e
consultar as opções de locais
e horários.
Há vagas para segunda dose
da AstraZeneca (para quem
tomou a primeira até o dia
20 de dezembro) e reforço de
Janssen (para quem tomou
a primeira até o dia 14/12),
além de primeiras doses e/
ou doses complementares de
CoronaVac e Pfizer.
Mogi das Cruzes já aplicou um
total de 890.272 doses contra
a Covid-19, sendo 376.068
primeiras doses, 335.100 segundas doses, 168.800 terceiras
doses e 10.304 doses únicas.
O carro-chefe da campanha
é a imunização de crianças
de 5 a 11 anos, com 23.354
imunizações realizadas até o

Mogi das Cruzes já aplicou um total de 890.272 doses

momento.
Crianças com comorbidades
ou deficiências e crianças de 5
anos devem ser vacinadas com
o imunizante Pfizer, 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,
documento com foto do adulto
responsável que acompanha
a criança, CPF ou Cartão SUS
e comprovante de endereço
em Mogi das Cruzes.

Mortes

A região do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat)
registrou ontem sete novos
óbitos por Covid-19 nas últimas
72 horas. Todas as vítimas são
moradoras do município de
Ferraz de Vasconcelos.

Arujá- A unidade do Centro
de Convivência da Criança
e do Adolescente (CCCA)
deu início nessa ontem às
aulas do primeiro semestre de 2022. Com a volta
totalmente presencial, é
importante lembrar que
todos os protocolos de saúde e distanciamento social
estão sendo respeitados.
O uso de máscaras cobrindo boca e nariz continuam sendo obrigatórios e
dispensers com álcool 70%
são distribuídos nas salas,
durante as aulas.
Além dos cursos de Auxiliar Administrativo, Canto
e Coral e Guarda Mirim,
oferecidos no Centro de
Convivência da Criança e
do Adolescente Centro, a
Prefeitura de Arujá, juntamente com a Secretaria
Municipal de Assistência
Social e a Secretaria Municipal de Cultura oferece
os cursos de Artesanato e
Culinária, totalizando 325
alunos matriculados.

Dispensers com
álcool 70% são
distribuídos nas
salas, durante as
atividades

Cursos

Em Artesanato há 25

alunos matriculados 10
e 17 anos; Culinária uma
turma infantojuvenil de
– 12 a 17 anos, com 67
alunos matriculados; Auxiliar Administrativo com
97 alunos matriculados
do Ensino Médio até 17
anos; Canto e Coral com
35 alunos matriculados de
13 a 17 anos e 101 alunos
matriculados na Guarda
Mirim, de 12 a 17 anos.
Divulgação

É obrigatório o uso de máscaras cobrindo boca e nariz

