EDIÇÃO 8675 | R$ 1,50

QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022

Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Prefeitos pedem mais policiais nas
ruas e integração com municípios
Durante encontro, administradores mostraram maior preocupação com as divisas entre os municípios do Alto Tietê
Dayane Oliveira

Caso Galdino

ALUNA TRANS
DECIDE NÃO
VOLTAR PARA
ESCOLA
A aluna transgênero agredida na
Escola Estadual Galdino Pinheiro
Franco em Mogi das Cruzes, na
quarta-feira da semana passada, não
voltou às aulas presenciais. Em vez
disso, ela vai receber educação em
casa, sem prejuízo no aprendizado
Cidades, página 3

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do
Alto Tietê (Condemat) reuniram-se
ontem na Câmara Municipal de Itaquaquecetuba com autoridades da
Polícia Civil e Polícia Militar que respondem por 11 dos 12 municípios
consorciados, para solicitar aumento
no efetivo policial e maior integração
entre as prefeituras e o poder público
nas ações e operações no combate à
criminalidade na região, sobretudo
nas áreas de divisas. O combate aos
furtos e roubos também foi levantado
durante a reunião. Segundo dados
da Secretaria de Segurança Pública,
houve um aumento de 12% nos índices no segundo semestre de 2021
com relação ao primeiro semestre.
Cidades, página 3

CÂMARA

Novo regime
salarial é
aprovado. p5

Pedro Chavedar/PMMC

Mogi

CORONAVÍRUS

Caio Cunha anuncia novos
nomes para secretarias

Mudanças fazem parte da reforma administrativa
promovida pelo prefeito. Cidades, página 5

Internações por Covid na região apresentam queda. Cidades, página 8

Emanuel Aquilera/Mogi News

Reunião com policiais ocorreu na tarde de ontem, na Câmara de Vereadores de Itaquaquecetuba
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EDITORIAL

CONTRACAPA

Segurança e educação

U

ma reunião realizada ontem de
manhã, em Itaquaquecetuba, entre
o Consórcio de Desenvolvimentos dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) e representantes das Polícias
Militar e Civil buscou tratar da segurança
entre os municípios que compõem o bloco
regional, principalmente no que diz respeitos às divisas entre as cidades.
Atitude louvável, afinal todos estão cansados de viver sob a égide da violência. Entra
ano e sai ano e os índices criminais são quase os mesmos, às vezes com ligeira elevação
ou queda, mas o fato é que os números têm
pouca alteração significativa e acabam assustando os moradores da região cada vez mais.
Buscar trazer mais policiais para o bloco
regional merece aplausos. É preciso colocar
o contingente para realizar o patrulhamento
das ruas, que são feitos pela Polícia Militar, e
mais policiais civis também, para investigação dos crimes que ocorrerem, porque eles
sempre vão acontecer.
No outro ponto dessa régua há outros problemas que também precisam ser combatidos, mas de outra forma, que não envolve as

polícias, ao menos não do seu modo operacional. O Alto Tietê tem muitos lugares onde
a pobreza é grande e parte dessa população,
não é a maioria, acaba sendo cooptada pelos
criminosos para entrar no esquema dos bandidos. São prometidos uma vida melhor e
com bastante dinheiro, para quem sobrevive
com pouco e sem esperança de mudanças,
fica muito fácil dizer “sim”.
É preciso a presença do Estado para modificar isso, com infraestrutura adequada,
iluminação e rede de água e esgoto. Isso
passa também por boa escola pública, que
tire crianças e adolescente das ruas, com
boa educação para que possam almejar um
futuro melhor.
Evidentemente isso não passa somente pelas prefeituras, são iniciativas que devem ser
encabeçadas pelo Estado e pela União para
que, não só a nossa região, mas todas as outras, possam se desenvolver e que o crime
deixe de ser uma opção para os moradores.
Sempre haverá gente ruim, disposta a matar para conseguir algo, mas uma boa parte
pode ser salva com a mudanças que devem
ser promovidas pelo poder público.

ARTIGO
Cedric Darwin
cdadv@uol.com.br

Covil
O Mercado Municipal de
São Paulo é uma belíssima
amostra da arquitetura na
capital paulista. Ponto turístico não de paulistanos e brasileiros, mas do mundo. Tive
a oportunidade de visita-lo
uma única vez e a impressão
que tive foi a pior possível.
Embora as linhas arquitetônicas sejam imponentes e
lindas, o prédio é como um
túmulo. Bonito por fora, podre por dentro, um sepulcro
caiado. E essa podridão não
é física, mas moral. Sem generalizar, pois, muita gente
honesta trabalha no mercadão, o que se vê nas ruas ao
redor é muita sujeira, estacionamento público privatizado
por flanelinhas, mau cheiro
e muito lixo.
Entrando pelas majestosas
portas do mercado logo você é

ostensivamente abordado por
vendedores de frutas que, incisivamente, oferecem pedaços para prova e se você cair
nessa isca é difícil sair ileso.
A abordagem é grosseira não
respeitam mulheres, mesmo
acompanhadas e se você experimentar uma amostra é
coagido a adquirir a fruta.
Muita gente se sente coagida e acaba comprando depois se sente assaltada, mas já
é tarde. O Mercado Municipal não é um caso de Procon,
é de polícia. Não divulgar os
preços com clareza, não pesar
os produtos à vista do consumidor, cobrar além do que é
devido, não emitir nota e intimidar consumidores é caso
de polícia.
Ou se põe ordem no Mercadão ou para lá só irão os
incautos que depois engrossarão suas experiências negativas em uma página do
Instagram, no golpe da fruta.

É inadmissível que o consumidor seja lesado a olhos
vistos e ninguém adote nenhuma providência. Trata-se
de um mercado municipal e a
municipalidade de São Paulo
deve garantir a higiene, a segurança e o respeito às normas de defesa do consumidor.
Hoje, infelizmente, é um
lugar que não vale a viagem,
precisa de revitalização do
entorno e seu interior. Para
comer um sanduíche de mortadela na chapa, você não precisa ir até o mercadão de São
Paulo. Guardadas as devidas
proporções, Mogi das Cruzes
tem um mercado municipal
muito mais tranquilo, com
relativa variedade de produtos. Que o município de
São Paulo a maior e mais rica
metrópole da América Latina
limpe o Mercadão

•••

editor@moginews.com.br
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UNIFORMES

SUSPEITA DE FRAUDE

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
retirada será feita no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, que fica
na rua Barão de Jaceguaí, 375, centro, mediante agendamento prévio
para evitar aglomerações durante
a pandemia de coronavírus.

O ano de 2021 chegou ao fim registrando 4,1 milhões de movimentações
suspeitas no Brasil. De acordo com o
Indicador de Tentativas de Fraude da
Serasa Experian, esse número mostra um aumento de 16,8% em relação ao acumulado de 2020, quando o
índice registrou 3,5 milhões de ataques. Os dados do ano passado ganham destaque por serem os mais
expressivos de toda a série histórica, iniciada em 2011.

CESTAS BÁSICAS

O Poupatempo registrou mais de 11,5
milhões de atendimentos em janeiro
de 2022. Desse total, 10,4 milhões foram realizados pelos canais eletrônicos do programa, correspondendo a
90% dos serviços concluídos de forma online. Esse é o maior número já
registrado durante toda a pandemia.

A Secretaria de Turismo de Poá,
em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), abre inscrições
para a Oficina “Descubra-se”, voltada para as artesãs do município.
O evento será realizado na próxima
segunda-feira , no Teatro Municipal “Turíbio Ruiz”, das 9 horas ao
meio-dia. A inscrição é online, por
meio do link https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/19903246. Para mais informações, as interessadas devem entrar
em contato pelo número 4723-4529
(WhatsApp).

POUPATEMPO I

POUPATEMPO II
Entre as opções mais procuradas
estão a carteira de vacinação da Covid-19, com 3,2 milhões de acessos,
licenciamento de veículo e pesquisa
de pontuação, com 1,7 milhão cada,
consulta de IPVA, com 1 milhão, e renovação de CNH com 226 mil.
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SEGURANÇA

Prefeitos pedem aumento no
efetivo de policiais na região
Reunião do Conselho de Prefeitos contou com a presença de autoridades da Polícia Civil e da Polícia Militar
Região - Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) reuniram-se
ontem na Câmara Municipal
de Itaquaquecetuba com
autoridades da Polícia Civil e
Polícia Militar que respondem
por 11 dos 12 municípios
consorciados, para solicitar
aumento no efetivo policial
e maior integração entre as
prefeituras e o poder público
nas ações e operações no
combate à criminalidade na
região, sobretudo nas áreas
de divisas.
A reunião, conduzida pelo
presidente e prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa
(PSD), o Guti, contou com
a presença dos delegados
das Delegacias Seccionais de
Guarulhos, José Aparecido
Sanches Severo e de Mogi das
Cruzes, Paul Henry Bozon
Verduraz; dos comandantes
do CPAM-7, Coronel Edmilson Colonello e do CPAM12, Coronel Wagner Giurni
Gomes, além do Coronel

José Raposo Faria Neto, que
deixou o comando do CPAM12 nesta semana.
O presidente do Condemat
falou da principal demanda atual dos municípios: o
aumento do efetivo. “Neste
momento a maior necessidade
de todos os municípios é o
aumento do efetivo tanto
da Polícia Civil, quanto da
Militar”, destacou.
A importância da integração
entre as polícias foi destacada pelona fala do delegado
seccional de Guarulhos, Dr.
Severo, que citou operações
bem sucedidas realizadas
pela Polícia Civil e Militar
em Guarulhos. Ele informou
ainda que até o fim deste ano
será aberto concurso público
para contratação de 250 delegados, mil investigadores
e 1.600 escrivães para todo
o Estado, sendo que parte
destes profissionais virão
para a região do Alto Tietê.
O delegado seccional de
Mogi das Cruzes, Dr. Paul
Henry Bozon Verduraz falou

Dayane Oliveira

municípios para conhecer a
necessidade real de cada um.
O Coronel José Raposo Faria
Neto, que permaneceu no
comando do CPAM-12 por
um ano e nove meses, falou
da proximidade e parceria
com as prefeituras e a Polícia
Civil neste período e observou
a necessidade de iniciar um
trabalho mais coordenado ao
lado das Guardas Municipais.

Demandas pontuais

Prefeitos aproveitaram para solicitar demandas pontuais dos municípios

da implantação da Atividade
Delegada da Polícia Civil em
parceria com as prefeituras, o
que irá auxiliar no aumento
do efetivo.
O combate aos furtos e
roubos também foi levantado

pelos prefeitos durante a
reunião. Segundo dados
da Secretaria de Segurança
Pública do Estado, houve
um aumento de 12% nos
índices no segundo semestre de 2021 com relação ao

primeiro semestre.
Recém-nomeado, o comandante do CPAM-12, Coronel
Wagner Giurni Gomes se colocou à disposição dos prefeitos
e informou que durante esta
semana pretende visitar os

Os prefeitos presentes
aproveitaram a ocasião para
solicitar demandas pontuais
dos municípios como a implantação de mais delegacias
em Itaquaquecetuba; o apoio
na finalização da Delegacia
da Mulher, em Ferraz de
Vasconcelos; a continuidade
na parceria com a Polícia Militar na operação “Cavalo de
Aço”, que visa a abordagem
de veículos suspeitos, em
Suzano e a implantação de
uma base da Polícia Militar
no bairro Jardim Eldorado,
em Santa Isabel.

Cabide Solidário

Creches

Imposto

Fundo Social pede doação
de cabides em campanha

Lista de contemplados
já está disponível

Prazo de
pagamento
do IPTU é
prorrogado

Suzano - O Fundo Social
de Solidariedade de Suzano
retomou nesta semana a
campanha Cabide Solidário.
A iniciativa visa arrecadar estes
itens de apoio ao vestuário
para repor o estoque do órgão
municipal e contribuir com
a tradicional Campanha do
Agasalho, que está prevista
para começar no dia 26 de
abril. As doações podem ser
entregues no Paço Municipal,
localizado na rua Baruel,
501, sala 224.
Lançada há cinco anos, a
campanha Cabide Solidário
surgiu para proporcionar
mais dignidade e respeito aos
munícipes que recebiam as
doações de roupas. Os itens
ajudavam a expor as peças
em araras distribuídas em
diversos pontos estratégicos
pelos bairros da cidade. Em
vista da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), a
Campanha do Agasalho e a
Loja do Bem ganharam um
novo formato.
As arrecadações se estendem

ao longo do ano, e os interessados em participar podem
doar cabides novos ou em
bom estado, em qualquer
quantidade, conforme explica
a dirigente do Fundo Social
de Suzano, a primeira-dama
Larissa Ashiuchi.
Com data de início definida,
a iniciativa para arrecadação
de roupas e cobertores contará
com sistema drive-thru para
recebimento das doações.
Posteriormente, os itens

seguirão para uma triagem
e avaliação de qualidade, e a
partir daí serão organizados
em cabides que serão encaminhados para as pessoas em
situação de vulnerabilidade.
O Fundo Social está com
outras campanhas vigentes.
Mais informações pelo telefone (11) 4745-2195. O
atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas,
nas dependências do Paço
Municipal.
Maurício Sordilli /Secop Suzano

Iniciativa busca arrecadar itens de apoio ao vestuário

Ferraz - A Prefeitura de Ferraz
de Vasconcelos, por meio da
Secretaria de Educação, disponibilizou ontem a terceira
lista dos alunos contemplados
para as creches municipais
em 2022 no site oficial da
municipalidade. Os alunos
contemplados terão até dia
22 de fevereiro para finalizarem a inscrição na creche
que for aprovado.
Para verificar é necessário
acessar o site Prefeitura (www.
ferrazdevasconcelos.sp.gov.
br), clicar no menu Secretaria/Educação/Resultado
das Inscrições e clicar na
aba “Lista Geral e 3ª Contemplação- Fevereiro 2022”.
Após a confirmação, os
pais precisam comparecer
na unidade escolar correspondente da inscrição com
os seguintes documentos:
certidão de nascimento,
carteira de vacina (frente e
verso), cartão do SUS, RG
do aluno (se houver), RG
do pai, mãe ou responsável legal, comprovante de
residência no nome de um

dos responsáveis com CEP
e duas fotos 3x4.
Cabe ressaltar que para não
perder a vaga é fundamental
efetivar a matrícula na data
estipulada. Dessa forma,
as escolas estão realizando

Responsáveis têm
até o dia 22 para
finalizar a inscrição
na unidade em que
o aluno foi aprovado

o contato telefônico e via
email, por isso, é importante
os pais estarem atentos com
essa comunicação.
Além disso, no site oficial
da Prefeitura também está
disponível a lista geral de
inscrições recebidas, desclassificadas e lista de espera de
crianças não contempladas.

Itaquá - A Prefeitura de
Itaquaquecetuba prorrogou
o prazo para pagamento da
quota única e da primeira
parcela do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano),
que venceria em 15 de fevereiro, para 15 de março e
os vencimentos das demais
parcelas para todo dia 15 do
mês subsequente.
De acordo com o prefeito
Eduardo Boigues, o atraso dos
Correios não pode prejudicar
a população. “A prorrogação
do vencimento é pensando
no contribuinte para que
ele não seja prejudicado
pelo atraso na entrega dos
carnês e se aplica a todas as
parcelas”, disse. O decreto
foi publicado anteontem.
O contribuinte pode gerar
o boleto no site da prefeitura
(www.itaquaquecetuba.sp.gov.
br) na aba Serviços Online
/ Serviços ao Contribuinte /
Pesquisa Débito do Contribuinte e inserir o CPF e os
caracteres correspondentes.
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Aluna trans agredida decide
não voltar às aulas presenciais
A decisão foi tomada ontem de manhã, em conjunto com a diretoria de ensino, direção da escola e parlamentares
Divulgação/Alexandra Braga

Ingrid Leone

Mogi - A estudante transgênero,
de 16 anos, agredida na Escola
Estadual Galdino Pinheiro
Franco, em Braz Cubas, na
quarta-feira da semana passada,
não voltou às aulas presenciais.
De acordo com publicação
oficial do Fórum Mogiano
LGBT, a decisão foi tomada
após reunião com família,
parlamentares e organizadores
de movimentos sociais.
A reunião contou com a
presença de psicólogos, diretores, dirigentes de ensino,
membros do Fórum LGBT e
do Sindicato dos Professores
de Mogi, além da deputada
estadual Erica Malunguinho
(Psol). A Diretoria de Ensino
de Mogi das Cruzes e a direção da escola decidiram que
a adolescente continuaria
com as aulas em casa, e que
o processo de aprendizagem
não seria afetado. A família
também recebeu a opção
de transferência para outra
unidade.
Segundo a publicação, na
avaliação da fundadora e
vice-presidente do Fórum
Mogiano LGBT, Adriana Braga
de Vasconcelos, “enquanto a
família decide se retorna ou
muda de escola, as autoridades
de ensino se comprometeram
a prestar apoio psicológico e
pedagógico individual à garota”.
Segundo o Fórum, a aluna
e os familiares estão com
receio da volta às aulas e das
consequências do ambiente.
Apesar do boletim de ocorrência
(B.O.) ter sido registrado, os
agressores e os participantes
se comprometeram a realizar
um trabalho, mas não foram

Grupo faz protesto
na frente da escola
André Diniz

Reunião ocorreu ontem em Mogi com a presença de dirigentes de ensino

punidos por serem menores
de idade. De acordo com
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, o objetivo
da reunião foi identificar as
vulnerabilidades sociais da

unidade escolar e a implementar o Método de Melhoria de
Convivência (MMC), além de
reforçar ações de segurança.
A secretaria também desenvolverá, ainda esta semana,

um mapeamento dos estudantes que usam nome
social em todo Estado, para
preparo educacional da rede
de ensino e acolhimento do
público LGBT.

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo
(Apeoesp), juntamente com
representantes do Fórum
Mogiano LGBTQIA+ e coletivos populares realizaram
ontem um ato em defesa
da diversidade e contra a
intolerância e a violência
em frente à Escola Estadual
Galdino Pinheiro Franco,
em Braz Cubas.
O ato também contou
com a presença e a participação do Fórum Mogiano
LGBT; coletivo Afrontarte;
coletivo Periféricos LGBTQIAP+; Núcleo Transexuais,
Transgêneros e Travestis
Mogiano; Comunidade CEU;
Movimento Olga Benário;

Movimento Impacto Feminista e de representantes do
vereador Iduigues Martins
(PT) e Inês Paz (Psol).
Com um carro de som e
panfletos, os participantes
chamaram a atenção dos
alunos e professores “que
tenha como projeto central
a formação de uma sociedade inclusiva, democrática,
respeitadora dos direitos
humanos, que lute contra
o racismo, machismo, a
LGBTfobia, entre outros”.
Segundo Inês, tanto a
direção quanto o Fórum
seguem acompanhandoo
caso. “Caso ela fique ou
que ela seja transferida,
queremos saber quais serão
as garantias que serão dadas
para a sua integridade física
em sala de aula”, informou.

Damasio pede que Galdino vire polo educacional
Diante dos recentes
acontecimentos na Escola
Estadual Galdino Pinheiro
Franco, no distrito de
Braz Cubas, em Mogi
das Cruzes, o deputado
estadual Marcos Damasio
(PL) voltou a reforçar
junto à Secretaria de
Estado da Educação que
é necessário estudar um

melhor uso da unidade.
De acordo com o parlamentar, a escola está subutilizada e tem potencial
para ser um grande polo
educacional. O prédio, um
dos maiores do Estado,
pode abrigar uma Escola ou
Faculdade Técnica, gerando
oportunidade de formação
profissional para os jovens

de Mogi e região.
“Além da estrutura do
prédio, a escola é bem localizada e de fácil acesso.
Com adequação do espaço
e a atuação de uma equipe
de profissionais é possível transformá-la em um
grande polo educacional”,
argumentou Damasio, que
vai levar esta ideia também

ao vice-governador Rodrigo
Garcia (PSDB).
O deputado acredita que
com o maior movimento
de alunos e o reforço no
patrulhamento, a segurança
será maior, o que será bom
não só para a escola e os
seus usuários, mas para os
moradores do bairro.
“A estrutura já está lá, então

temos de valorizá-la e dar
um uso que vai beneficiar a população. Criar
vagas vai ao encontro do
que as pessoas querem
e precisam. Preparar os
jovens para o mercado de trabalho é gerar
oportunidade para uma
vida melhor”, concluiu
Marcos Damasio.

Mobilidade

Buracos em vias da cidade são alvo de reclamações
Mogi - A redação do Mogi Wasth Rodrigues.
quaisquer meios de transNews/Dat recebeu reclaDaniel Harada, 38, piloto porte. O piloto afirmou que
mações sobre buracos em de linha aérea e especialista devido a uma “cratera” na
diferentes regiões do mu- em Fatores Humanos na avenida Japão, já teria ocornicípio. Uma reclamação é Aviação, compartilhou nas rido um acidente que quase
na rua Antônio Gonçalves redes sociais as dificuldades derrubou um motociclista.
dos Santos, no Jardim Uni- que enfrenta na cidade. SeEm resposta às reclamações,
verso, e outra na região do gundo ele, a avenida Japão a Secretaria de InfraestruAlto do Ipiranga e aveni- “está cheia de buracos, um tura Urbana informa que
da Japão. O programador descaso total com o dinheiro “conforme programação, a
avenida Japão deve receber
Wanderlei Rodrigues Silva, do contribuinte”.
De acordo com Harada, a Operação Tapa-Buraco em
de 41 anos, reclamou de
buracos na rua do Jardim “a região do Alto do Ipiran- março e o Alto do Ipiranga
Universo, principalmente ga está uma calamidade”, em abril. Já sobre a rua
na esquina com a rua José dificultando o acesso para José Wasth Rodrigues, no

Jardim Universo, as equipes
identificaram a situação e
solicitaram o reparo”.
As reclamações sobre
problemas em vias devem
ser encaminhadas para a
Ouvidoria da Secretaria de
Infraestrutura Urbana de
Mogi pelo telefone 156. Em
nota, a Secretaria afirmou
realizar de forma diária e
ininterrupta, os melhoramentos na cidade, com a
atuação de cinco equipes
simultâneas. (I.L.)

Divulgação

Esquina no Jardim Universo deve receber reparos
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Câmara aprova mudanças para
regime salarial dos servidores
Novo método para cálculo de periculosidade e insalubridade foi aprovado por unanimidade do Legislativo
André Diniz

Mogi - A Câmara de Vereadores aprovou ontem o
projeto de lei complementar,
de autoria do prefeito Caio
Cunha (Pode), que trata
do novo regime jurídico
dos servidores públicos do
município, estabelecendo
novos parâmetros e cálculo
para os adicionais de insalubridade e periculosidade.
Pelo novo texto aprovado,
o adicional de insalubridade
será calculado com base no
valor correspondente ao
menor padrão de vencimentos do Quadro Geral de
Pessoal do respectivo ente
da administração direta ou
indireta, e o adicional de
periculosidade será calculado
com base no vencimento
do cargo efetivo, cabendo
ao servidor optar por um
dos sistemas.
Durante as discussões,
os vereadores mostraram
apoio ao projeto, afirmando
que ele vem fazer justiça ao

Diego Barbieri/CMMC

trabalho desenvolvido no
município. “Muitos funcionários são submetidos
a condições insalubres ou
perigosas, como trabalhadores do Serviço Municipal
de Águas e Esgotos (Semae),
da Guarda Municipal e de
pastas como de Obras, de
Educação e outras”, afirmou
Iduigues Martins (PT).
A vereadora Inês Paz (Psol)
ressaltou a necessidade de
apoio ao servidor público
municipal, enquanto que
Milton Lins (PSD), o Bigêmeos, defendeu a padronização dos benefícios para
funcionários públicos que
exercem o mesmo trabalho,
mas em Pastas diferentes,
ressaltando que o tratamento
deve ser igualitário em toda
a administração.
Câmara ainda aprovou outras duas proposituras de autoria dos parlamentares
O vereador José Luiz Furtado (PSDB), o Zé Luiz, do funcionalismo público. todos os anos por falta de para sanção e publicação
declarou apoio ao projeto, e “Desta maneira, quem se chances de crescimento”, no Diário Oficial.
fez apelo ao poder público e dedica a servir à comuni- concluiu.
para a sociedade para que se dade poderá ter chances
A matéria, após a apro- Outros projetos
intensifiquem as discussões reais, e não iremos perder vação, será encaminhada
A Câmara de Mogi aprovou
sobre o plano de carreira bons profissionais que saem para o Poder Executivo outros dois projetos de lei

Benefícios do IPTU

ontem à tarde: o primeiro
deles, de autoria dos vereadores Edson Santos (PSD)
e Zé Luiz, trata da alteração da lei municipal que
estabelece a decretação de
Utilidade Pública Municipal
para entidades beneficentes
da sociedade civil.
Segundo Edson Santos, um
dos autores da propositura,
o texto tem como objetivo
alinhar a lei municipal com
a legislação federal sobre
os pré-requisitos para que
uma entidade possa ser beneficiada e subvencionada.
“Temos várias entidades que
precisam do reconhecimento
público, que atuam junto
à comunidade, e precisam
do reconhecimento oficial”,
destacou.
O terceiro projeto aprovado
ontem foi o 117/2021, de
autoria da vereadora Maria
Luiza Fernandes (SD), a
Malu Fernandes, que trata da
instituição de diretrizes para
a erradicação do abandono
e evasão escolar.

Governo

Contribuintes devem ficar
Caio Cunha muda quatro
atentos a prazos para solicitação secretarias municipais
Mogi- Os contribuintes do
Imposto Predial Territorial
Urbano (IPTU) devem estar atentos aos prazos para
solicitação de benefícios
como imunidade, isenção ou
redução do imposto. O mais
próximo é o que termina nos
dias 8, 9 ou 10 de março de
2021 (dependendo da data
de notificação de postagem
do carnê), para os casos de
redução por Sanção Premial,
concedida a clubes e demais
entidades que concedam seu
espaço físico para atividade
esportiva para crianças e
adolescentes durante todo o
exercício fiscal e que estejam
em dia com o pagamento
do imposto.
O dia 21 de março deste
ano é a data-limite para requerimento de isenção para
aposentados e pensionistas,
contribuinte com imóvel de
baixo padrão construtivo e
imóveis locados utilizados
como templo de qualquer
culto.
Também em 21 de março

termina o prazo para solicitação de redução do valor
do tributo para imóveis com
mata preservada (terreno
com área superior a 10 mil
metros quadrados), e diminuição de 30% para imóvel
territorial (terreno) com obra
em andamento.

Mais de 19 mil
contribuintes têm
direito à imunidade,
isenção ou redução
do tributo

Proprietários de imóveis
com mata nativa preservada
(Serra do Itapeti, APA do Rio
Tietê e áreas de preservação)
têm até 20 de junho deste
ano para requerer a redução
do tributo.
Nos demais casos com
direito a algum desses benefícios, como a isenção
para produtores rurais (nas
situações previstas em lei),

a solicitação pode ser feita
em qualquer época do ano.
Para saber como solicitar
cada benefício, consulte o site
da Prefeitura. Após providenciar todos os documentos
exigidos, o contribuinte
deve agendar o atendimento
na unidade mais próxima
do Pronto Atendimento ao
Cidadão (PAC).
Mais de 19 mil contribuintes do IPTU de Mogi
das Cruzes têm direito à
imunidade, isenção ou redução do tributo.
O número inclui os 4.147
contribuintes regularmente
inscritos no Cadastro Único
para Programas Sociais (CadÚnico). Neste caso, para
ter direito ao benefício é
necessário ter o cadastro
regularizado como contribuinte do IPTU na Prefeitura
de Mogi das Cruzes, estar
devidamente cadastrado no
CadÚnico, possuir somente
um imóvel em seu nome
e ter o imposto com valor
máximo de R$ 2 mil.

Mogi - O prefeito Caio
Cunha (Pode) confirmou
ontem que fará, pelo menos, quatro mudanças em
sua equipe de secretários
a partir desta semana. As
mudanças ocorrerão, além
da Pasta de Educação, nas
áreas de Esporte e Lazer,
Segurança e no Verde e
Meio Ambiente.
O anúncio da saída de
André Stabile do comando
da Educação chegou a ser
confirmado na manhã de
terça-feira pela Prefeitura,
como parte de uma “reforma”
no secretariado.
Para a Secretaria da Educação, o nome anunciado
é de Patricia Helen Gomes
dos Santos, que assumirá
o posto de Stabile. Caio
Callegari foi confirmado
como secretário-adjunto.
Na Secretaria de Verde
e Meio Ambiente, Michele
Vieira deixará a titularidade e André Saraiva, atual
secretário-adjunto, será
promovido ao cargo.

Para a Secretaria
da Educação, o
nome anunciado
é de Patricia
Helen Gomes dos
Santos

Na Secretaria de Esporte
e Lazer, Ewerton Komatsubara continuará como
secretário até o final do mês,
seguindo em processo de
transição para que Gustavo
Nogueira venha a assumir
o comando. A partir daí,
Komatsubara continuará
como ligação entre a administração municipal e
o time de basquete.
Para a Segurança, André
Ikari deixará o cargo devido
a um convite do comando
da Polícia Civil do Estado

de São Paulo. Segundo a
administração municipal,
dois nomes estão sendo
analisados pelo gabinete
para o comando da Pasta.
A reportagem obteve a
informação de que, além
da mudança no comando
das secretarias, algumas
pastas passarão também pela
mudança de sua estrutura
interna e nome no futuro um dos casos seria da pasta
de Verde e Meio-Ambiente,
que passaria a se chamar
“Meio-Ambiente e Proteção
Animal”. No entanto, tais
mudanças dependem da
aprovação da Câmara de
Vereadores, por meio de
projeto de lei.
Em nota, a Prefeitura de
Mogi das Cruzes informou
que as mudanças “foram
feitas em comum acordo
entre os profissionais e a
administração municipal,
que agradece pelos esforços dos gestores que estão
deixando o comando destas
secretarias”. (A.D.)
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“ Que a vontade de ser feliz seja
sempre maior que o medo de se
machucar.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
APARECIDA DE MORAES YAMAMOTO

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
(?) fina,
medo do
sonegador
fiscal

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

Movimento
ousado
feito com
skate

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

Parabéns! Que Deus continue te iluminando e te protegendo hoje e sempre. Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

TER UM BOM DIA
Mesmo que surjam
contratempos afirme
com convicção: este
dia é bom! Nele vejo
condições de bem
pensar e agir. Cada
hora, cada minuto é
abençoado e precioso.
Deus, que me vê e
protege, dá-me este dia
para que eu progrida e
seja feliz. Assim, farei
das dificuldades um
caminho para o meu
equilíbrio, do nervosismo
um meio de obter a
calma e das desavenças

uma força para a paz.
Estou pronto para
amar, descobrir soluções
e conviver com pessoas
difíceis. Diga isso para
você, pois, se depende
dos dias e das suas
ocorrências, mais eles
dependem de você e do
que fizer com eles.
O dia é sua fisionomia.
O dia é bom para quem é
bom para si mesmo!

Autor desconhecido

Impulso
Situação
tensa em
navios

Escola militar de Ensino Superior
(sigla)

Colin Firth,
por sua
nacionalidade

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

Inscrição
no banheiro
masculino

Veículo
típico de
excursões

está associada à pessoa homena-

SBT, 21H00

Categoria de
habilitação
para motociclistas

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
Leonardo (Daniel Alvim) liga para Estefânia, diz que está em Doce Horizonte
e envia um endereço onde ela deverá encontrá-lo.

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

GLOBO, 17H55

O Clone
Alicinha e Escobar brindam pela compra do apartamento. Clarice manda
recado para Escobar que quer a metade dos dólares. Edvaldo aconselha
Deusa a levar Leo para ver Edna.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Joaquim resgata Isadora e encontra o cachorro perdido. Davi enfrenta Gaspar
e faz uma aposta com ele. Leônidas ajuda a salvar Matias e se encanta por

Lea (?),
modelo
transexual
brasileira

Letra dos
produtos
da Apple

A mensagem publicada nem sempre

geada

Luiza
Erundina,
política

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

Heloísa. Davi diverte os presos e os carcereiros com suas mágicas. A nova
vila dos operários começa a ser construída.

BANCO

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

GLOBO, 19H15

54

Quanto Mais Vida, Melhor!

A Bíblia
Ramsés pede para Nefertari ser forte. Paser tranquiliza o neto Amenhotep.
A família de Moisés se arruma para partir. Os hebreus se preparam para a
chegada do Anjo da Morte.
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RECORD, 21H

I
Ã

Felipe desiste de ajudar Júlia, ao ficar sabendo por Ana Virgínia que a
mãe foi flagrada arrombando a porta da secretaria da clínica. Nicole tenta
conversar com Paco, mas o dublador não lhe dá ouvidos. Bárbara compra
todo o estoque do livro de Janine na livraria. Bárbara diz a Paco que Nicole
gosta do dublador.

C
V E L
EI R A
N
D
L E
E S
T
I I
N
A I
D
C A
L D
T E

Um Lugar ao Sol
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GLOBO, 21H00
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vai atrás de Daniel. Ingrid vê Flávia e Murilo se beijando e conta para Gabriel.

O
N
I
B
U
S

apoia o fim do namoro de Tigrão. Odaílson leva Daniel até a Tijuca. Guilherme

Solução
V I
E
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T
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G
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O
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O
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L
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Flávia e Cora são inocentadas. Paula exige que Marcelo a ajude. Guilherme

I
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S
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L
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S
P
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S
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A
I
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Rose recusa o pedido de Guilherme e decide lutar para ficar com Neném.
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FALECIMENTOS
13 DE FEVEREIRO DE 2022
Antonio Lima
Lourdes Maria Santos
Hissako Tomita
Joana Rodrigues da Costa
Selmo Roberto Santos
Ulisses dos Santos
Gilberto Martinelli
FALECIMENTOS
13 DE FEVEREIRO DE 2022
Elisa Maria da Silva Delavie
Jose Cornelio da Silva
Valdeci Mendes da Silva
Jose Helvecio Silveira
José Carlos Alves da Silva
Jaime dos Santos Junior
Valdir Soares Machado
Yuri Henrique Pereira da Silva

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
01. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. FLAVIA VANESSA ROCHA FERREIRA ME, CNPJ: 26.206.325/0001-19 – Processo nº
601.259/2020
b) Solicitação de Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. DROGARIA FAMILIA LUCAS LTDA, CNPJ: 27.656.557/0001-31 – Processo nº 601.964/2021
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
c) Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. CORTES DOS ANJOS CASA DE REPOUSO EIRELI, CNPJ: 26.658.431/0001-33 –
Processo nº 600.520/2021
02. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. ILTON DA SILVA LEITE LANCHONETE ME, CNPJ: 07.137.878/0001-12 – Processo nº
600.054/2005
b) Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. G O N SILVA FABRICAÇÃO DE GELO EIRELI, CNPJ: 26.618.772/0001-85 – Processo nº
601.971/2021
2. CECM PÃES LTDA, CNPJ: 12.931.071/0001-97 – Processo nº 601.209/2021
03. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 faz
publicar a aplicação da penalidade de advertência a:
1. ISABEL APARECIDA MARTINS, CPF: 174.707.808-58 – AIP 15717 ADVERTÊNCIA –
Processo nº 601.773/2021
2. DULCE CRISTINA DE OLIVEIRA, CPF: 251.300.818-97 – AIP 15715 ADVERTÊNCIA –
Processo nº 601.542/2021
MOGI DAS CRUZES, SEGUNDA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2022.
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Lista de novos empreendedores de rua é divulgada pela Prefeitura
Mogi- A Prefeitura divulgou ontem a lista final de contemplados para as 109 novas
vagas para empreendedores de rua na cidade. Os nomes dos selecionados, o local
onde cada um trabalhará, os documentos necessários e a lista de cadastro reserva
podem ser consultados por meio do site da Prefeitura. Os empreendedores de rua
terão prazo entre os dias 21 e 25 de fevereiro para apresentar documentação.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
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SAÚDE

Ocupação de leitos Covid no
Alto Tietê apresenta queda
Apesar da baixa ocupação na região, onde há locais sem pacientes, no Estado lotação pode chegar a metade
André Diniz

Região - Um levantamento
do MogiNews/DAT junto às
secretarias de Saúde no Alto
Tietê mostrou que a ocupação de
leitos para casos de coronavírus
(Covid-19) segue em viés de
baixa, sendo que em alguns
pontos a ocupação dos leitos
de Enfermaria e de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI)
está zerado - diferentemente
dos hospitais estaduais, que
estão próximos da metade
da capacidade.
A Prefeitura de Suzano, por
meio da Secretaria Municipal
de Saúde, informou que o
Pronto-Socorro (PS) Municipal

Santa Marcelina
segue com 10
leitos de UTI
com metade da
ocupação
hoje conta com 22,7% de sua
capacidade, sendo que cinco
dos 22 leitos semi-avançados
para internação com Covid-19
estão ocupados. A porcentagem está próxima da marca
de um ano atrás - no entanto,
em fevereiro de 2021 eram
oito leitos ocupados e 32
disponíveis, com proporção

de 25%.
A Secretaria de Saúde de
Mogi das Cruzes enviou por
nota que, em toda a cidade,
estão disponíveis 268 leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e 926 de
enfermaria, incluindo leitos
públicos e privados. A taxa
de ocupação é de 8,6% nos
leitos de alta complexidade
(com 20 pacientes) e 6,8%
dos pacientes de Enfermaria
(65 internados). No início de
fevereiro de 2021, a administração municipal informou
na época que a ocupação de
leitos públicos de UTI passava
da marca de 80%.
Em Itaquaquecetuba, a

Emanuel Aquilera

Hospital Municipal é referência no tratamento do coronavírus em Mogi das Cruzes

Prefeitura informou que estão
à disposição da comunidade
oito leitos de alta complexidade e 19 leitos de Enfermaria,
e que nenhum deles está
ocupado no momento. O
poder Executivo municipal
também informou que em 15
de fevereiro de 2021 não havia
leitos ocupados por Covid-19
nos setores de enfermaria e
emergência.
Em Guararema, a Secretaria
de Saúde do município informou que conta com oito leitos

estruturados para enfermaria,
sendo que três deles estão
ocupados (37,5%). Não foram
repassadas informações sobre
a ocupação de leitos em 15
de fevereiro de 2021.

Estado
A Secretaria de Estado da
Saúde informou ontem que,
no monitoramento do cenário
da Covid-19 em todas as
regiões, registrou taxa de
62,7% para os leitos de UTI
e 58,4% para Enfermaria na

média das cidades da Região
Metropolitana de São Paulo.
Segundo a Pasta estadual,
o Hospital Santa Marcelina
segue com 10 leitos de UTI
com metade da ocupação
(cinco pacientes), e dos 20
leitos de Enfermaria, 55% estão
ocupados (onze internados).
O Hospital Luzia de Pinho
Melo, em Mogi das Cruzes,
40% dos 30 leitos exclusivos
de enfermaria estão ocupados,
e os três leitos de UTI com
pacientes.

Online

Saúde mantém agendamentos
para vacinação contra a Covid
Mogi- A vacinação das
crianças de 5 a 11 anos
segue em toda a cidade e
já soma 24.538 crianças
com a primeira dose. O
dado corresponde a 55%
do público estimado nesta
faixa etária no município e
as doses continuam disponíveis no www.cliquevacina.
com.br .
As crianças continuam
sendo o público-alvo da
campanha e a imunização
acontece nos postos de saúde
e unidades da Estratégia
Saúde da Família (ESF),
conforme recomendação
do Plano Nacional de Imunização, com atendimento
diferenciado e humanizado.
Há, ainda, vagas de

agendamento para adultos. Ontem, por exemplo,
foram liberados novos dias
e horários para aplicação
de primeira e terceira dose
ou dose adicional com o
imunizante Janssen.

Imunização de
crianças segue em
toda a cidade e já
soma 24.538 crianças
com a 1ª dose

A vacina está liberada
para pessoas com 18 anos
ou mais, exceto gestantes
e puérperas (mulheres que
tiveram filhos em até 45

dias após o nascimento).
Mogi das Cruzes já aplicou
um total de 895.730 doses
contra a Covid-19, sendo
377.387 primeiras doses,
335.321 segundas doses,
172.718 terceiras doses e
10.304 doses únicas.
Quem tiver dúvidas pode
ligar para o Sistema Integrado de Saúde (SIS) por
meio do telefone 160.

Mortes
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) registrou ontem
9 óbitos em decorrência da
Covid-19. As mortes ocorreram nos municípios de
Mogi das Cruzes e Suzano.

