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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Menos de 300 pessoas participam
de mutirão para renovar a CNH
No total, mais de 850 senhas foram disponibilizadas para as unidades do Poupatempo no sábado passado, no Alto Tietê
Divulgação

Mogi

INSCRIÇÕES
PARA ESTÁGIO
ACABAM HOJE
As inscrições para o processo seletivo de formação de cadastro reserva de estagiários para a Prefeitura de Mogi das Cruzes terminarão
às 23h59 de hoje. A oportunidade é para estudantes de 60 cursos. O processo seletivo terá etapa
única, que será uma prova online.
Cidades, página 5

A ação foi realizada nos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba,
Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Suzano, e tem como objetivo auxiliar
no processo de regularização das
carteiras de motorista de homens
e mulheres que venceram durante
os anos de 2020 e 2021. No total,
285 pessoas comparecem a uma
das unidades. Segundo a Prodesp,
responsável pelo gerenciamento
do Poupatempo no Estado, foram
oferecidas 880 vagas para os postos do serviço na região. Todo o
agendamento para participar do
mutirão deve de ser feito pela internet. Outras ações como está
ainda podem ocorrer no Alto Tietê
Cidades, página 8

SECRETARIA

Delegado
assume
Segurança
de Mogi. p5
Saúde

TRANSPORTE

Divulgação

Mogi repõe médicos e pretende
diminuir espera por consulta

De acordo com a Prefeitura, serão ofertadas 16 mil
vagas por mês em clínica médica. Cidades, página 4

Suzano recebe o primeiro ônibus elétrico. Opinião, página 2

Wanderley Costa/Secop Suzano

Apesar da baixa adesão, é possível que outras ações como está voltem a ocorrer na região
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EDITORIAL
solidário e enviará alimentos arrecadados
para os atingidos pela maior tragédia ocorrida no município.
Petrópolis não foi a única, outras cidades
no Brasil e no mundo que sofreram com desastres naturais, como terremotos, também
receberam doações de vários lugares. Isso
mostra que os humanos, como uma espécie
relativamente nova, ainda podem prosperar.
Entretanto há disparidades que devem ser
revistas e, em se tratando de Petrópolis, é o
laudêmio pago aos membros da ex-família
imperial. Toda vez que um imóvel é comercializado nessa cidade, se paga uma “taxa de
príncipe”, que é um imposto cobrado na transação imobiliária que vai para os descendentes de dom Pedro II. Ora, a família imperial
não existe mais, ela foi banida com o golpe de
Estado orquestrado pelo marechal Deodoro
da Fonseca, logo pagar um imposto para ela
não faz o menor sentido.
A humanidade tem seus méritos e deve
continuar evoluindo para que as pessoas se
tornem cada vez melhores, mas há diversos
pontos para serem revistos, e este tal laudêmio é um deles: ele deve ser extinto.

ARTIGO
Afonso Pola
afonsopola@uol.com.br

Mundo civilizado
Mais de 40 milhões de pessoas são submetidas a trabalho em condição análoga à
escravidão. Os lucros apurados com esse tipo deplorável de exploração superam
a casa dos US$150 bilhões,
conforme relatório da OIT
(Organização Internacional
do Trabalho).
No caso do Brasil, que
foi o último país das Américas a abolir a escravidão, é
importante ressaltar que tal
abolição não quebrou todas
as correntes. Em pleno século XXI ainda estamos presos
a determinados aspectos do
nosso passado.
A constatação desse tipo de
exploração levou o governo
federal a criar estruturas para
o combate deste tipo de exploração em 1995. Assim surgia
a Divisão de Fiscalização para

a Erradicação do Trabalho Escravo (Detrae). Desde então
são milhares de operações
em estabelecimentos, resgatando quase uma centena de
milhares de pessoas.
Falta punição mais severa.
Temos apenas algo em torno
de quatro dezenas de casos
que resultaram em condenações criminais desde 1995,
quando milhares de estabelecimentos foram fiscalizados e
42 mil trabalhadores libertados. Não é do conhecimento
público a informação de empregador que tenha cumprido
pena na cadeia após sentença
transitada em julgado.
A ausência de punição rigorosa acaba incentivando a
prática. Não é à toa que, pela
primeira vez desde o início do
registro dessas operações, a
maior parte dos trabalhado-

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

res foi resgatada em estabelecimentos urbanos. Nesse
caso, o setor de construção
civil é o maior responsável.
Se bem que, no caso de São
Paulo, são inúmeros os casos no setor da indústria de
confecção. As denúncias envolvendo marcas como Zara,
Collins, Pernambucanas, Marisa, C&A, M. Officer entre
outras, são sintomáticas.
São centenas de pessoas físicas e jurídicas que integram
a chamada “Lista Suja”. No
entanto, durante o governo
Temer, por pressão de alguns
segmentos produtivos, particularmente do setor do agronegócio, o governo federal fez
uma manobra para abrandar
a caracterização desse tipo de
exploração.
Felizmente o governo foi
obrigado a recuar. Mas precisamos estar atentos.
Afonso Pola é sociólogo e professor.

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

EM TRÊS DIAS

CARNAVAL CANINO I

O Ecoponto Marengo, em Itaquaquecetuba, recebeu nos primeiros três
dias de operação cerca de 22 metros
cúbicos (m³) de resíduos sólidos. O
espaço de descarte foi inaugurado
na última quinta-feira e já recebeu
12 m³ de madeiras, 10 m³ de entulhos e pelo menos dez pneus. Os
materiais descartados pela população foram recolhidos nesta segunda-feira (21) e levados para o aterro CDR Pedreira, em Guarulhos. O
serviço fica por conta da empresa
de coleta Peralta Ambiental, que é
a responsável por gerir o espaço.

O Mogi Shopping vai realizar no sábado, 12 de março, a partir das 16
horas, a primeira edição do Carna
AuAu, um desfile especial que vai reunir cachorros fantasiados e prontos para cair na folia. Os tutores que
desejarem ver os animais de estimação na passarela já podem fazer
a inscrição.

AÇÃO EDUCATIVA
No último sábado, a Prefeitura de
Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Transportes
e Mobilidade Urbana, em parceria
com a Secretaria de Saúde e o Departamento Estadual de Trânsito
(Detran) de São Paulo, realizou uma
grande ação educativa e de vistoria
com os profissionais de transporte
escolar, popularmente conhecidos
como “Tios da Van”. O ato ocorreu
em frente ao Paço Municipal, tendo
100% de aproveitamento dos participantes.

CARNAVAL CANINO II
Para cadastrar o pet é preciso que
responsável compareça ao espaço
do Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC) - ao lado do Laboratório Cytolab -, de segunda-feira a sábado, das
10 às 22 horas, e no domingo, das
14 às 20 horas. As inscrições serão
encerradas assim que os 50 primeiros cachorros forem cadastrados.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara de Suzano irá sedia hoje,
a partir das 18 horas, audiência pública da Secretaria de Planejamento
e Finanças referente ao 3º quadrimestre do ano passado. O internauta que desejar enviar perguntas ao
secretário Itamar Corrêa Viana pode
acessar o link audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br.

ÔNIBUS ELÉTRICO DE SUZANO
Wanderley Costa/Secop Suzano

H

Circulação

CONTRACAPA

Temos futuro?
á poucos momentos da história
da humanidade em que um grupo de solidariza com outro. Via de
regra, quanto tem um ataque de
uma nação contra a outra, há sempre quem
vai comemorar a derrota de um povo e, porque não dizer, vai celebrar o fato de que outras pessoas morreram.
Isso é fato: sempre haverá um lado vitorioso e sempre haverá um lado perdedor, e
sempre haverá quem celebre e quem lamente
tudo isso. Nos esportes, guardadas as devidas proporções, ocorre o mesmo, a diferença
é que não há mortos, e sim adversários que
saem derrotados ou ganhadores.
Mas deixando a comparação esportiva de
lado, que aqui foi utilizada apenas para contextualizar uma situação, há um momento na
vida das pessoas em que todos se juntam para
tentar levantar quem está caindo, e é isso que
está ocorrendo em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em que os mortos já ultrapassam os 170.
Doações que estão vindo de todo o Brasil
estão sendo enviadas à cidade fluminense,
que já foi o lar da extinta família imperial
brasileira. Suzano se juntou a esse pessoal
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A Prefeitura de Suzano e a Radial Transporte apresentaram ontem o primeiro
ônibus elétrico do Alto Tietê, que passará a integrar a frota do transporte público.
Ele circulará em fase de testes a partir dessa semana e, após posterior avaliação
técnica, o modelo poderá substituir parte dos automóveis em funcionamento
atualmente, reduzindo a emissão de gases poluentes e garantindo mais conforto
e comodidade aos passageiros.
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VACINAÇÃO INFANTIL

Saúde abre agendamento para
a segunda dose contra Covid
Atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas; primeira dose também pode ser agendada
Suzano - O sistema de agendamento da vacinação contra
o coronavírus (Covid-19)
para crianças de 5 a 11 anos
já disponibiliza atendimento
para a aplicação da segunda
dose. A escolha da data e
horário deve respeitar o
aprazamento estipulado no
cartão de vacinação, sendo
que o atendimento ocorre
de terça a sexta-feira, das
9 às 16 horas, nas salas de
vacinação das 24 unidades
de saúde. O agendamento
da primeira dose do público infantil também tem
prosseguimento. Ambas as
aplicações podem ser cadastradas na plataforma virtual
bit.ly/Agendamento_Suzano.
A nova etapa contempla as
primeiras crianças vacinadas
com o imunizante CoronaVac,
com aprazamento de segunda
dose previsto para os próximos dias, de acordo com a
data registrada no cartão de
vacinação. O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi,
reforçou que a data estipulada

Paulo Pavione/Secop Suzano

A nova etapa
contempla
as primeiras
crianças
vacinadas com
o imunizante
CoronaVac

Nova etapa contempla as crianças que já receberam a primeira dose da vacina

é tida como parâmetro para o
atendimento. “Caso não seja
possível agendar exatamente
no mesmo dia, não tem
problema. O importante é
garantir a aplicação, mesmo
com dois ou três dias de

atraso. Pedimos para que
todos os pais e responsáveis
fiquem atentos ao sistema e
assegurem a marcação”, disse.
Para a aplicação da segunda
dose, além do comprovante
do agendamento, os pais ou

Doações

responsáveis devem apresentar documento original
com foto da criança e o
respectivo cartão de vacinação preenchido durante
o primeiro atendimento. O
sistema também continua

liberado para o agendamento Balanço
da primeira dose do públiNo último sábado, a segunda
co infantil. Para garantir a “Maratona de Vacinação Kids”
dose pediátrica, os pais ou realizou o atendimento nas
responsáveis devem realizar unidades de Saúde e garano pré-cadastro no “Vacina tiu a imunização de 2.151
Já” (www.vacinaja.sp.gov. crianças com a primeira
br) e, em seguida, registrar dose e 79 com a segunda.
na plataforma virtual bit. Além disso, 67 adolescentes
ly/Agendamento_Suzano a e 509 adultos foram atendidata, horário e unidade de dos. Até o momento, mais
saúde. O cadastro deve ser de 19 mil crianças de 5 a
feito com os dados pessoais 11 anos foram vacinadas,
da criança.
representando cerca de 76%
A recomendação é para do público-alvo em pouco
que apenas um adulto mais de mês de campanha.

Acidente

Segurança

Cidade vai enviar alimentos Colisão de moto mata
para vítimas em Petrópolis casal em Jundiapeba
Suzano- A Prefeitura, por meio
do Fundo Social de Solidariedade, realiza nesta semana uma
campanha para arrecadação
de alimentos e bens de uso
pessoal que serão destinados às
vítimas das chuvas na cidade
de Petrópolis (RJ). A iniciativa
conta com parceria do Suzano
Vôlei, que destinou para troca
social parte dos ingressos do
jogo que fará contra o Instituto
Cuca de Fortaleza na próxima
quinta-feira, às 18h30, na
Arena Suzano, pela Superliga B. Interessados devem ir
ao Paço Municipal Prefeito
Firmino José da Costa (rua
Baruel, 501 – centro), das 9
às 16 horas, até o dia da partida, para garantir as entradas,
mas também podem fazer a
entrega na sede do órgão na
Prefeitura (sala 224) até a
próxima sexta-feira.
Com foco no auxílio às
famílias da cidade fluminense
que foi fortemente afetada pelas
chuvas da última semana, o
Fundo Social recolherá alimentos não-perecíveis como

arroz, feijão, açúcar e óleo, ação. No sábado passado, o
bem como roupas e objetos de Fundo Social de Solidariedade
higiene pessoal. Os itens serão contabilizou 650 quilos de
destinados ao órgão social de alimentos arrecadados.
Petrópolis, que, por sua vez,
Para o prefeito Rodrigo Ashiufará a distribuição entre os chi (PL), o apoio é importante
cidadãos que necessitarem.
em um momento delicado.
O incentivo parte das recentes “Trata-se de um ato solidário
trocas de ingresso social feitas que vai além de nossa cidade.
com o time do Suzano Vôlei Vamos incentivar a doação para
para suas partidas em casa. as famílias de Petrópolis que
Tudo o que foi arrecadado tanto precisam disso para se
para o último jogo contra o JF reerguer”, finalizou.
Vôlei e o que ainda for para o
Mais informações podem ser
próximo contra o Instituto Cuca obtidas por meio do telefone
de Fortaleza será destinado à 4745-2195.

Raissa Sandara

Mogi - Um casal morreu
na tarde de anteontem, na
avenida das Orquídeas, em
Jundiapeba, em Mogi das
Cruzes. Um homem, de 23
anos, e sua esposa, de 20,
estavam em uma motocicleta
que colidiu com um poste.
De acordo com a Polícia
Civil, o casal voltava do litoral
e o acidente ocorreu por
volta de 15h45. O veículo

era conduzido pelo rapaz e
ambas as vítimas morreram
no local do acidente.
O delegado Alexandre
Cavalca, do 4º Distrito
Policial de Mogi, informou
que o caso foi recebido
pela delegacia anteontem
à tarde e as investigações
para descobrir a causa do
acidente começaram ontem
pela manhã.
(Colaborou Ingrid Leone)
Emanuel Aquilera/Mogi News

Wanderley Costa/Secop

Até o momento, 650 quilos de alimentos foram arrecadados

responsável acompanhe a
criança agendada, a fim
de se evitar aglomerações.
Ao comparecer na unidade,
ainda será preciso apresentar
a documentação da criança,
incluindo RG, CPF, cartão
do Sistema Único de Saúde
(SUS) e o comprovante de
pré-cadastro no site “Vacina
Já”. Em caso de comorbidades,
também é necessário levar o
laudo médico que comprove
a condição.

Casal voltava do litoral; acidente foi em Jundiapeba

Guarda Civil
Municipal
recebe novo
armamento
Itaquá - O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues,
entregou dez carabinas táticas
(CTT.40) para os policiais
municipais na última sexta-feira. Além do secretário de
Segurança Urbana, Anderson
Caldeira, o deputado federal,
Capitão Derrite, prestigiou
o momento.
“A equipe da Guarda Civil
Municipal (GCM) foi equipada
com as dez carabinas, uma
das armas mais modernas e
práticas para uso dos policiais
urbanos. Em breve, serão
entregues mais 60 novas
armas”, explicou o prefeito.
Para o manuseio do equipamento, a equipe recebeu
treinamento, por meio do
Centro de Formação e Ensino
(CEF), na semana passada.
O curso habilitou os GCMs
na utilização das carabinas
calibre 12. O GCM Classe
Especial Alexandre foi quem
ministrou o curso, que segue
orientações e carga horária
da Polícia Federal.
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REDE BÁSICA DE SAÚDE

Reposição de médicos permitirá
reduzir a espera por consultas
Objetivo é reduzir a fila de espera gerada a partir das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, desde 2020.
Mogi- A Prefeitura ampliará,
a partir do mês de março, a
oferta de vagas para consultas
e retornos na Rede Básica de
Saúde, com a reposição de
médicos nas unidades de
maior demanda. O objetivo
é reduzir a fila de espera
gerada a partir das restrições
impostas pela pandemia do
coronavírus, desde 2020.
No total, serão ofertadas
cerca de 16 mil novas vagas
mensais nas áreas de clínica
médica, pediatria e ginecologia.
O atendimento ocorrerá por
meio de um complemento
no contrato já existente entre
a Secretaria Municipal de
Saúde e o Centro de Estudos e Pesquisa Doutor João
Amorim (Cejam), que ficará
responsável pela reposição
dos profissionais.
Nos últimos anos, a Secretaria Municipal de Saúde
perdeu vários médicos por
conta de aposentadorias e
exonerações, além de ter
registrado baixa adesão de
profissionais nos concursos

Divulgação/PMMC

Serão ofertadas cerca
de 16 mil novas vagas
mensais nas áreas
de clínica médica,
pediatria e ginecologia

anteriores. “Diante das dificuldades para contratarmos
novos médicos, optamos
pelo contrato de horas médicas, ou seja, a organização
social será a responsável
pelo direcionamento dos
profissionais às unidades
que indicarmos”, explicou
o secretário municipal de
Saúde, Zeno Morrone Junior.
Os médicos já estão sendo
cadastrados e treinados para
iniciar os atendimentos a partir
de março. Paralelamente, a
equipe do Sistema Integrado
de Saúde (SIS) 160 está levantando pedidos de consulta

eletrocardiograma, eletroencefalograma, ecocardiograma,
espirometria, entre outros.
Também estão sendo ampliados
os horários de atendimento
para tomografia computadorizada, no Posto de Saúde
da Vila Suíssa, com objetivo
de zerar a fila de espera.
A Secretaria Municipal de
Saúde pede aos paciente que,
ao confirmarem presença,
não deixem de comparecer
à consulta ou exame. Nos
últimos meses, uma média de
30% dos pacientes da Rede
Básica de Mogi das Cruzes
deixaram de comparecer
ao compromisso, gerando
prejuízo ao atendimento.
“As faltas sem qualquer justificativa representam perda
das vagas que poderiam
Outra importante ação em andamento são os mutirões para exames diversos
ser disponibilizadas para
outros mogianos”, alertou
dos pacientes, por ordem andamento são os mutirões mil procedimentos diag- o secretário.
de solicitação e prioridade, para exames diversos. O nósticos nos próximos três
Segunda a Prefeitura quem
para marcar datas e horários. atendimento já foi iniciado na meses, atendendo pedidos não puder comparecer deve
Unidade Clínica Ambulato- mais antigos de pacientes informar com antecedência
Exames
rial (Unica), em Jundiapeba, em espera. Entre os exa- por meio do telefone do
Outra importante ação em e prevê um total de 12,8 mes estão ultrassonografia, SIS 160.

Cobertura

Ciemp

Feira de domingo volta
ao Largo em Jundiapeba

Câmeras identificam
morador jogando lixo

Everton Dertonio

Mogi - A feira do distrito de
Jundiapeba voltou ontem a
ser realizada no Pátio José
Ferreira da Nóbrega, conhecido
como Largo da Feira. No dia
19 de janeiro, foi inaugurada
pela Prefeitura de Mogi das
Cruzes a cobertura do espaço,
no entanto, apenas o varejão
de quarta-feira ocorria no
local. A obra foi iniciada
em abril de 2021, juntamente com a cobertura do
pátio da feira de Braz Cubas,
com o investimento total de
R$ 3.865.277,48.
Diante de problemas apontados pelos feirantes na ocasião
da inauguração, o prefeito
Caio Cunha (Pode) afirmou
que a obra era da gestão
passada e que não poderia
ser modificada pela atual
administração. Segundo ele,
já estava sendo planejada a
expansão da cobertura e a
construção de portões laterais, além de alterações na
estrutura, pois a cobertura

ficou alta, o que possibilita
a infiltração de água.
No dia 30 de janeiro,
a Secretaria Municipal de
Agricultura informou, em
nota divulgada no site da
Prefeitura, que o Largo da Feira
não seria utilizado naquele
domingo para a instalação
das barracas dos feirantes,
em razão das adequações
no piso. A feira continuou
nas ruas adjacentes, e o local
foi aberto para a utilização

dos banheiros e de parte do
espaço para estacionamento.
Procurada pela reportagem,
a Prefeitura afirma que ouviu
as necessidades dos feirantes
e usuários e está estudando
a melhor forma de ampliar a
cobertura do pátio. Também
informou que a feira de
domingo voltará a ocorrer
no Pátio José Ferreira da
Nóbrega permanentemente,
assim como o varejão de
quarta-feira.
Divulgação

Retorno da feira para o pátio é permanentemente

Divulgação

Aline Sabino

Mogi - O prefeito de Mogi
das Cruzes, Caio Cunha (Podemos), publicou, na noite
de anteontem, um vídeo em
uma rede social falando sobre
o caso envolvendo uma pessoa
espalhando lixo na esquina
da rua Tenente Manoel Alves
dos Anjos com a rua Princesa
Isabel, no centro. O episódio
ocorreu na última quarta-feira.
Segundo Cunha, tais atos
estão acontecendo com frequência no município. “Não
entendo como tantas pessoas
podem lutar contra a própria
cidade. Esse vídeo é o claro
exemplo de quem não ajuda
e ainda atrapalha. Já estamos
tomando as devidas providências e isso não passará batido”,
disse na rede social.
O prefeito afirmou ainda
que as câmeras do município,
que fazem parte do sistema de
monitoramento da Central
Integrada de Emergências
Públicas (Ciemp), já identificaram o indivíduo. A redação

Episódio ocorreu quarta-feira passada, no centro

entrou em contato com a
Prefeitura que informou que
o caso ainda está sendo apurado - por isso não é possível
adiantar detalhes, que podem
interferir no procedimento.

Flagrante
Na quarta-feira passada, por
volta das 20 horas, a Secretaria
Municipal de Infraestrutura
Urbana recebeu a informação da
Guarda Civil Municipal (GCM)
que um homem teria espalhado

vários sacos de lixo na rua
Tenente Manoel Alves dos
Anjos com a Princesa Isabel,
no centro de Mogi.
Procurada pela reportagem,
a Prefeitura de Mogi informou
na ocasião que equipes da
empresa Peralta Ambiental,
responsável pela coleta de
lixo na cidade, realizaram
a limpeza do local no dia do
ocorrido. A Peralta opera na
cidade por meio de contrato
emergencial.
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Processo seletivo de estágio vai
encerrar inscrições hoje à noite
Além de disputar uma vaga na prefeitura, também estão abertas inscrições para o Bolsa do Povo do Estado
Mogi - As inscrições para o
processo seletivo de formação de cadastro reserva de
estagiários para a Prefeitura
de Mogi das Cruzes terminarão às 23h59 de hoje. 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

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, pelo telefone
(88) 3512-2450 ou e-mail
selecaomogidascruzes@universidadepatativa.com.br.

Bolsa do Povo

Já pelo governo do Estado
estão abertas até o dia 13 de
março as inscrições para o
Bolsa do Povo Educação CPS.

Governo do Estado/Divulgação

Interessados no Bolsa do Povo têm até o dia 13 de março para se inscrever

O programa pagará R$ 500
mensais, durante seis meses,
para pais, mães e responsáveis legais de estudantes
matriculados nas Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs)
do Centro Paula Souza (CPS).

Violência nas escolas

Além de gerar renda e
amenizar os impactos da
pandemia, a iniciativa permite
aproximar as famílias da escola,
o que gera benefícios para
toda a comunidade escolar.
A ideia é que os bolsistas

auxiliem as equipes gestoras das Etecs e Faculdades
de Tecnologia do Estado
(Fatecs) no cumprimento
do Protocolo Sanitário Institucional do CPS, adotado
para a retomada das aulas

presenciais.
Para se candidatar a uma
bolsa, é preciso ser o responsável legal por um aluno de
Etec; ter entre 18 e 59 anos;
estar desemprego há, pelo
menos, três meses; não ter
comorbidades associadas
à Covid-19 e residir, preferencialmente, no município
onde fica a unidade em que
o candidato pretende ser bolsista. É possível se inscrever
em até três Etecs ou Fatecs.
As inscrições devem ser feitas
pelo site www.bolsadopovo.
sp.gov.br. Cada candidato
receberá pontos, de acordo
com os pré-requisitos que
cumprir. Os selecionados
devem ser entrevistados pelo
diretor da unidade no dia 21
de março e a concessão do
benefício precisa ser chancelada pelo Núcleo Regional
de Administração do CPS.
A aprovação final dos candidatos do Bolsa do Povo está
prevista para ser divulgada
entre os dias 21 e 31 de
março.

Mogi das Cruzes

Prefeitura anuncia novo
Escola e a comunidade
devem combater conflitos Secretário de Segurança
Raissa Sandara

Região - Dois casos de violência com adolescentes tiveram
grande repercussão no Alto
Tietê nos últimos dias. Em
um dos casos, uma jovem
transgênero sofreu violência
dentro da Escola Estadual
Galdino Pinheiro Franco,
em Mogi das Cruzes; no
outro um adolescente foi
espancado por colegas na
saída da Escola Estadual
Ana Maria de Carvalho Pereira, em Arujá. É grande a
preocupação em evitar que
brigas ou discussões nas
escolas se transformem em
casos de violência.
De acordo com a psicopedagoga Sônia Cristina
Torquato, com extensão em
Inclusão Social, é necessário
a conscientização dos pais e
gestores sobre como diagnosticar situações possivelmente
suspeitas e como abordar
essas temáticas.
A psicopedagoga explica
que é necessário que gestores

escolares e professores entendam a realidade atual de pais
e adolescentes. “Antigamente
nós falávamos com os pais e
eles com seus filhos, hoje isso
nem sempre funciona. Então
a escola tem que encontrar
outros meios, seja através
de palestras, de discussões,
de debates”, orienta.
Para Sônia, todas essas
atividades devem ser mediadas, com o potencial de trazer
reflexões e gerar empatia.

A comunidade escolar e a
família, de acordo com a
especialista, precisam tentar entender as motivações
dos comportamentos para
poderem auxiliar os jovens.
Sônia recomenda que os
gestores tenham autonomia
para trabalhar e intervir imediatamente para minimizar
a violência. Para os pais e
responsáveis, o conselho é
atenção ao comportamento
dos filhos.

Ingrid Leone

Mogi - Toriel Sardinha, delegado de polícia, é o novo
secretário de Segurança do
município. A informação
antecipada no início da manhã
de ontem pelo PortalNews
foi confirmada pelo prefeito
Caio Cunha (Pode) nas redes
sociais.

O novo secretário foi
delegado nos Estados do
Maranhão e de São Paulo.
Possui graduação em Direito
pela Universidade Braz Cubas
(2007), é pós-graduado em
Ciências Criminais pela Universidade Anhanguera-Uniderp
(2009) e tem experiência na
área de Direito, com ênfase
em Direito Penal e Processo

Penal.
A Pasta era comandada por
André Ikari, que é delegado
na 4ª Delegacia de Polícia de
Investigações sobre Fraudes
Patrimoniais Praticadas por
Meios Eletrônicos da Divisão
de Investigação Gerais (DIG)
do Departamento Estadual
de Investigações Criminais
(Deic).
Reprodução/Facebook

Arquivo Mogi News

Galdino, em Mogi, foi onde aluna trans foi agredida

Delegado de Polícia Toriel Sardinha foi anunciado pelo prefeito de Mogi das Cruzes
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“ Pare de esperar as coisas
acontecerem. Vá lá e faça com que
aconteçam.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
OLAVO APARECIDO ARRUDA D’CAMARA
LIGIA SETSUKO SEKI KOMATSU
MADALENA FERREIRA
Feliz aniversário! Que sua vida seja recheada de bons e
felizes momentos. Parabéns!

cultura@jornaldat.com.br

RECOMEÇO
A vida é um
conjunto de
possibilidades, de
caminhos que se
cruzam e descruzam
em um percurso que
às vezes também
vive de paradas. E às
vezes é preciso parar,
respirar e descansar.
Mas o que
realmente importa
é o recomeço da
caminhada. Por mais
que pareça difícil é
possível. Acredite!
Você pode sentir

medo, as pernas
podem tremer, mas a
vontade de lutar deve
prevalecer sempre.
Não importa em
que altura da vida
você parou, o que
realmente importa é o
que você vai fazer daí
para frente.
O segredo é nunca
desistir!
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Nicole compra o apartamento onde sua mãe e irmão moram e diz que os
dois agora vivem de favor. Leonardo vai à Rey Café e se encontra com
Gustavo e Padre Gabriel.

GLOBO, 17H55

O Clone
Clarice se preocupa com o envolvimento de Nando com drogas. Zein e Beta
se beijam. Said procura Zein. Ali avisa Lucas que Jade está perdendo tudo
para viver o seu amor.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Joaquim questiona Isadora sobre traição e Eugênio aconselha o rapaz.
Constantino pune Arminda. Augusta ajuda Davi, que se prepara para fugir.
Isadora pergunta sobre Rafael, com a intenção de trabalhar em sua equipe
na fábrica.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Neném conversa com Tina. Daniel discute com Celina. Guilherme leva Tigrão
para o Fórum. Juca é preso. Gabriel chantageia Flávia. Trombada se preocupa
com o exame antidoping de Neném. Teca se insinua para Roni e é ameaçada
por Cora. Celina garante ajudar Guilherme a não perder a guarda de Tigrão.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Lara sugere que Christian/Renato pague a indenização o a Bárbara. Noca e
Aníbal passam a noite juntos. Bárbara mostra a Elenice a gravação da conversa
que teve com Christian/Renato, provando que o marido cometeu infidelidade.
Christian/Renato comunica a Ravi que terá que vender o apartamento onde
o amigo mora, para pagar Bárbara.

RECORD, 21H

A Bíblia
Deus fala com Moisés e promete alimento ao povo hebreu. Eles se surpreendem
com uma enorme coluna de fogo. Os hebreus são surpreendidos por um ataque.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO MOGI DAS CRUZES
EE VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES
Rua Desidério Jorge, s/nº, Vila Natal – Mogi das Cruzes / SP
Telefones: (11) 4796-2779 / (11) 4726-8550
E-mail: e041130a@educacao.sp.gov.br

EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DOS
SERVIÇOS DA CANTINA ESCOLAR DA E.E. VER. NARCISO YAGUE
GUIMARÃES

A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E. VER.
NARCISO YAGUE GUIMARÃES, sita à Rua Desidério Jorge, s/nº, Vila Natal, em
Mogi das Cruzes, torna pública a abertura de Processo de Licitação para a
administração dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola. Comunica aos
interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, de 22
a 25 de Fevereiro de 2022, no horário das 08:00h às 17:00h, mediante
pagamento de taxa de valor 02 UFESP, ou seja, R$ 63,44 (Sessenta e três reais
e quarenta e quatro centavos) a título de contribuição para as despesas de
expediente, e esclarece que as propostas deverão ser apresentadas no mesmo
local até o dia 04 de Março de 2022 as 17:00h.
A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada em
sessão pública no dia 08 de Março de 2022 às 08:00hs

Valor do envelope R$ 63,44 (Sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

Mogi das Cruzes, 18 de Fevereiro de 2022.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
COMUNICADO - ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78-2/2021 - PROCESSO Nº 201.521/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRO FERRULE
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do sr. Diretor Geral, torna
público, para conhecimento dos interessados, que no Aviso de Licitação publicado
em 17/02/2022, onde lê-se: “AVISO DE LICITAÇÃO-2 PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 078/2021”, leia-se: “AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0782/2021”. Mogi das Cruzes, 21 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA. Diretor Geral.
COMUNICADO - ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044-6/2021 - PROCESSO Nº 200.731/2021

F. G. Teixeira Embalagens - EPP, torna publico que solicitou a Prefeitura de Itaquaquecetuba a Renovação da Licença de Operação
para Fabricação de embalagens de papel, sitio à Rua Rio Grande 250, Jardim Nova Itaquá - Itaquaquecetuba/SP, CEP: 08599-340.

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manutenção em geral.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do sr. Diretor Geral, torna
público, para conhecimento dos interessados, que no Aviso de Licitação publicado
em 17/02/2022, onde lê-se: “AVISO DE LICITAÇÃO-6 PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 044/2021”, leia-se: “AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0446/2021”. Mogi das Cruzes, 21 de fevereiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA. Diretor Geral.

REGISTRO DE IMÓVEIS
POÁ
REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

CNPJ: 11.385.345/0001-27 - Oficial Delegado: Donizete Rodrigues
Substitutas Designadas: Jânia Ap. Pereira Rodrigues / Débora Márcia A. S. Peres
Av. Vital Brasil, 553 - Vila Laura - Poá-SP - CEP: 08557-000 - Tel. (011)4636-0600 / 4638-5408

EDITAL

Re

USUCAPIÃO ADMINISTRATIVO
Donizete Rodrigues, Oficial Delegado do Cartório de Registro de Imóveis de Poá,
Estado de São Paulo, instalado no Município de Poá, na Avenida Vital Brasil, nº 553,
Vila Laura.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que em 14/07/2021, foi prenotado sob nº 222.419, nesta Serventia Imobiliária,
requerimento de USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO previsto no artigo 1.238 do
C.C.B, firmado por SIDAURA ROSA DE OLIVEIRA, brasileira, aposentada, R.G. nº
14.463.278-0-SSP/SP, CPF/MF nº 033.606.398-98, casada sob regime da
separação de bens, conforme artigo 1.641, inciso II do CCB, com LIOBINO
FRANCISCO NEVES, brasileiro, autônomo, RG nº 32.237.850-3-SSP/SP, CPF:
483.366.418-66, residentes e domiciliados no Município de Ferraz de VasconcelosSP, na Rua Antônio Shiavinati, nº 259, Cidade Kemel, tendo por objeto o imóvel
situado na Rua Antônio Shiavinati, nº 259, constituído pelo Lote 04-B, da Quadra 86,
da Gleba 02, Cidade Kemel, no Município de Ferraz de Vasconcelos-SP, com área
de 125,00m² e área construída de 169,44m², matriculado em área maior sob nº
36.592, neste R.I. de Poá, em nome de AVELINA CAROLINA CARMELLO E
FAUSTINO ALONSO FERRO, figurando como confrontantes tabulares AVELINA
CAROLINA CARMELLO E FAUSTINO ALONSO FERRO, IZAIAS AMANCIO
FERREIRA casado com ZENILDA TAVARES DA SILVA FERREIRA, KEMEL
ADDAS e sua mulher ROSA SABBAG ADDAS, e como ocupantes JOANITA
SANTOS OLIVEIRA e MARIA NAZARÉ DOS SANTOS SILVA, cujo tempo de
posse da requerente é de mais de 31 anos e para que chegue ao conhecimento dos
interessados, e estes não venham alegar ignorância, mandei expedir o presente
EDITAL, nos termos do que dispõe o art. 216-A, IV, § 4º, da Lei nº 6.015/73 e art.
16 do Provimento nº 65, de 14/12/2017, da Corregedoria Nacional de Justiça, que
será publicado e afixado na forma da Lei, ficando reservado aos interessados, em
caso de eventuais impugnações ao aludido pedido, o direito de no prazo de 15
(quinze) dias, subsequentes a data da publicação, apresentar manifestação a este
Oficial de Registro de Imóveis de Poá, situado na Avenida Vital Brasil, nº 553, Vila
Laura, Município de Poá-SP. Advertimos que, a não apresentação de impugnação
no prazo previsto neste edital, implicará anuência ao pedido de reconhecimento
extrajudicial da usucapião em questão. Poá, 15 de fevereiro de 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc.
artigo 37, caput, e § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do seguinte ato
administrativo:
LEI COMPLEMENTAR Nº 164, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022 - Dispõe sobre normas para
o parcelamento de débitos pelo não pagamento das tarifas relativas ao consumo de água e
utilização da rede de esgotos sanitários e demais serviços executados pelo Serviço Municipal
de Águas e Esgotos - SEMAE, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 10 de fevereiro de 2022. Acesso público pelo
site www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de
Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
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Semae fará manutenção emergencial em adutora da João XXIII hoje
O Semae identificou um vazamento de água na adutora (tubulação de grande porte)
da avenida João XXIII, bairro do Socorro, e fará uma manutenção emergencial hoje.
O trabalho, que está programado para o período das 8 às 16 horas, poderá afetar o
abastecimento de água na região atendida pela Estação de Tratamento Leste, que
abrange os distritos de Cezar de Souza e Sabaúna e bairros da região do Rodeio.

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

SERVIÇOS

Quase 300 pessoas participam
de mutirão para renovar CNH
Poupatempo ofereceu mais de 880 vagas entre os postos da região; novas ações serão avaliadas pelo governo
Mogi News/Arquivo

Rodrigo Sitta/PMA

André Diniz

O Poupatempo, serviço
do governo do Estado de São
Paulo dedicado a pendências
burocráticas e documentos,
informou ontem que as unidades da região do Alto Tietê
atenderam, juntas, a 285 pessoas
no último sábado, na mais
recente edição do mutirão
de regularização da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH).
A ação foi realizada nos
municípios de Arujá, Ferraz
de Vasconcelos, Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Mogi das
Cruzes, Santa Isabel e Suzano,
e tem como objetivo auxiliar
no processo de regularização
das carteiras de motorista
de homens e mulheres que
venceram durante os anos
de 2020 e 2021. Durante
a pandemia do coronavírus
(Covid-19), foi permitida a
circulação sem a renovação
dos documentos, em virtude
do fechamento de diversos
serviços públicos, entre eles
o Poupatempo.
Segundo a Prodesp, responsável pelo gerenciamento
do Poupatempo no Estado,
foram oferecidas 880 vagas

Inauguração em Arujá ocorreu no sábado passado

Renovação abrange os anos 2020 e 2021, já durante a pandemia de coronavírus
mutirão.
para os postos do serviço na renovação, as pessoas devem
buscar o agendamento prévio,
Sobre a realização dos próregião. No levantamento do
órgão, 342 mil renovações
feito pelos canais digitais gra- ximos mutirões, o governo
já foram realizadas em todo
tuitamente – na página (www. estadual informou que a neo estado, sendo 226,5 mil poupatempo.sp.gov.br), pelo
cessidade será analisada pelo
pelas plataformas digitais e aplicativo para smartphones Poupatempo em conjunto
115,2 mil em atendimentos “Poupatempo Digital” ou nos
com o Detran-SP.
terminais de auto-atendimento.
presenciais.
O governo paulista escla- A grade de atendimento, segun- Unidade em Arujá
receu em nota que, para ter o do o Poupatempo, é liberada
No sábado passado, o viceatendimento nos mutirões de
na quarta-feira anterior ao -governador Rodrigo Garcia

(PSDB) inaugurou a nova
unidade do Poupatempo
de Arujá. “Nós tínhamos 70
unidades do Poupatempo
em São Paulo e até o final de
março teremos 140. Antes o
Poupatempo era apenas para
as grandes cidades, hoje ele
está chegando em todas as
cidades do Estado”, disse o
tucano.
O espaço permanente conta
com capacidade para realizar até 230 atendimentos
diariamente, e contou com
investimentos de R$ 160 mil
para sua construção. A unidade estava em fase de testes

desde o dia 9 de fevereiro, e
oferece serviços presenciais
como a solicitação de carteira
de identidade, primeira via,
renovação e atualização de
dados da CNH, mudança ou
transferência interestadual de
veículos, intenção de matrícula
escolar, além de investigação
e reconhecimento de paternidade, entre outros serviços.
Questionados sobre as cidades
da região do Alto Tietê que
estão autorizadas pelo governo
do Estado para operar novos
postos, estão as cidades de
Biritiba-Mirim, Santa Isabel,
Poá e Guararema.

Pandemia

Agendamento online prossegue para aplicação de doses
Mogi- A Secretaria Municipal
de Saúde está liberando
novas vagas de agendamento para aplicação, hoje
e amanhã, do imunizante
Pfizer. Há opções de primeira e segunda doses
e doses adicionais para
adultos. Os interessados
devem consultar o site
www.cliquevacina.com.br .
Mogi das Cruzes já aplicou
um total de 908.533 doses
contra a Covid-19, sendo
380.120 primeiras doses,
336.126 segundas doses,
181.920 terceiras doses
e 10.367 doses únicas. O
carro-chefe da campanha
é a imunização de crianças
de 5 a 11 anos, com 26.973
imunizações realizadas até

o momento.
No caso das crianças, além
de efetuar o agendamento
online 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.
Já os adultos precisam
apenas da documentação
e do agendamento online.
Quem ainda não foi imunizado contra a Covid-19
pode tomar a dose inicial

a qualquer momento e
complementar o ciclo dentro dos prazos previstos.
Mais informações podem
ser obtidas por meio do
telefone 160.

Divulgação/PMMC

Mortes
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) acumulou, ontem,
um total de 172.925 casos
confirmados de Covid-19
desde o início da pandemia.
Nas últimas 72 horas os
municípios registraram
677 novos casos da doença.
Neste mesmo período
foram registrados sete óbitos
nos municípios de Itaquaquecetuba, Mogi e Poá.

Até o momento, município já aplicou um total de 908.533 doses contra a Covid-19

