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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Exportações da Indústria chegam 
a US$ 781 milhões em 2021

Números do Ciesp do Alto Tietê informam que vendas para outros países foram 20,6% maiores do que no ano retrasado

SUZANO

  Piaget promove orientação jurídica gratuita. Cidades, página 5

No decorrer de 2021, os nú-
meros da balança comercial do 
Ciesp Regional Alto Tietê, que 
contempla as cidades de Biriti-
ba Mirim, Ferraz de Vasconce-
los, Guararema, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Poá, Salesópo-
lis e Suzano, revelam que a re-
gião foi responsável por exportar  
US$ 782,1 milhões em produtos. Já 
o volume de importações ficou em  
US$ 1,48 bilhão. Em 2020 foram 
US$ 648 milhões exportados e 
US$ 1,11 bilhão importados. Os 
índices revelam que as empresas 
apresentaram mais fôlego e movi-
mentação ao longo dos 12 meses.  
Cidades, página 3

São 425 vagas e 739 candidaturas 
para os cursos. Cidades, página 8

Cursos

INSCRIÇÕES 
PARA NOVOTEC 
EXPRESSO  
SUPERAM O  
NÚMEROS  
DE VAGAS

IMPOSTO

IPTU começa  
a vencer hoje  
em Mogi. p8

Apesar de superar as cifras de dois anos, entidade ainda enfrenta os reflexos da pandemia de Covid

Miguel Ângelo
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Caio Cunha pede expulsão  
do deputado Arthur do Val

Prefeito de Mogi assina carta com pedido junto a 
outros colegas do Podemos em SP. Cidades, página 5
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OPERETA DE VOLTA
No próximo sábado, a Associação Cul-
tural Opereta, de Poá, retoma suas 
atividades presenciais após dois anos 
fechada por conta da pandemia de 
Covid-19. Duas reinaugurações irão 
marcar esta retomada: da Biblioteca 
Comunitária e da Sala de Figurino. 
O evento será a partir das 15 horas 
e também terá transmissão nas re-
des sociais da Opereta. Para aprovei-
tar a oportunidade da retomada das 
atividades presenciais, a Opereta irá 
apresentar a nova Sala de Figurino.

CULTURA EM FERRAZ
A Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos, por iniciativa da Secretaria 
de Cultura e Turismo, realizou on-
tem  uma ação voltada ao Dia Inter-
nacional da Mulher, com as crianças 
do ballet do Centro de Arte e Cultu-
ra (CAC). As professoras Amanda 
Cunha e Alana Cunha coordenaram 
as atividades. A aula especial con-
tou com confecção de cartão motivo 
para o Dia da Mulher. Houve também 
um trabalho com balões que visa o 
equilíbrio, concentração e imagina-
ção. As crianças tiveram a oportuni-
dade de vivenciar a data comemora-
tiva de forma participativa.

CANDIDATURA
O educador e empresário Lucas do 
Liceu (PP), foi convidado pelo prefeito 
de Itaquaquecetuba e colega de par-
tido, Eduardo Boigues, a ser pré-can-
didato à deputado estadual nas elei-
ções deste ano. O convite foi selado 
com a despedida sobre o tempo em 
que liderou a Secretaria de Educa-
ção, na tarde de ontem.

NOVA SECRETÁRIA
Quem assume em seu lugar, a partir 
de hoje, é a professora Maria Cristina 
Perpétuo. A nova secretária fez ma-
gistério na Escola Estadual Homero 
Fernando Milano, possui graduação 
em matemática e pedagogia, com es-
pecialização em supervisão escolar, 
e é pós-graduada em modelagem, 
matemática, educação infantil e di-
reito educacional.

MIL IMUNIZADOS I
A Saúde de Guararema realizou no 
sábado mais uma edição do SuperDia 
D de Vacinação Contra a Covid-19. Ao 
longo do dia, 1.010 doses de vacinas 
foram aplicadas, divididas entre crian-
ças de 6 a 11 anos que receberam a 
2ª dose (310 crianças) e a dose de re-
forço faltantes (700 pessoas)

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Estupidez humana

A
té onde vai a grosseria de uma pes-
soa? Ao que tudo indica essa ca-
pacidade pode ser ilimitada, basta 
ver o que ocorreu com o deputa-

do estadual Arthur do Val (Podemos) sobre 
as mulheres ucranianas. Como a imprensa 
mundial - sim mundial - já reproduziu o 
que ele falou, nós não vamos repetir para 
preservar o nosso leitor.

Bom, grosseria foi o mínimo, para não dizer 
outros impropérios, sobre o que o parlamen-
tar fez. E correto o que fez outros partidos e 
políticos ao condenar as falas do dito parla-
mentar. A reputação dele foi tão danificada 
que ele cogita em encerrar a carreira, já que 
ele percebeu que não leva jeito para o ofício.

Dado ao ano que estamos, com a huma-
nidade ultrapassando os 10 mil anos de 
histórias, não é possível que não tenhamos 
evoluído para perceber que isso é uma bo-
bagem sem tamanho, esse pensamento não 
cabe mais neste ano, neste século. 

Após o ocorrido, o parlamentar disse que o 
áudio foi privado e que alguém teria vazado, 
ora, isso não é desculpa. O caráter de uma 
pessoa não deve ser medido somente pelo 

o que ela faz em público, mas sim em toda 
sua rotina diária, e um deputado, governa-
dor, presidente, prefeito, devem exercer seu 
ofício 24 horas. Claro que alguns políticos 
não entendem desta forma e mais tiram fé-
rias do que trabalham, mas eles têm de per-
ceber que antes de tudo vem o caráter e a 
capacidade de prestar serviço à população.

Esse tem de ser um dos princípios a ser 
guiado para quem pretende entrar na carrei-
ra pública. Entretanto, esse tipo de político, 
que começou a surgir de uns tempos para cá, 
já está começando a ficar desgastando. Os 
eleitores devem perceber no próximo plei-
to essas figuras aparecendo, pedindo voto.

Tomara que isso já tenha amadurecido 
na população, não porque o sujeito se diz 
diferente que de fato seja diferente, é pre-
ciso ficar atento às propostas e buscar sua 
biografia. Mas, se mesmo assim, a gente 
continuar elegendo esse tipo de gente, será 
preciso buscar sabedoria em uma frase de 
Albert Einstein, que aponta: “duas coisas são 
infinitas: o universo e a estupidez humana. 
Mas, em relação ao universo, ainda não te-
nho certeza absoluta”

Fazemos blague de coisas 
sérias. Mas sabemos exata-
mente o que deveria ser feito. 
O agravamento da questão 
climática exige mais do que 

“simpatia”. É preciso acordar 
enquanto é tempo e fazer o 
poder público honrar suas 
obrigações.

O aquecimento global é 
antrópico: deriva da ação hu-
mana. No Acordo de Paris, o 
Brasil se obrigou a reduzir as 
emissões de gás carbônico em 
37% em relação a 2005, até 
2025. E teria de reduzir em 
43% até 2030. 

Fortalecer o cumprimento 
da lei de 2012 que substituiu 
o Código Florestal, estimular 
políticas que levem ao desma-
tamento zero na Amazônia e 
demais biomas, compensar 
as perdas catastróficas da co-
bertura vegetal com rapidez 

Devo, não nego...

ARTIGO
José Renato Nalini

e efetividade. 
Aumentar a participação 

de bioenergia sustentável à 
matriz energética, para apro-
ximadamente 18% até 2030, 
com expansão do consumo 
de biocombustíveis. Atingir 
a participação estimada de 
45% de energia renovável na 
matriz energética até 2030 e 
garantir ao menos 10% de 
ganhos de eficiência no se-
tor elétrico até o mesmo ano.

No transporte, obter me-
dida de eficiência, melhorar 
a infraestrutura e renovar a 
frota do transporte públi-
co, que não poderia mais se 
servir de combustíveis sujos, 
não renováveis. 

A agricultura não precisa ser 
a vilã, com o gado que emite 
metano por sua digestão e fla-
tulência, inclusive através do 
esterco, mas adotar tecnologia 

que viabilize uma criação mais 
verde. O agronegócio precisa 
deixar de pensar só em si e 
assumir a missão de recupe-
rar mais de quinze milhões 
de hectares devastados, com 
o plantio de espécies nativas. 
Há projetos como o plano de 
agricultura de baixo carbono 

– ABC e implantação do sis-
tema de integração lavoura-

-pecuária-floresta, LPF, mas 
somos pródigos em firmar 
compromissos, normatizar, 
prometer e não cumprir. 

Isso é o que faz lembrar o 
brasileiro que diz: “devo, não 
nego; pagarei quando puder”. 
Só que a natureza não tem pa-
ciência. Ela já está mostrando 
o que virá, se a humanidade 
não tomar tento, continuar 
sem juízo.

José Renato Nalini é Reitor da Uniregistral, 

docente da Pós-graduação da Uninove 

e Presidente da Academia Paulista de 
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Exportações aumentam 20% em 
2021 na comparação com 2020
De acordo com o Ciesp regional, Alto Tietê vendeu para os demais países no ano passado US$ 781 milhões

ECONOMIA

Região - O resultado da 
balança comercial de 2021 
demonstra sinais de recupera-
ção da Indústria do Alto Tietê. 
O levantamento divulgado 
pelo Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp) 
mostra que o movimento de 
exportação da região teve uma 
alta de 20,6% se comparado 
com o ano anterior. O volu-
me de importações também 
apresentou um crescimento 
de 26,7% levando em con-
sideração o desempenho de 
2020. Os índices revelam que 
as empresas apresentaram 
mais fôlego e movimentação 
ao longo dos 12 meses.  

No decorrer de 2021, os 

números da balança comercial 
do Ciesp Regional Alto Tietê, 
que contempla as cidades 
de Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis e Su-
zano, revelam que a região foi 
responsável por exportar US$ 
782,1 milhões em produtos. 
Já o volume de importações 
ficou em US$ 1,48 bilhão. 
Em 2020 foram US$ 648 
milhões exportados e US$ 
1,11 bilhão importados.

“No ano passado a Indús-
tria ainda enfrentou reflexos 
da pandemia de Covid-19 
(coronavírus), incluindo a 
falta de matérias primas e 

insumos, alta do dólar e da 
taxa de juros. Mesmo com as 
dificuldades, ainda conseguimos 
resultados melhores que em 
2020. Acreditamos que com 
a ampliação do processo de 
vacinação e retomada de outros 
setores produtivos, possamos 
ter um desempenho ainda 
melhor neste ano”, analisou 
o diretor do Ciesp Alto Tietê, 
José Francisco Caseiro.  

Os principais produtos 
exportados pela região fo-
ram papel e cartão (19,3%), 
máquinas, aparelhos e instru-
mentos mecânicos (17%), e 
máquinas, aparelhos e ma-
teriais elétricos (9,1%). Já as 
importações se concentraram 

principalmente em máquinas, 
aparelhos e instrumentos 
mecânicos (21%), veículos 
automóveis e tratores (13,4%), 
e produtos farmacêuticos 

(13,2%). 
A maior parte das expor-

tações regionais teve como 
destino os Estados Unidos, 
que compraram US$ 149,9 

milhões em produtos, o que 
representa 19,2% das ven-
das. Em seguida aparecem 
os vizinhos: Argentina com 
US$ 109,6 milhões (14%) e 
Chile com US$ 61,9 milhões 
(7,9%).  

Durante o período, as 
compras da região fica-
ram focadas na China com  
US$ 241,2 milhões, ou seja, 
16,3% das aquisições, Ale-
manha com US$ 224,8 mi-
lhões (15,2%) e Japão com  
US$ 215 milhões (14,5%). 

Somando o resultado de 
todas as unidades, São Paulo 
exportou US$ 57.537 bilhões 
em 2021, volume 23,2% 
maior que em 2020. 

Caseiro: Indústria ainda sente efeito da pandemia

Divulgação

SOMOS 
MUITAS. 
SOMOS
O QUE
A GENTE 
QUISER 
SER.

ÚNICAS. 
SOMOS 

Dizer que todo dia é 
Dia da Mulher é falar o 
óbvio. Com a sua força, 
dedicação e coragem, 
que transformam o 
mundo inteiro, você pode 
ser tudo o que quiser e 
sonhar. Acreditamos e 
investimos nisso para 
você continuar fazendo a 
diferença hoje e sempre. 

8 DE MARÇO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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Prefeitura alerta para 
golpes via WhatsApp
Suspostos fiscais estariam se passando por funcionários da Vigilância 

FALSAS VISTORIAS

Mogi - A Divisão de Vigilância 
Sanitária da Prefeitura está 
alertando sobre tentativa de 
golpes via WhatsApp, em 
que falsos fiscais entram em 
contato com comerciantes 
para informar sobre visto-
rias. A informação é falsa: 
o órgão não faz tratativas 
por redes sociais ou telefone 
celular e nem pede qualquer 
número ou código.

O alerta é decorrente de 
caso registrado na cidade. 
A Vigilância Sanitária foi 
acionada por comerciantes, 
no momento em que ele 
mantinha contato com o 
falso fiscal, com conversa 
via WhatsApp e suspeitou 
de algo estranho. Segundo o 
órgão, por meio de aplicativo 
de conversação, golpistas 
enviam mensagens e fazem 
perguntas. Após as trocas 
de mensagens, os bandidos 
enviam um código que, 
se aberto, e finalizada a 

operação, instantaneamente, 
o celular é clonado.

“As vistorias e apurações 
de denúncias são feitas de 
forma presencial e sem agen-
damento prévio”, reforça a 
chefe da Vigilância Sanitária, 
Débora Iolanda Cardoso 
dos Santos. As autoridades 

sanitárias comparecem aos 
estabelecimentos devida-
mente uniformizadas, com 
roupas e crachás contendo 
o brasão do município e 
nome em letra legível, além 
da identificação presente 
também nos documentos 
e veículos oficiais.

A Vigilância Sanitária é 
responsável por inspeções 
em vários segmentos como 
alimentos, medicamentos, 
estética e beleza, serviços 
de saúde, saúde do traba-
lhador e saneamento, com 
objetivo de preservar a 
saúde pública. 

As denúncias relacio-
nadas à área da saúde no 
município devem ser feitas 
diretamente à Ouvidoria da 
Saúde pelo telefone 162. 

Vigilância é responsável por várias vistorias em Mogi

Divulgação/PMMC

Saiba que regularização 
do imóvel aumenta sig-
nificativamente o valor 
de venda e evita preo-
cupações futuras com 
multas e interdições 
pela prefeitura.
É cada vez mais comum 
encontrar imóveis sen-
do interditados, mul-
tados ou até desapro-
priados erroneamente 
por irregularidades nas 
suas documentações. 
Isso acon t e c e 
porque muitos proprie-
tários não se atentam à 
importância da regula-
rização do seu imóvel e 
são pegos de surpresa 
seja por inspeções da 
prefeitura ou por pro-
blemas quando neces-
sitam realizar alguma 
negociação de venda.
A regularização do imó-
vel traz inúmeros be-
nefícios ao proprietário, 
abaixo podemos confe-
rir algumas vantagens:

Evita o risco de multas: 
A regularização garan-
te que o imóvel está de 
acordo com todas as 
normas estabelecidas 

pela prefeitura e, dessa 
forma, assegurado den-
tro da lei. 
Facilita a venda: 
Um imóvel regulariza-
do, além de possuir um 
maior valor comercial, 
também terá mais possi-
bilidades de venda. Imó-
veis que não possuem a 
documentação completa 
geralmente são vendidos 
a valores abaixo do mer-
cado pois o comprador 
terá gastos com a regu-
larização após a compra. 
Habitualmente as imobi-
liárias não aceitam imóveis 
que não estejam legaliza-
dos em suas negociações, 
além disso, os bancos 
também não costumam 
aceitar imóveis irregulares 
para financiamento. 

Maior segurança:
O imóvel regularizado dá 
maior segurança ao seu 
proprietário, uma vez que 
este poderá fazer uso de 
todos os direitos relati-
vos à propriedade contra 
qualquer daqueles que se 
oporem contra estes (erga 
omnes), dado que o imóvel 

estará registrado em 
nome do titular no cartó-
rio de registro de imóveis.  
A Empresa SUPORTE 
IMOBILIÁRIO é uma em-
presa prestadora de ser-
viços jurídicos, especiali-
zada na área imobiliária, 
com sede em São Paulo 
e Filial na região de Mogi 
das Cruzes, atendendo 
diversos proprietários de 
imóveis em todas as re-
giões do Estado de São 
Paulo. 

ENTRE EM CONTATO 
Telefone: 
11 – 2311-4243 – 11-
2311-4234 – 11 – 94118-
3363
Parque Monte Líbano  
Mogi das Cruzes/SP – 
Brasil -08780-300
E-mail: contato@suporti-
mobilário.com.br

TEM UM IMÓVEL E PRECISA 
REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO? 

Região - Após denúncia anô-
nima, três criminosos foram 
detidos, na noite de anteon-
tem, por policiais militares 
em Ferraz de Vascontecelos 
por tentativa de latrocínio, 
que é o roubo seguido de 
morte, contra um policial, 
na tarde do mesmo dia. A 
polícia apreendeu drogas e 
dinheiro com os suspeitos.

A denúncia apontava que 
os criminosos estariam con-
versando próximo a um esta-
belecimento na Comunidade 
Santa do Agreste, um bairro 
na divisa entre o bairro Itaim 
Paulista, na capital, e Ferraz.

Os policiais militares con-
taram com apoio da Força 
Tática e de outras equipes, 
chegando ao local informa-
do a equipe localizou um 
indivíduo, que tentou fugir, 
mas foi detido. Apesar de não 
estar com nenhum produto 
irregular, o suspeito admitiu 
ter drogas em sua residência.

No local estavam outros dois 
homens, o suspeito afirmou 
que um deles era seu irmão. 
Os policiais identificaram um 
deles como o responsável 

pela tentativa de latrocínio 
contra um PM. Além disso, 
os PMs encontraram uma 
motocicleta que tinha sido 
utilizada em outro roubo.

Foram apreendidos cinco 
quilos de drogas e R$ 1.208. 
Dois dos suspeitos foram 
reconhecidos pelas vítimas 
por roubo de veículos, e 
indiciados em flagrante pela 
tentativa de latrocínio.

‘Quadrilha do PIX’
Em Itaquaquecetuba, uma 

equipe da Polícia Militar foi 
acionada, na terça-feira da 
semana passada, pela esposa 
de um motorista vítima de 
sequestro pela “Quadrilha 
do PIX”.

A equipe conseguiu lo-
calizar a vítima por meio 
do sistema de rastreamento 
do aparelho celular, encon-
trando o veículo da vítima, 
um Chevrolet Ônix, e dois 
suspeitos de participarem da 
quadrilha, em um condomínio 
residencial na rua Piauí em 
Itaquaquecetuba.

Os policiais encontraram 
com os suspeitos uma pistola 
calibre 380 e duas munições 
intactas dentro dela.

Trio é preso por tentativa 

de latrocínio e drogas

Polícia

Raissa Sandara

GCM é acusada de violência, 
Prefeitura vai apurar caso

Mogi - Moradores da Vila 
Nova União acusaram agentes 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), de violência exces-
siva em uma intervenção 
ocorrida na madrugada de 
sábado que teria deixado 
dez pessoas feridas.

Segundo testemunhas, a 
ação ocorreu em uma adega 
localizada na rua Yoshio Honda, 
quando um destacamento da 
Ronda Ostensiva Municipal 
(Romu) teria comparecido 
ao local, onde estaria acon-
tecendo uma apresentação 
musical. No relato de pessoas 
que estavam no local, os 
agentes utilizaram balas de 
borracha, bombas de efeito 
moral e spray de pimenta.

Segundo uma das teste-
munhas, que pediu para que 
seu nome fosse mantido sob 
anonimato, os GCMs utiliza-
ram de violência excessiva em 
três casos: “Um dos jovens 
já estava de joelhos no chão 
quando foi atingido por 
balas de borracha por três 
guardas. Um outro perdeu 
a visão de um dos olhos 

Violência

quando foi atingido por uma 
bala de borracha no rosto, e 
uma menina quebrou o pé 
tentando fugir do tumulto. 
Todos que se feriram foram 
para o hospital em carros 
de particulares”, informou.

A Secretaria de Segurança 
informou em nota que a Pasta 
teria recebido a solicitação de 
moradores do bairro sobre 
um pancadão em frente a 
uma adega, e que por voltada 
1 hora de sábado as equipes 
da GCM e do Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
foram encaminhadas ao local. 
Segundo o relato das equipes, 
elas teriam sido hostilizadas 
e teriam sido alvo de paus, 
pedras e garrafas de vidro. 

“Assim, foi adotada a utiliza-
ção de equipamentos não-

-letais, conforme determina 

o procedimento-padrão para 
estes casos”, declarou.

O fiscal de Posturas teria 
feito então duas anotações 

– uma por perturbação do 
sossego, outra por “pancadão” 
contra o proprietário de um 
veículo no local. Perguntado 
sobre a apresentação musical, 
a testemunha negou que fosse 
um “pancadão”, e que era 
apenas um show ao vivo de 
um grupo de samba. “Havia 
crianças e idosos, era um 
ambiente familiar”, concluiu.

Sobre o uso excessivo de 
violência pelos agentes da 
Guarda Municipal, a Secretaria 
de Segurança informou que a 
ocorrência será apurada pela 
corregedoria da corporação 
para levantamento dos fatos, 
circunstâncias e depoimentos, 
e que após este procedimento 
será possível definir a adoção 
das providências cabíveis para 
o caso. “A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes reitera que não 
compactua com qualquer 
tipo de abuso ou violência 
e o seu compromisso em 
apurar de forma completa 
e transparente aos fatos”, 
concluiu.

André Diniz

O alerta é 
decorrente de 
caso registrado 
na cidade

Ação ocorreu 
em uma adega 
localizada na 
rua Yoshio 
Honda
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Profissionais da Educação 
de Mogi fazem protesto
Mogi - Profissionais da Edu-
cação protestaram na manhã 
de ontem, em frente à Pre-
feitura de Mogi das Cruzes, 
para solicitar o pagamento 
de salários e uma reunião 
com o prefeito Caio Cunha 
(Podemos). De acordo com 
a professora e diretora de 
escola, Simone Machado da 
Rocha, a manifestação foi 
organizada por um grupo 
chamado Nossa Causa, e 
contou com aproximada-
mente 70 pessoas.

Segundo Simone, que faz 
parte do coletivo de profissionais, 
a manifestação ocorreu por 
vários motivos, sendo o 
principal o pagamento dos 
coordenadores pedagógicos, 
vice-diretores e professores 
do Departamento Pedagógico 
que não teriam recebido seus 
salários devidamente.

A Secretaria Municipal de 
Educação de Mogi das Cruzes, 
respondeu em nota que, em 
agosto de 2021, a Prefeitura 
de Mogi foi informada de 
uma decisão do Tribunal de 

Educação

Justiça do Estado de São Paulo 
sobre a inconstitucionalidade 
de “funções de confiança” 
de supervisor de ensino, 
vice-diretor e coordenador 
pedagógico, previstas no 
Estatuto do Magistério (Lei 
Complementar nº 145/2019). 

As informações sobre a 
decisão judicial, segundo a 
Secretaria de Educação, foi 
comunicada aos servidores 
em janeiro, e as funções so-
madas à carga suplementar de 

trabalho, 40 horas semanais, 
permitiram que os “servido-
res não tivessem prejuízo 
salarial”.  

A Prefeitura informou 
que uma comissão de ma-
nifestantes foi recebida, mas, 
segundo Simone, a princípio 
não houve reunião com o 
grupo organizador e houve 
agressões de um guarda civil 
municipal (GCM). A Secretaria 
Municipal de Segurança vai 
apurar o caso. (I.L.)

Manifestantes protestaram em frente à Prefeitura de Mogi das Cruzes

Reprodução/PMMC

Caio Cunha pede expulsão de 
Arthur do Val em carta aberta
Documento contra o deputado é assinada pelos prefeitos de Mogi, São Roque, Itapevi, São Vicente e Osasco 

PODEMOS 

Mogi - O prefeito Caio Cunha 
(Podemos), em conjunto 
com prefeitos do partido de 
outras cidades do Estado de 
São Paulo, divulgaram no 
último sábado, uma carta 
aberta à direção nacional 
do Podemos, solicitando o 
desligamento do deputado 
estadual Arthur do Val, após 
discurso preconceituoso contra 
mulheres ucranianas. Em 
carta aberta, os políticos 
expressaram a “indignação 
sobre fatos recentes envol-
vendo membros do partido”.

De acordo com o texto, 
“Arthur do Val descumpriu 
o Art. 14 do Estatuto do 
Podemos, que trata dos 
deveres dos filiados”. A car-
ta é assinada por Cunha, 
Guto Issa, prefeito de São 
Roque; Igor Soares, prefeito 
de Itapevi; Kayo Amado, 
prefeito de São Vicente, e 
Rogério Lins, prefeito de 
Osasco, que defendem que 
os representantes políticos 

do partido precisam cumprir 
com as regras e o deputado 
teria violado o artigo.

Os prefeitos que assinam 
a carta destacam no artigo 
em questão, em especial o 
descumprimento ao inciso 
II, que estabelece “combater 
todas as manifestações de 
discriminação em relação à 
etnia, às pessoas com defi-
ciência, aos idosos, assim 
como qualquer outra forma 
de discriminação social, de 
gênero, de orientação sexual, 
de cor ou raça, idade ou 
religião”.

Repercussão 
O caso envolvendo Arthur 

do Val (Podemos) repercutiu 
após a divulgação de áudio 
do WhatsApp sobre as mu-
lheres na Ucrânia, na última 
sexta-feira. O parlamentar 
esteve na  Europa na última 
semana, acompanhado de 
um dos coordenadores do 
Movimento Brasil Livre (MBL), 
Renan Santos. Os dois teriam 
ido para ajudar a resistência 

ucraniana à invasão russa, 
contribuindo inclusive na 
produção de coquetéis mo-
tolotov. A guerra entre os 
países começou no dia 24 
de fevereiro. 

O deputado estadual enviou 

áudios pelo aplicativo de 
mensagens da Ucrânia, nos 
quais afirmava que as ucra-
nianas são “fáceis, porque são 
pobres”, e ainda fez comen-
tários sobre a aparência das 
refugiadas. De acordo com 

estimativas da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
já são mais de 1,5 milhão de 
pessoas deixaram a Ucrância 
desde o início da guerra, a 
maioria tendo como destino 
à Polônia. 

O deputado, conhecido 
pelo canal no YouTube Ma-
mãe Falei, retirou no sábado 
passado, a pré-candidatura 
ao governo de São Paulo. 
Também foi instaurado pela de-
putada federal e presidente 
do partido, Renata Abreu, 
um procedimento disciplinar 
interno para apuração dos 
fatos. Em suas redes sociais, 
o deputado confirmou a 
autoria dos áudios e pediu 
desculpas pelo ocorrido. 

Repúdio 
As falas sexistas do depu-

tado foram repudiadas por 
personalidades e autoridades 
nas redes sociais e por meio 
de notas. Uma delas do 
presidente da Assembleia 
Legislativa de São Paulo 
(Alesp), Carlão Pignatari, e 
do próprio MBL, que, disse 
porém que o fato não inva-
lida o objetivo da viagem à 
Ucrânia. A ex-embaixatriz 
ucraniana, Fabiana Tro-
nenko, pediu a cassação 
do deputado. 

Ingrid Leone

Deputado Arthur do Val esteve na Ucrânia e enviou áudios preconceituosos

Reprodução/Instagram 

Piaget faz atendimento 
jurídico de forma gratuita
Suzano - Os atendimentos do 
Núcleo de Práticas Jurídicas 
(NPJ) da Faculdade Piaget, 
em Suzano, começam hoje. 

O NPJ oferecerá orientação 
jurídica de forma gratuita a 
toda a comunidade do Alto 
Tietê, realizada pelos alunos 
do Curso de Direito sempre 
supervisionados pelos profes-
sores advogados. 

Além de encaminhamen-
tos a órgãos como o Procon 
e juizados, o NPJ também 
propõe e concretiza acordos 
em causas de cobrança, direito 
de vizinhança e indenizações. 

Para o Curso de Direito 
este é um grande diferencial, 
pois os alunos vivenciarão na 
prática a rotina da sua vida 
profissional e para a região é 
mais um serviço prestado a 
população de forma gratuita 
e com excelência, afirmou 
Marcus Rodrigues, diretor 
geral da Piaget. 

Para utilizar os serviços 
jurídicos do NPJ é necessário 
passar por uma triagem que 
avalia além natureza da demanda 

Começa hoje

jurídica a condição financeira 
de não poder arcar com os 
custos de um advogado. As 
triagens acontecerão todas as 
terças-feiras (das 13 às 17 horas) 
e sextas-feiras (das 14h30 às 
16h30). Basta que o interessado 
compareça às dependências 
do Núcleo que fica dentro do 
Campus da Piaget em Suzano, 
que fica localizado na aveni-
da Mogi das Cruzes, 1.001, 
no  bairro Jardim Imperado, 
com documentos pessoais e 
comprovantes do seu direito. 
Se o caso for selecionado, um 

atendimento será agendado 
para dar início ao procedimento. 
Dúvidas podem ser sanadas por 
meio do telefone 4746-7090 
ramal 205 

A Piaget e seu curso de Direto 
tem um compromisso com 
toda a comunidade do Alto 
Tietê e a prestação de serviços 
jurídicos, através do NPJ, faz 
parte desse projeto de uma 
Piaget cada vez mais integrada 
e significativa à sociedade, 
concluiu a coordenadora do 
curso de Direito da Piaget, 
Solange Tomiyama.

Faculdade está localizada no Jardim Imperador

Divulgação
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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 Nº 7.760, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 - Reorganiza o Conselho Municipal de Saúde 
de Mogi das Cruzes, na forma que especifica, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 14 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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

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 inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a 
edição do(s) seguinte(s) ato(s) administrativo(s):

EDITAL:

EDITAL  DE NOTIFICAÇÃO Nº   2,  DE  24 DE FEVEREIRO DE 2022
Cemitério Municipal da Saudade – Rua Cap. Joaquim de Mello Freire, nº 900, Vila Vitória, Mogi das Cruzes – SP

  O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SMIU, nos termos 

constantes nos autos do Processo nº 6.121/2022, faz saber aos interessados que, após decorrido o prazo de 3 (três) anos da primeira 

permissão, os permissionários deverão protocolar a renovação da permissão de uso do Sepulcro. Assim sendo, ficam Notificados 
e Convocados os familiares/responsáveis abaixo indicados, para, que no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar da data 

de publicação deste Edital, compareçam no Cemitério da Saudade, a fim de receber orientação adequada a respeito da renovação 
ou traslado, sem o que, independente de outra notificação ou convocação, o Poder Público providenciará a exumação e transferência 
dos restos mortais para o respectivo ossuário geral, caso a família não compareça no prazo. Para que não aleguem desconhecimento 

a respeito do assunto em questão, é este Edital publicado na imprensa e afixado no Cemitério Municipal da Saudade e no Quadro de 
Editais da Prefeitura Municipal na Avenida Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, nesta cidade. 

Nº 
TÍTULO

SEPULCRO QUADRA NOME DO PERMISSIONÁRIO RESTOS MORTAIS
DATA DE 

VENCIMENTO
2 8 10 Fabiana Bezerra Vital Raimundo Erotides Vital 18/11/20

3 7 10 Maria Aparecida da Silva Unello Benival da Silva 2/12/20

7 6 10 Sergio Francisco Ladica Lucia Lopes da Costa Silva 26.11.20

10 3 D-15 Maria Salete Pereira da Silva Idalgo João Pereira Filho 04.12.20

11 2 16 Josefa Braz Ramos Albertino João de Almeida 25.11.20

12 2 10 Humberto Guedes Nathalia Guedes 04.12.20

14 4 D-15 Sandra Cristina da Rocha José Roberto Rocha 10.12.20

15 4 16 Marluce Pereira da Silva Cairo Pereira da Silva 30.11.20

16 1 6 Roberto Aragão Santos Arlindo Pinheriro Santos 22.12.20

17 2 6 Thiago Nicolau de Resende Nadia Aquino Nicolau 06.01.21

19 3 6 Sandra Bartolo de Almeida José Pinto de Almeida Filho 08.01.21

23 4 6 Antonia Chaves dos Santos Antonio Cândido 12.01.21

32 9 D-14 Cristiane Denise Mariano Gomes Alan das Graças 1/2/21

33 10 D-14 João Ferreira de Andrade Eunice Boa Sorte de Andrade 1/2/21

34 3 D-12 Marcio Aurélio Rodrigues Ferreira José Ananias Filho 25/1/21

37 4 13 Minervina da Silva Conceição José Conceição 5/2/21

39 14 D-14 Valdirene Pereira do Nascimento Fabio Santos do Nascimento 10/2/21

43 13 14 Elaine Cirila dos Santos Alzira Cirila dos Santos 12/2/21

46 15 14 Katia Maria Aparecido Marcos Antonio dos Santos Nascimento 19/2/21

54 4 12 Israel de Almeida Nunes Maria Madalena de Almeida Nunes 24/2/21

56 10 14 Jelson Barros Vasconcelos José Araújo Vasconcelos 26/2/21

57 5 D-14 Georgia Martins de Matos Pedro Martins de Matos 21/1/21

58 11 14 Terezinha de Jesus Silva Too Paulo Yassuo Too 3/3/21

61 8 12 Flávia Cristina Sardinha João Maurício Sardinha 8/3/21

63 2 14 Vanusia Batista de Oliveira Freitas Yolanda Kobori de Oliveira 22/3/21

66 3 22 Maria Rodrigues Soares Gomes Oscar de Carvalho Gomes 16/3/21

68 7 14 Milton de Oliveira Maria Barbosa de Oliveira 17/3/21

70 4 22 Patrícia Barreto Noivo Rocha Angelo Noivo 19/3/21

72 3 D-16 Luiz Carlos Moura Leal Manoel Pedro dos Santos 25/3/21

80 15 5 Benedito Aparecido de Miranda Thereza de Miranda 7/4/21

81 7 D-16 Renata Cristina da Silva Valdir Ramos da Silva 30/3/21

82 8 D-16 Helenice Aparecida Ferreira Cosmo Antonio Ferreira 13/4/21

83 1 2 Liliane Aparecida da Silva Joaquim Luzia Josefina da Silva 23/4/21

87 11 5 Renata Cristina de Lima Flores Luiz Antonio de Lima 27/4/21

93 4 D-16 Aparecida Cristina de Paula Manoel de Paula 5/4/21

98 3 5 Maria do Socorro Arnaldo Bezerra de Lima Luiz Henrique de Lima Brito 19/5/21

105 12 2 Jesuino Francisco da Silva Rosa Maria de Jesus da Silva 24/5/21

115 4 4 Judite Bezerra Santos José Camilo dos Santos 8/6/21

116 4 9 Ana Regina de Souza Adriano Souza Soares 4/6/21

117 6 9 Rejânia Maria da Conceição Amerisvaldo Alves de Queiroz 9/6/21

122 11 9 Vanderley Barbosa dos Santos Leobino Barbosa dos Santos 22/6/21

123 28 10 Inez Norberto Rosa Guilherme Rosa 22/6/21

127 15 9 Maria de Lurdes Laselda Terezinha Lemes da Costa 1/7/21

128 22 10 José Leal Monteiro Josefa Leal Monteiro 1/7/21

130 17 9 Alzira Claro de Camargo José Gonzaga de Camargo 5/7/21

131 14 9 Tamara Monalisa de Campos Hurandi Wenceslau de Campos 29/6/21

132 21 10 Kelly Cristina Nogueira Maria Aparecida 5/7/21

136 19 9 Patricia Paulo de Sousa Maria Vitoria Paulo de Sousa 4/7/21

137 18 10 Marcelo Massao Seo Satoru Seo 13/7/21

139 23 10 Claudia Ferreira de Castro Nilza Ferreira Castro 30/6/21

144 15 10 Sheila dos Santos Gama Maria dos Santos 19/7/21

148 6 11 Claudio Ciriaco Maria Rita Conceição Cardoso 23/7/21

150 7 11 Rafael Augusto Munhoz de Almeida Maria Antonia Pintenho Munhoz 26/7/21

152 12 10 Cristiano Fernandes de Almeida Adilson fernandes de Almeida 23/7/21

154 8 11 Antonio Edson Gomes dos Santos José Gomes dos Santos 27/7/21

157 17 12 Marines Marques Barbosa Camerino Francisco Barbosa 4/8/21

159 9 10 Aparecida Donizeti de Almeida José Carlos de Almeida 28/7/21

160 10 11 Telma de Santana Braga Takemoto Alirio Fernandes Braga 5/8/21

166 13 11 Benedita Maria de Fátima dos Santos Moreira Vicente dos Santos Moreira 9/8/21

168 10 12 Aquino Joaquim Bernardes Filho Benedita Aparecida Bernardes 13/8/21

169 2 22 Claudinei Ferreira Rodrigues Antonio Benedito Rodrigues 12/3/21

170 15 11 Carlos Augusto de Souza Djanira de Souza 16/8/21

171 11 11 Patricia de Catilho Vieira Rosalvo do Castilho Vieira 9/8/21

176 18 11 Silvia Antonia de Calis Maria das Dores Soares de Calis 30/8/21

179 15 12 Jesiel Moreira da Silva Joaquim Moreira da Silva 7/9/21

182 3 8 Paulo da Silva José Apolinário Ferreira 4/9/21

186 18 5 Marcos Vitorino dos Santos Paulo Sergio Machado dos Santos 20/9/21

187 19 5 Ana Carolina Oliveira de Alvarenga Davi Borges da Silva 21/9/21

189 17 5 Rosirene Ferreira Verga Danilo Verga Pires 20/9/21

190 21 5 Edvaldo Nunes de Aquino Osvaldo Nunes de Aquino 21/9/21

192 22 5 Job Carmelito de Miranda Junior Lincon Henrique dos Santos de Miranda 24/9/21

195 8 8 Maria José da Silva Urias Joas da Silva 27/9/21

196 24 5 Vanessa Cristina do Nascimento Maria Izabel de Assis 27/9/21

197 25 5 Reinaldo Ramalho dos Santos Levi Ramalho dos Santos 1/10/21

199 26 5 Maria Neuza Fonseca Soares de Souza Silas Soares de Souza 4/10/21

202 30 5 Benedito da Silva Benedita  Aparecida Soares Moura 12/10/21

204 15 8 Walter de Souza Lemes João Rodrigues Lemes 14/10/21

205 12 8 Rafael Paulo Bonifacio dos Santos José Paulo Sobrinho 7/10/21

209 16 12 Eliana Aparecida de Lima José Carlos de Lima 10/9/21

210 13 8 Valdecir Machado Matias
Claudio Paschoal Matias e Allef 
Italo de Moura

8/10/21

212 6 6 Edilene Araújo de Novaes Isaias Umbelino Novaes 18/10/21

213 10 8 Mariangela Aparecida de Lira Angela Lara de Lira 4/10/21

218 9 6 Myriam de Souza Spurio Vieira Maria Aparecida de Souza Spurio 22/10/21

222 14 6 Carlos  Cesar Ferreira Borges Clarice Ferreira Borges 10/11/21

227 15 4 Joselita Lins da Rocha Aristeu  Douglas Rocha de Oliveira 03/11/21

232 15 6 Francisco Soares de Castilho
Renata Luiza da Silva Neves 
Santiago

12/11/21

235 20 4 Adriana Cristina Fonseca João Vitor Fonseca 15/11/21

238 23 4 Maria Nizeti Pita Martinhão João José Pita 18/11/21

244 22 6 Denise de Souza Mello Oliveira Marta de Souza Melo 29/11/21

245 27 4 André Luiz Gomes Luiz Tadeu de Carlos Gomes 29/11/21

246 25 4 Tania Pereira Lucia Helena Pereira 26.11.21

251 14 2 Israel Martins Orides Neves Martins 8/12/21

252 3 3 Cleyton Pinto de Almeida Teresa Aparecida de Almeida 13/12/21

255 2 3 Joyce Roberta Assis Paulo Roberto Assis 13/12/21

264 35 5 Alisson Dantas dos Santos Luiz Tolosa dos Santos 27/12/21

265 10 3 Neide Cardoso de Faria Amadeo Luiz de Paiva 27/12/21

269 36 5 Vilma de Paula Souza Shiraichi João Pinto Rodrigues 29/12/21

271 22 2 Julio Cesar Figueiredo de Lima Genival Figueiredo de Lima 4/1/22

275 23 2 Sebastião Candido Correa Armelinda Candida da Silva Correa 7/1/22

277 25 2 Emerson José Pereira Peixoto Emerson José Pereira  Peixoto 11/1/22

282 18 3 Gilberto Bezerra Francisco Assis Bezerra 12/1/22

283 21 3 Maria Alaide da  Conceição Genildo Luiz da Silva 17.01.22

287 30 2 Perola Hadassa Rodrigues de Lima Paulo Cesar de Lima Junior 18/1/22

288 32 2 Aurelino Pereira da Silva Teresinha Manoela da Silva 19/1/22

290 6 3 Marcia Cristina da Costa Soares Ana Bergamaschi 13/12/21

295 7 3 Luiz Fernando Prada Maria da Conceição Cardoso Prada 17/12/21

301 5 1 Antonio Luiz Quintino Benilda Nogueira 04.02.22

302 34 2 Jussara Cristina Augusto Maria Aparecida da Silva 28/1/22

305 28 1 Eriso da Silva Maximiano de Oliveira e Laene Laurinda 25/2/22

310 9 1 Jaime Vieira de Menezes Jordão  Vieira de Menezes 28.02.22

374 24 2 Edneia de Andrade Bento Sebastião Bento Sobrinho 02.01.22

378 11 10 Fernanda Ap. de Lima Tiago Henrique de Lima 10/1/22

Secretaria de Infraestrutura Urbana, 24  de fevereiro de 2022, 461º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.
Alessandro Silveira

Secretário de Infraestrutura Urbana

OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de Editais na Prefeitura 
Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

Nº 
TÍTULO

SEPULCRO QUADRA NOME DO PERMISSIONÁRIO RESTOS MORTAIS
DATA DE 

VENCIMENTO

Represa de Taiaçupeba é um dos pontos de perigo para os praticantes do nado

Arquivo Mogi News

Região - Os casos de afogamen-
to no Alto Tietê diminuíram 
entre 2020 e 2021, com 31 e 

Suzano registra o maior número de afogamentos
Perigo

primeiros meses apontaram 
Suzano, com três afogamentos 
no total. Foi o município 
com maior número de aci-
dentes. As cidades de Mogi 
das Cruzes, Itaquaquecetuba 
e Ferraz de Vasconcelos não 
reportaram casos nos meses 
informados. Na região, o 
Corpo de Bombeiros ressaltou 
que as cidades contam com 
locais de grande risco como 
rios, lagos, lagoas, represas 
e córregos. No mês passado, 
dia 26, houve um acidente 
em Suzano, um afogamento 
registrado no local conhecido 
como “Lagoa Azul”, na região 
do bairro Jardim Imperador.

Em Mogi, acidentes tam-
bém acontecem na represa de 
Taiçupeba, localizada ao lado 
da Rodovia Mogi-Bertioga. No 

aumenta em 30%, devido 
ao período de férias e ao 
forte calor.

Os índices preliminares 
de 2022, referente aos dois 

25 casos, respectivamente. Os 
dados informados pelo Corpo 
de Bombeiros do Estado de 
São Paulo, apontam que no 
verão o índice de afogamento 

ano passado houve um caso 
de óbito de um homem de 
aproximadamente 29 anos. Um 
menino de 8 anos que brin-
cava no local faleceu no dia 
1º de março. 

Entre as dicas do Corpo 
de Bombeiros para quem 
frequenta os locais, estão: se 
você se sentir em perigo não 

entre em pânico, tente boiar; 
não abuse do álcool; comer 
demais e entrar na água é 
arriscado pode ocorrer uma 
congestão; procure se banhar em 
lugares onde tenha salva-vidas; 
ao identificar uma pessoa se 
afogando tente fornecer objeto 
flutuante, e só entre na água 
para socorrer se for seguro. 

Ingrid Leone
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - PROCESSO Nº 200.057/2022

OBJETO: Aquisição de peças para bomba IMBIL
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do 
Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido à 
necessidade de alterações no edital, fica suspensa “sine die” a sessão de abertura das 
propostas, cuja data estava marcada para o dia 18 de março de 2022, às 08h01min. 
Mogi das Cruzes, em 07 de março de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor 

Geral - SEMAE
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Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 004-2/21 - PROCESSO Nº 21.677/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL 
YONEJI NAKAMURA (TRECHO 1 E TRECHO 2), DISTRITO TABOÃO, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face de 
recursos administrativos interpostos por empresas participantes do certame, fica suspensa 
“sine die” a abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA, cuja data estava marcada para o 
dia 08 de março de 2022, às 14 horas. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos 
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, para impugnação de recurso 
e autorizado vistas e extração de cópias dos autos às partes interessadas, observadas as 
formalidades legais e regulamentares.

Mogi das Cruzes, em 07 de março de 2022
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL __________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº015/2022 - PROCESSO Nº 30.685/2021 e AP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 
E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, PARA ACONDICIONAMENTO E 
EMBALAGENS, ETC.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 22 
de março de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 07 de março de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Vacinação contra a Covid-19 retoma agendamento online 

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes está retomando as aplicações 
agendadas da vacina contra a Covid-19. nesta semana e ainda há vagas disponíveis no 
www.cliquevacina.com.br. A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) registrou sete óbitos por Covid-19 nas últimas 72 horas nos 
municípios de em Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos e Poá.

Busca por vagas do Novotec 
Expresso supera oferta na região 
Programa oferece vagas para alunos da rede estadual para cursos voltados para a qualificação profissional

CURSOS

Alto Tietê - Um levantamento 
junto ao Centro Paula Souza, 
órgão responsável pelo ensino 
técnico e profissionalizante 
na rede estadual de ensino 
apontou nesta segunda-feira 
que a demanda do público 
para o programa Novotec 
Expresso esteve acima da 
oferta de vagas para a região 
do Alto Tietê.

O programa Novotec Ex-
presso oferece vagas para 
alunos da rede estadual de 
ensino que estão matriculados 
no Ensino Médio para cursos 
de 120 horas voltados para a 
qualificação profissional em 
cursos presenciais e à distância, 
voltados para o mercado de 
trabalho e demandas futuras. 

Cursos de maior demanda foram RH, MS Office 2019, Atendente de Farmácia, entre outros

As inscrições foram encerradas 
no dia 02 de março.

Segundo o Centro Paula 
Souza, foram disponibilizadas 
425 vagas para os cursos 
do Novotec Expresso no 
Alto Tietê, e 739 candidatos 
apresentaram interesse em 
participar das aulas. Os cursos 
com turmas presenciais de 
maior demanda na região, 
segundo o órgão, foram 
para Rotinas de Recursos 
Humanos, MS Office 2019, 
Atendente de Farmácia e 

Tecnologia & Eletricidade 
Automotiva.

O curso foi anunciado 
em fevereiro deste ano pelo 

governador João Dória (PSDB), 
em uma parceria entre o Centro 
Paula Souza e a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tec-
nologia e a Secretaria de 
Estado da Educação.

No total, foram 

disponibilizadas vagas para 
28 cursos diferentes nas 
áreas de Gestão de Negócios, 
Tecnologias da informação 
e Comunicação, Produção 
Cultural e Design e Meio-

-Ambiente. Os alunos, além 
da qualificação fornecida 
no contra-turno das aulas 
na rede estadual de ensino 
e nas Escolas Técnicas Esta-
duais (Etecs), contarão com 
bolsa-auxílio de até R$600 
para ajuda de custo com 
os cursos.

Além do Novotec Expresso, 
a rede de ensino técnico no 
Alto Tietê conta com unida-
des da Etec nas cidades de 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Suzano, Santa 
Isabel, Arujá e Ferraz de 
Vasconcelos.

Unsplash  Sam Balye

Fundação Casa promove 
etapa estadual de torneio

Região - A etapa estadual 
da XVII Copa Casa de Fu-
tebol, campeonato feito pela 
Fundação Centro de Aten-
dimento Socioeducativo aos 
Adolescentes (Casa) de São 
Paulo, terá início ontem.  A 
etapa regional, disputada 
anteriormente, contou com 
62 times representantes de 
divisões regionais, e oito 
foram classificados. Cerca 
de mil jovens em regime 
socioeducativo participam 
de toda a competição.

Para Robson Fioretti, pro-
fissional de educação física 
da Fundação Casa de Arujá, 
que foi uma das equipes 
classificadas, o esporte é 
fundamental para a resso-
cialização dos jovens. “O 
esporte é importante em 
absolutamente tudo. Além 
de agregar à saúde física e 
mental, prepara o indivíduo 
para a competição que existe 
em todas as áreas do mundo 
e, também, é motivo de 

Copa Casa de Futebol

alegria.” Segundo ele, os 
jovens tem total interesse 
por campeonatos externos. 

Omair Rodrigues, também 
profissional de educação 
física da unidade arujaense, 
contou que os jovens passam 
por preparações físicas e 
treinamentos para a disputa 
dos jogos. A equipe de Arujá 
participou das primeiras 
partidas no campo de futebol 
do C.S.l. Benfica do Brasil, 
localizado no bairro da Vila 

Maria (capital), com os times 
Nova Vida e Rio Tâmisa, 
representando a capital, e 
Santo André II, pelo Lito-
ral. O campo do União da 
Balança, de Guararema, foi 
um dos parceiros das etapas 
regionais da competição. 

Na rodada de amanhã, em 
Cravinhos (SP), o jogo será 
entre os times de Limeira e 
Ribeirão Preto. Na quinta-

-feira, em Oriente, será entre 
Rio Dourado e Três Rios.

Everton Dertonio

Jogos acontecem em estádios e campos externos

Divulgação/Fundação Casa-SP

Primeira parcela do IPTU 
vence a partir de hoje
Região - A primeira parcela 
do IPTU de 2022 vence a 
partir de hoje. Dependendo 
do endereço do imóvel, o 
vencimento será amanhã ou 
na quinta-feira, conforme 
informado no carnê. As 
datas também valem para 
vencimento da parcela única, 
que dá direito a um desconto 
de até 13% no valor do im-
posto. Se algum contribuinte 
ainda não recebeu o carnê, é 
possível solicitar a segunda 
via neste site ou nas unidades 
do Pronto Atendimento ao 
Cidadão (PAC).

O pagamento do IPTU 
poderá ser feito em qualquer 
agência bancária dos seguintes 
bancos autorizados: Caixa 
Econômica Federal, Banco 
do Brasil, Santander, Itaú, 
Mercantil do Brasil, Bradesco 
e Banco Cooperativa Sicredi, 
além das casas lotéricas, in-
ternet banking e aplicativos.

O pagamento à vista possi-
bilita um abatimento de 8%, 
mas quem estava em dia com 
o tributo até 1º de novembro 

Imposto

de 2021 tem direito a mais 
5%, totalizando a dedução 
de 13%.

Quem optar pelo parce-
lamento poderá dividir em 
até dez vezes, de março a 
dezembro. As datas espe-
cíficas de vencimento são 
informadas nas folhas dos 
carnês. Elas variam de acordo 
com o CEP da propriedade 
para organizar os dias de 
pagamento e evitar longas 
filas em agências bancárias 

e casas lotéricas. 
O dia 21 de março é a 

data-limite para requerimento 
de isenção para aposentados 
e pensionistas; contribuinte 
com imóvel de baixo pa-
drão construtivo e imóveis 
locados utilizados como 
templo de qualquer culto. 
Também termina o prazo 
para solicitação de redução 
do valor para imóveis com 
mata preservada e para terreno 
com obra em andamento. 

Isenções e pedido de redução do valor segue até o dia 21 

Divulgação/PMMC

Foram oferecidas 
425 vagas e 
739 candidatos 
apresentaram 
interesse pelas aulas

André Diniz


