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

Estado promete Bom Prato de 
Jundiapeba para 2º semestre

Por outro lado, uma nova unidade móvel do restaurante popular começa a funcionar hoje, em Ferraz de Vasconcelos

MORDIDA DO LEÃO

  Mais de 31 mil contribuintes já declararam o imposto. Cidades, página 8

O Bom Prato de Jundiapeba, em 
Mogi das Cruzes, deve começar a 
funcionar no segundo semestre, 
conforme anúncio do governo do 
Estado ontem. Uma unidade do 
Bom Prato Móvel também deve 
circular a partir de hoje na cidade 
de Ferraz de Vasconcelos. Em todo 
o Estado, serão 20 unidades mó-
veis do restaurante popular, com 
investimento de R$ 3,6 milhões. A 
unidade fixa de Jundiapeba é a se-
gunda do restaurante popular na 
cidade e a quinta na região. Suza-
no, Ferraz e Itaquaquecetuba tam-
bém têm o serviço. O espaço para 
o funcionamento do Bom Prato em 
Jundiapeba foi entregue em 2020.  
Cidades, página 4

Prisão foi realizada pela Polícia 
Militar após perseguição pelas vias 
de Braz Cubas. Crime ocorreu na 
manhã de anteontem, na rodo-
via Fernão Dias, em Guarulhos.  
Cidades, página 4

Perseguição

SUSPEITO  
DE ROUBAR  
CAMINHÃO 
EM MOGI  
É PRESO

AGILIDADE

Suzano estuda 
parceria com 
Polícia Civil. p3

Tratativas da nova unidade para Mogi das Cruzes discutiam o local para o segundo Bom Prato

Mogi News/Arquivo
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Professores e alunos protestam 
contra fechamento de 4 salas

Diretoria de Ensino quer extinguir salas da Escola 
Estadual Profº Paulo Ferrari Massaro. Cidades, página 4

D
iv
u
lg
a
ç
ã
o



Quinta-feira, 17 de março de 20222 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

ITINERANTE
Teatro, oficina de artes cênicas e pa-
lestras. Essas são as atividades ofe-
recidas pelo projeto Cultura Itineran-
te, que ocorrem em Itaquaquecetuba 
hoje e amanhã. A ação cultural pre-
vê quatro apresentações teatrais no 
Largo da Vila São Carlos para 200 
crianças de duas escolas.

RODA MUNDO
A Cia.Teatro Roda Mundo, de Poá, 
lança a partir do dia 19 de março, o 
projeto VidAruana, o novo espetáculo 
da companhia teatral, que traz como 
tema a questão dos povos e comuni-
dades tradicionais. Neste sábado, às 
16 horas, haverá uma roda de conver-
sa online sobre o assunto, no Espa-
ço Cultural Opereta. O evento é gra-
tuito e será transmitido pela página 
oficial do Roda Mundo no Facebook.

NOVO INTERVENTOR
A partir desta semana, a interven-
ção da Santa Casa de Suzano passa 
a ser comandada por Sadao Sakai, 
ex-controlador-geral do município. 
Sakai assume a unidade no lugar do 
médico Cid Cury, que segue para no-
vos desafios profissionais após cinco 
anos na gerência do hospital.

NOVA ADJUNTA
A Secretaria de Educação de Mogi 
das Cruzes passa por mudanças e 
Andrea Souza, professora, deve as-
sumir como secretária-adjunta da 
Educação. Andrea Souza é peda-
goga, mestre em Políticas Públicas 
pela Universidade de Mogi das Cru-
zes; pós-graduada em Linguística, já 
foi diretora de escola e autora dos li-
vros didáticos Projeto Jimboê e Mais 
Atividade Português (1º ao 3º anos) .

ALUNA ESCRITORA
O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) re-
cebeu, ontem, a estudante Nicole 
Oliveira de Almeida, de 7 anos, que 
publicou o livro “A Menina Corajosa”, 
que conta história de uma aldeia que 
tinha medo de um dragão, mas que 
uma turminha do bem consegue re-
solver o problema.

IPTU PRORROGADO
Por solicitação do vereador Clau-
dio Ramos Moreira (PT), a prefeita 
de Ferraz , Priscila Gambale (PSD), 
resolveu prorrogar o vencimento da 
cota única ou da primeira parcela do 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) do próximo dia 20 para até 31 
de março. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Mais Bom Prato

U
m dos programas mais bem suce-
didos do Estado de São Paulo, o 
Bom Prato, vai ter uma segunda 
unidade em Mogi das Cruzes, mais 

precisamente em Jundiapeba. A decisão já 
estava sacramentada há algum tempo, com 
aprovação tanto do governo paulista quan-
to da Prefeitura de Mogi, porém, somente 
ontem, foi que o Palácio dos Bandeirantes 
informou que o novo restaurante deverá ser 
instalado no segundo semestre.

Além de mais um restaurante em Mogi, o 
Executivo paulista ainda informou que co-
meça hoje mesmo uma unidade móvel do 
Bom Prato em Ferraz, que também já possui 
uma unidade física, perto da Estação Fer-
raz de Vasconcelos. Na região, também há 
restaurantes em Suzano e Itaquaquecetuba. 

São ótimas notícias para o Alto Tietê. Re-
centemente, na zona norte da capital, têm 
ocorrido denúncias da população do bair-
ro de Santana, sobre o fechamento de uma 
unidade do restaurante, que ainda não tem 
data para reabrir. Então a abertura de dois 
novos polos deve ser comemorada na região, 
e é claro torcer para que esta unidade da ca-

pital reabra o quanto antes.
Talvez, junto com o Poupatempo, o Bom 

Prato deve ser um dos serviços prestados 
pelo Estado mais bem avaliados pela popu-
lação. No local pode-se fazer uma boa refei-
ção, pagando um preço bem baixo.

É no Bom Prato, e também no Poupatempo, 
que o governo paulista, tanto o atual quanto 
o próximo, deve se inspirar para fazer uma 
boa gestão. São ideias até que simples, boa 
comida com preço baixo e um local com to-
dos os serviços para o cidadão. Nessa toada, 
outros serviços poderiam seguir neste mes-
mo nível, como a operação e trens e ônibus, 
melhoria das condições das ruas, obviamen-
te dentro dos seus segmentos, mas tomando 
serviços de sucessos como base, por que não?

O mesmo vale para as prefeituras. Há bons 
programas municipais por aqui de origem 
local e eles devem ser aprimorados. Leva 
tempo, mas a população deve cobrar sem-
pre que projetos sejam cada vez mais aper-
feiçoados, vale falar com o vereador sobre 
isso, afinal, é tanto imposto sendo pago que 
um serviço de boa qualidade é o que todo 
morador precisa e merece ter.

Comemora-se no dia 15 
de março o dia Mundial do 
Consumidor. A data é uma 
homenagem à mensagem do 
presidente JFK enviado ao 
Congresso norte americano 
no dia 15 de março de 1962 
onde elencou direitos básicos 
do consumidor. Em 15 de 
março de 1985 a assembleia 
geral da ONU adotou os Di-
reitos do Consumidor como 
Diretrizes das Nações Unidas 
e, desde então, a data passou 
a ser conhecida e comemo-
rada como o dia mundial do 
consumidor. 

No Brasil além da Consti-
tuição Federal de 1988, que 
estabeleceu a defesa do con-
sumidor como uma garantia 
individual fundamental, o Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor é o nosso principal marco 
legislativo. Publicado em 11 

Dia Mundial do Consumidor

ARTIGO
Cedric Darwin

de setembro de 1990, e em 
vigência desde 11 de março 
de 1991, vigora há 31 anos 
com alterações, sendo a mais 
significativa de 2021 que re-
gulamentou a prevenção e a 
proteção ao consumidor su-
perendividado. 

Mesmo com essa excelen-
te lei, continuamos assistindo 
abusos de fornecedores. O 
mais recente e emblemático 
foi o ocorrido no dia 10 de 
março. A Petrobras anunciou 
pela manhã o aumento do 
preço dos combustíveis nas 
refinarias no dia seguinte 11 
de março, mas no mesmo 
instante donos de postos de 
combustíveis elevaram o pre-
ço. Se é certo que no Brasil 
não há tabelamento de preço 
o seu aumento injustificado 
é ilegal. O Código de Defesa 
do Consumidor em seu art. 

39, X afirma que é vedado 
ao fornecedor de produtos 
ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas, elevar sem 
justa causa o preço de produ-
tos ou serviços. 

O aumento do preço do 
combustível sem justa causa 
foi ilegal, mas ao que parece o 
Ministério Público, o Procon 
e as Associações de Defesa do 
Consumidor não atuar contra 
os postos de combustível, ou 
se atuaram nada foi noticiado. 
A prática abusiva e ilegal se 
repete a cada anúncio de au-
mento de preços e no dia 10 
de março de 2021 a impren-
sa cobriu a corrida aos postos 
e flagrou o aumento abusivo 
dos preços. Essa foi a home-
nagem que o Brasil recebeu.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Pisos industriais de concreto: 
projeto na engenharia (parte I)
Normalmente, engenheiros projetistas e construtores não tomam o devido cuidado com esta parte do projeto

SEGURANÇA

Em uma indústria, grandes 
comércios ou depósitos, um 
dos itens mais importantes 
da edificação é, sem dúvida 
nenhuma, o piso.

Praticamente, todos os ou-
tros componentes do prédio 
podem sofrer manutenção com 
impactos menores na produção. 
Até a troca da cobertura, por 

Assuntos como este não são ensinados nas escolas de Engenharia Civil pelo país

exemplo, pode causar menos 
transtornos do que uma troca 
de piso. 

Normalmente, engenheiros 
projetistas e construtores não 
tomam o devido cuidado com 
esta parte do projeto. A grande 
maioria dos profissionais da 
construção civil não sabe a 
diferença de comportamento 
estrutural entre uma placa e 
uma laje. Armam-se placas 
de piso como se fossem la-
jes, com predominância de 
armadura positiva. E este 
assunto, infelizmente, não é 
ensinado em nossas escolas 
de Engenharia.

Por isso, quis trazer neste 
artigo alguns tópicos que 
determinarão o desempenho 
de um piso industrial.

Na fase do projeto, deve-se 
determinar, inicialmente, quais 
serão as solicitações mecânicas 
e se ocorrerão agressões de 
abrasão, químicas e térmicas, 
além da planicidade desejada 
(F-Numbers).

Entende-se por solicita-
ções mecânicas as cargas que 

atuarão no piso: podem ser 
dinâmicas (veículos  tais como 
empilhadeiras, caminhões etc.) 
e estáticas (pallets, prateleiras, 
equipamentos etc.).

São agressões abrasivas 
as rodas de aço ou poliéster, 
batidas com peças metálicas, 
entre outros. Nas agressões 
termo-químicas, deve-se conhe-
cer previamente os produtos, 

concentrações, PH, regime 
de escoamento – contínuo 
ou eventual-, além das tem-
peraturas envolvidas.

Outro fator de fundamental 
importância, ainda na fase de 
dimensionamento, é o pleno 
conhecimento do terreno 
onde o piso industrial irá se 
apoiar. Para isso, são neces-
sárias sondagens e  eventuais 

ensaios CBR (California Bearing 
Ratio) que avalia a capacidade 
de suporte do solo.

Com estes dados coletados, 
o projetista irá dimensionar as 
espessuras do piso, da sub-base 
e do subleito e, baseado na 
planta baixa de arquitetura do 
prédio ou arruamento, estudar 
as alternativas estruturais 
(estaqueamento, protensão, 

armação simples ou dupla 
etc.) e o plano de juntas. Não 
devemos esquecer que as 
juntas sempre são os pontos 
fracos de um piso e onde, 
normalmente, se iniciam os 
problemas.

O próximo passo do projeto é 
definir os materiais, tolerâncias 
superficiais, procedimentos de 
cura, tratamentos superficiais 
e controle tecnológico, além 
de definir o material para o 
preenchimento das juntas. Existe 
uma infinidade de materiais no 
mercado, com diferentes usos 
e preços. Com isso, temos o 
projeto elaborado e podemos 
passar para a segunda fase, 
que é a construção do piso 
industrial.

Lembre-se: para se ter um 
bom resultado técnico e eco-
nômico, é imprescindível 
trabalhar com profissionais 
experientes e preparados. O 
mais barato não necessaria-
mente é o mais econômico.

Orlando Pozzani Jr. é en-
genheiro Civil e de Segurança

Orlando Pozzani Jr.

Mogi News/Arquivo

Prefeitura estuda parceria 
com a Delegacia Seccional
Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) se reuniu nesta 
semana com o novo delegado 
da seccional mogiana, Paul 
Henry Bozon Verduraz. Na 
oportunidade, o encontro 
abordou um possível convênio 
entre o poder Executivo e a 
Polícia Civil, por meio do 
departamento de tecnologia, 
para garantir mais agilidade à 
lavração de boletins de ocor-
rência por parte da Guarda 
Civil Municipal (GCM). 

Durante a reunião, sediada 
na Prefeitura, o delegado 
pontuou a importância da 
parceria com os governos 
municipais em prol da segu-
rança pública. O convênio 
proposto ocorre por meio 
de um requerimento junto 
à divisão de tecnologia de 
informação com objetivo de 
assegurar acesso à lavração 
de BOs, por parte da GCM, 
ainda no local da ocorrên-
cia, sem a necessidade de 
deslocamento até a unidade 
policial.

Tal parceria pode reduzir 

Segurança

em 60% o tempo do fla-
grante, além de agilizar o 
atendimento e desafogar a 
demanda nos distritos policiais. 
A administração municipal 
deve analisar nas próximas 
semanas. 

Para Ashiuchi, a iniciativa 
é de grande importância 
para o atendimento aos cida-
dãos. “Sabemos da dificuldade 
encontrada, sobretudo em 
ocorrências flagrantes. Muitas 
vezes a vítima e as equipes 

passam o dia na delegacia. 
Com esse convênio, temos 
boas expectativas em agilizar 
esse processo e contribuir com 
a segurança pública”, disse. 

Por fim, o prefeito reforçou 
que o município está à dis-
posição da seccional. Ainda 
participaram da reunião, que 
ocorreu na segunda-feira, os 
delegados Alexandre Dias e 
Lourival Zacarias de Noronha, 
além do chefe de Gabinete 
de Suzano, Afrânio Evaristo.

Convênio promete agilizar registros de BOs da GCM

 Andreza Rodrigues/Secop Suzano
Suzano - A Secretaria de Saúde, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica, iniciou nesta semana 
a capacitação de profissionais 
da Pasta sobre os cuidados 
com a rede de frio, no Teatro 
Municipal Dr. Armando de Ré. 
O evento ocorreu das 8h30 
às 15 horas e contou com a 
participação de 41 enfermeiros 
e técnicos de enfermagem. Os 
servidores dos 24 postos da 
cidade foram divididos em 
três grupos, sendo que os 
dois próximos receberão as 
instruções nos dias 20 e 27.

A realização da capacitação 
coube à coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica, 
Regislaine Gonçalves, e à 
enfermeira responsável pelo 
programa de imunização no 
município, Bruna Tieme Haraki. 
Elas trataram a respeito dos 
cuidados e dos procedimentos 
a se tomar com medicamentos 
e doses de vacinas, desde o 
armazenamento até a aplicação 
ou indicação nas unidades de 
saúde. Alguns dos principais 
tópicos foram o manuseio e a 
temperatura ideal de conservação 

dos insumos, processos de 
deslocamento e manipulação 
geral de imunobiológicos.

Durante o encontro, realizado 
na última segunda-feira (14/03), 
as representantes da Vigilância 
Epidemiológica apresentaram 
exemplos de atuação ideal nas 
circunstâncias de atendimento 
aos munícipes e de cuidados 
com os produtos farmacêu-
ticos dentro e fora da sala 
de imunização. Em seguida, 
abriram espaço para perguntas 
dos participantes e troca de 
experiências de funcionários 
recém-contratados que não 
faziam parte das equipes na 
última instrução, realizada 
em 2021. 

Para Regislaine, o saldo da 
primeira reunião foi positivo. 

“Essas formações acontecem 
com o objetivo prioritário de 
atender melhor a população, 
garantindo mais velocidade 
e conforto no momento da 
imunização. Temos alguns 
profissionais que não passaram 
por essa capacitação em 2021, 
por isso estamos reforçando 
essas instruções”, contou.

Servidores da Saúde 
passam por formação

Vigilância Epidemiológica

Ferraz - A Prefeitura, em par-
ceria com a CDHU, realizará 
um mutirão entre 22 e 25 
de março para emissão do 
contrato definitivo. Os mo-
radores devem comparecer 
no Centro de Integração da 
Cidadania (CIC) entre as 10 e 
15 horas. Serão contemplados 
os moradores do Residencial 
Presidente Castello Branco 
e José Chacon Moriel (São 
Francisco).

Essa é uma oportunidade 
para a regularização das mo-
radias. O secretário de Obras 
e Habitação, Antônio Carlos, 
ressaltou que esta ação irá 
promover uma segurança sobre 
as moradias, com a entrega 
dos contratos que asseguram 
a propriedade sobre os imó-
veis. Os moradores devem 
estar atentos aos documentos 
necessários para iniciar os trâ-
mites da documentação. Em 
caso de dúvidas, o morador 
deve entrar em contato com o 
Departamento de Habitação, 
pelo 4674-7800 ramal 7881.

Prefeitura e 
CDHU promovem 
mutirão de 
regualarização

Habitação
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Manifestantes protestam 
contra fechamento de salas

Mogi - Um grupo de mais 
de 60 pessoas, entre alunos, 
professores e pais, realizou na 
tarde de ontem um protesto 
em frente à Escola Estadual 
Prof. Paulo Ferrari Massaro, 
localizada no distrito de Jun-
diapeba. O ato foi contra a 
decisão da Diretoria Regional 
de Ensino em fechar quatro 
turmas do Ensino Médio em 
regime integral.

Com faixas e cartazes, os 
manifestantes pediram a revo-
gação da decisão da dirigente, 
Estela Vanessa de Menezes 
Cruz, divulgada na tarde de 
ontem, pelo fechamento de 
quatro salas, com a fusão dos 
alunos para outras turmas. 
Segundo alegações da dirigente 
ao Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp), a 
evasão seria um dos motivos 
para o fechamento das salas.

Para a Apeoesp e alunos, a 
falta de estrutura para o fun-
cionamento do Programa de 

Escolas

Ensino Integral (PEI), aliado ao 
conflito de horário para muitos 
alunos que precisam trabalhar 
durante o dia para ajudar na 
renda familiar, faz com que 
aconteça o sucateamento da 
plataforma pedagógica, além 
da decisão ter sido tomada 
sem qualquer diálogo com 
a comunidade escolar. “Fe-
char as salas vai superlotar 
as demais, colocando mais 
de 40 alunos em uma sala. 
O que defendemos é que se 
mantenham as salas - todos 
estão revoltados”, explicou a 
dirigente da Apeoesp Inês Paz.

Negociações 
Na tarde de ontem, ocorreu 

uma reunião entre a dirigente 
de ensino com uma comissão 
composta por membros da 
Apeoesp, professores e o 
vereador Eduardo Ota (Pode), 
da Comissão Permanente 
de Educação da Câmara. A 
reunião teve como objetivo 
encontrar uma solução.

Segundo Inês Paz, em um 
primeiro momento, a dirigente 

alegou que o processo era 
irreversível, mas depois teria 
declarado que poderia repensar 
a situação. “Um dos sinais 
de que isso é reversível é o 
cancelamento de uma ação 
que seria feita na sexta-feira, 
para o remanejamento dos 
professores que atuam nas 
salas que seriam fechadas”, 
concluiu.

A Secretaria de Estado da 
Educação foi procurada pela 
reportagem para comentar 
a decisão pelo fechamento 
das quatro turmas. Até o 
fechamento desta reportagem, 
não houve resposta.

A Câmara, no mesmo dia, 
aprovou por unanimidade uma 
moção de apelo à Secretaria 
de Estado da Educação e à 
Diretoria Regional para a 
reversão do processo de fe-
chamento. No entendimento 
dos parlamentares, a ação 
pode dificultar o processo 
de readaptação dos alunos 
ao ambiente escolar, levando 
inclusive à evasão do ensino 
médio.

André Diniz

Suspeito é preso por roubo 
de caminhão, em Braz Cubas

Mogi- Após perseguição 
pela região de Braz Cubas, 
policiais militares do 17º 
Batalhão de Polícia Militar 
Metropolitano (BPM/M) pren-
deram um funileiro, de 26 
anos. O suspeito participou 
do roubo de um caminhão, 
na manhã de anteontem, por 
volta das 10 horas, na rodovia 
Fernão Dias (BR-381), na 
altura do bairro Itapegica, 
em Guarulhos.

Segundo a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP), 
durante patrulhamento, os 
policiais foram informados 
sobre os fatos e que o auto-
móvel estava sendo rastreado. 
Enquanto buscavam pelo 
veículo, ele foi localizado na 
avenida Valentina de Mello 
Freire Borenstein, em Mogi 
das Cruzes.

Foi solicitada a parada, no 
entanto, o condutor fugiu. 
Após acompanhamento, o  
condutor parou o caminhão 
em um terreno baldio e colidiu 

Flagrante

contra algumas pedras que 
haviam no local.

O homem foi abordado e 
contou que sua função era 

apenas dirigir o automóvel, 
e que receberia uma quantia 
em dinheiro para isso. En-
tretanto, ele foi reconhecido 
pela vítima, um motorista, 
de 44 anos.

Um celular e R$ 194 fo-
ram apreendidos. O caso foi 
registrado pelo plantão da 
Delegacia Seccional de Mogi 
das Cruzes, que requisitou 
perícia aos institutos Médico 
Legal (IML) e de Crimina-
lística (IC).

Aline Sabino

Condutor parou o caminhão em um terreno baldio

Divulgação/CPAM12

Bom Prato de Jundiapeba vai 
abrir neste segundo semestre
Anúncio foi ontem e inclui também a circulação do Bom Prato Móvel em Ferraz de Vasconcelos a partir de hoje 

RESTAURANTE 

Região - O Bom Prato de 
Jundiapeba, em Mogi das 
Cruzes, deve começar a fun-
cionar no segundo semestre, 
conforme anúncio do governo 
do Estado ontem. Uma uni-
dade do Bom Prato Móvel 
também deve circular a partir 
de hoje na cidade de Ferraz 
de Vasconcelos. Em todo o 
Estado, serão 20 unidades 
móveis do restaurante po-
pular, com investimento de 
R$ 3,6 milhões. 

O Bom Prato Móvel, lan-
çado em dezembro do ano 
passado, atende o entorno 
das unidades fixas, levan-
do refeições às periferias e 
regiões de pobreza e vulne-
rabilidade social. A escolha 
das localidades beneficiadas, 
segundo o governo do Estado, 
leva em conta a densidade 
populacional e a distância 
das unidades fixas. 

O objetivo do novo serviço 
é alcançar bolsões de pobreza 
a mais de dois quilômetros de 

uma unidade fixa, eliminando 
os custos dos usuários com 
deslocamento. As refeições, 
de acordo com o governo 
do Estado, são preparadas e 
embaladas nos restaurantes 
fixos sob supervisão de uma 
equipe de nutricionistas, e 
o transporte dos alimentos 
é feito pelos caminhões das 
unidades móveis. 

A unidade fixa de Jundia-
peba é a segunda do restau-
rante popular na cidade e 
a quinta na região. Suzano, 
Ferraz e Itaquaquecetuba 
também têm o serviço. Os 
restaurantes populares em 
funcionamento, de acordo 
com o governo, devem ser 
revitalizados a partir deste 
mês, com cozinhas equipadas 
com padrão inox industrial, 
pisos e acabamentos para alto 
fluxo, climatização, iluminação 
sustentável, programação 
visual orientativa, e novas 
fachadas e interiores. 

Desde 2019, com as novas 
unidades previstas para este 
ano, o número de restaurantes 

no Estado deve subir de 55 
para 74, o que representa 
um aumento de 34%. 

O espaço para o funcio-
namento do Bom Prato em 
Jundiapeba foi entregue na 
gestão do então prefeito 

Marcus Melo em 2020, en-
tretanto, não havia data para 
inauguração. Recentemente 
a Câmara Municipal de Mogi 
aprovou a indicação do ve-
reador Edson Santos (PSD), 
que pedia a implantação 

baseado na alta densidade 
populacional e a quantidade 
de famílias em situação de 
vulnerabilidade social no 
bairro. 

O governador João Doria 
(PSDB) também anunciou a 

prorrogação da gratuidade 
de refeições do Bom Prato 
às pessoas que estão em 
situação de rua até 31 de 
julho. As unidades do Bom 
Prato funcionam de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 9 horas 
para o café da manhã; para 
o almoço a partir das 10h30, 
preferencialmente para idosos, 
e às 11 horas para o público 
em geral. O jantar é servido 
a partir das 17 horas. Para 
receber a refeição gratuita, as 
pessoas em situação de rua 
devem ter um cartão e ser 
cadastrado pela prefeitura da 
cidade em que está instalada 
a unidade.

Ingrid Leone

Bom Prato Móvel, que atenderá Ferraz, amplia o atendimento dos restaurantes 

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo 

Suspeito contou que 
sua função era  apenas 
dirigir o automóvel, 
entretanto foi 
reconhecido pela vítima

A unidade fixa 
de Jundiapeba 
é a segunda do 
restaurante popular 
na cidade
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Câmara repudia declarações 
de parlamentar suzanense

Fábio Diniz teria feito vídeo acusando Prefeitura e Câmara de omissão em caso de moradora em situação vulnerável

BRIGA DE VEREADORES

Mogi - A Câmara aprovou 
por 22 votos a um, na tarde 
de ontem, uma moção de 
repúdio contra o vereador 
Fábio Diniz (PTB), de Suzano, 
por declarações contra os 
poderes Executivo e Legis-
lativo mogianos no caso de 
uma moradora em situação 
de vulnerabilidade

O vereador teria publicado 
nos últimos dias, em sua 
conta no Facebook, um vídeo 
mostrando uma moradora 
de Mogi das Cruzes que es-
taria em situação de cárcere 
privado, e acusava membros 
da Câmara de Vereadores, 

como o presidente Marcos 
Furlan (Pode) e a Prefeitura 
de Mogi, por meio da Pasta 
responsável pela Assistência 
Social, de omissão no socorro 
da moradora, que foi filmada 
em roupas íntimas.

A moção de repúdio foi 
assinada pelos 22 vereadores 
do Legislativo mogiano, à 
exceção da vereadora Inês 
Paz (Psol). Durante as delibe-
rações, membros da Câmara 
fizeram questão de rebater 
as acusações de Fábio Diniz. 
José Luiz Furtado (PSDB), 
o Zé Luiz, foi o primeiro 
a se posicionar contra, le-
vantando dúvidas sobre a 
moralidade das ações e os 

procedimentos, sendo que 
não foram acionadas direta-
mente as autoridades locais, 
como a Polícia Militar. “No 
caso de um crime, precisa 
acionar os órgãos compe-
tentes, o Samu (Serviço de 
Atendimento Médico de 
Urgência). Tá virando moda 
termos políticos usando 
as redes sociais para fazer 
populismo e ganhar noto-
riedade”, protestou.

Já Clodoaldo Aparecido 
de Moraes (PL) reiterou 
que, embora tenha sido 
contatado pelo vereador 
suzanense, a divulgação do 
vídeo acusando os vereadores 
de omissão ocorreu enquanto 

seu gabinete apurava a de-
núncia. “Não compete ao 
vereador investigar crime 
de cárcere privado, quem 
precisa resgatar é a autori-
dade competente”, explicou.

A vereadora Fernanda 

Moreno (MDB) lamentou o 
caso, afirmando que esperava 
uma atitude mais compatível 
com o cargo por parte de 
Diniz. “Que ele tivesse nos 
procurado da forma adequada, 
e não fosse tentar fazer média 

na internet. Sempre vemos 
isto acontecer - quando isso 
parte de um vereador, tem 
outro peso. Ele precisa ser 
penalizado pela sua postura”.

O presidente da Câmara, 
declarou que Diniz claramente 
busca engajamento nas redes 
sociais. “Ele quer é mostrar 
e acusar os vereadores, pre-
tensiosamente dizendo que 
não foram encontrados”, 
desabafou.

A moção de repúdio foi 
encaminhada para o prefeito 
de Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), e para o presidente da 
Câmara de Vereadores de 
Suzano, Leandro Alves de 
Faria (PL), o Leandrinho.

André Diniz

Vereadores vão encaminhar moção para Suzano

Diego Barbieri/CMMC

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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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Tuca explica que “Papito” é um apelido carinhoso que usa com quem gosta.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Cipriano e Onofre apartam a briga entre Davi e Joaquim. Todos no galpão 

começam a passar mal, e Davi deduz que foi a água contaminada. Úrsula furta 

um documento de Fátima e explica para Joaquim seu plano para incriminá-

la pelo dinheiro roubado.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida Melhor

Neném/Paula culpa Osvaldo pelo acidente, e acaba imobilizando o pé. 

Guilherme/Flávia se irrita com Flávia/Guilherme por causa de Rose. Paula/

Neném afi rma que ajudará Leona contra Carmem. Joana questiona Guilherme/

Flávia sobre Flávia/Guilherme.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Lara e Thaiane incentivam Noca a perdoar Aníbal. Bárbara é presa por 

abandonar Ludmila no carro. Noca deixa claro para Jerônimo que lutará 

pelos direitos de Thaiane. Santiago paga a fi ança para Bárbara sair da prisão.

Christian/Renato fi ca desolado ao saber que ele e Bárbara podem perder 

a guarda de Ludmila.

RECORD, 21H

A Bíblia

Raabe diz estar honrada em se juntar aos hebreus. Josué e Caleb fazem 

novos planos de conquista territorial. Mara humilha Raabe na frente de todos 

do acampamento. Josué se declara para Aruna. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Reação
de quem
ouve uma
boa piada

(?) Maria
Machado,
escritora
brasileira

"Terra em 
(?)", clássi-
co de Glau-
ber Rocha

Emanação
corporal
invisível
(Ocult.)

Menino
travesso 

do folclore
brasileiro
"Repri-
menda",
no jargão
policial

Estado na-
tal de Ani-
ta Garibal-
di (sigla)

A da
China é o

iman

Sobrecar-
ga; peso

Problema
comum de

atletas
exaustos

Prazer do
fundista

 Loja real
ou virtual
de livros
usados

Pequeno
marsupial
típico da
Austrália

Hidrelétrica
na divisa 
SC-RS

"(?) co-
mentário",

clichê
linguístico

Meia
brasileiro
da Copa 

de 94 (fut.)

A popular
fruta-de-

conde
(Bot.)

A unidade
do DVD,
no com-
putador

Mamífero
de tromba
Armazém
de cereais

(?) Clapton,
guitarrista
Condimen-
to de sopa

Melão,
em inglês
Ian Holm, 
ator inglês

Local de
desova do

salmão
Sombria

Fato, em inglês
País socialista, é uma
ex-colônia francesa na
Indochina

Abóbada
arqueada
Profissão 

de Oscarito
Urna, em

inglês
Canoa ou
jangada

Contorno
de luz
Senhor
(abrev.)

Auxiliar;
socorrer

Síndrome da Alienação
(?): repúdi-
o da crian-

ça a um
dos pais,
instigado
pelo outro

genitor

O atual
valoriza um corpo

“sarado”
(Brasil) Correspon-

der às ex-
pectativas

(numa
tarefa)

A Rainha do
Frevo e do
Maracatu

O Quico de
"Chaves", 

por sua ca-
racterística

física

O mais 
movimentado do Bra-
sil é o de Guarulhos

Proteção do goleiro na
falta (fut.)

3/itá — urn. 4/eric — fact. 5/coala — melon — tecer. 8/parental.

Admiro pessoas que 

sabem ser felizes, que 

contra tudo e todos não 

se rendem e perante 

qualquer desfecho 

sorriem.

Admiro aqueles que se 

gostam como são, que 

olham a vida como ela 

é e a aceitam desse jeito 

mesmo.

Admiro quem aceita 

ser feliz, quem não teme 

as consequências, quem 

arrisca mesmo assim.

O mundo é dessas 

pessoas, e é delas o 

MOMENTO
especial

ACEITAR SER FELIZ

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes do dia de hoje  desejo felicidades a 

você! Muita saúde e novas aventuras!

“ Não coloque limites em seus sonhos, 
coloque fé.”

 cultura@jornaldat.com.br

último riso, a felicidade 

que todos queremos.

Mas a questão é que 

qualquer um pode ser 

assim, e todos podemos 

também ser felizes.

Basta para isso 

aceitarmos os desafios 

que a vida nos coloca 

e que sem grandes 

complicações aceitemos 

ser felizes mesmo assim!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - PROCESSO Nº 200.148/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE CAVALETE, REGIS-
TROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão dispo-

níveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.

br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 04 de abril de 2022, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicita-

coes.com.br/. Mogi das Cruzes, 16 de março de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA 
- Diretor Geral. 

Enoque Pereira Sobrinho
Cecilia Nicolau Fukuoka

Therezinha Longo Rodrigues

Therezinha Longo Rodrigues
Laide Antonio de Moraes
Lourença Santos Moreira
Sandra Cristina de Lima
Antonio Luiz de Souza

Sebastiao Melo da Silva
José Carlos de Araujo

Lindaura Ribeiro Soares
Iracema da Silva Oliveira

Fabio Andre Soares Rocha

Fabio Andre Soares Rocha

FALECIMENTOS

13 DE MARÇO DE 2022

FALECIMENTOS

14 DE MARÇO DE 2022

FALECIMENTOS

15 DE MARÇO DE 2022

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Mobilidade Urbana, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 223/2021 - PROCESSO Nº 26.796/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SEGURANÇA E APOIO À ENGENHARIA DE TRÂNSITO, VOLTADOS AO SISTEMA VIÁRIO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAL, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos 
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 horas, do dia 30 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).

Mogi das Cruzes, em 16 de março de 2022.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária Municipal de Mobilidade Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Mobilidade 
Urbana, torna público que está promovendo a seguinte reabertura de  licitação, na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 224-2/2021 - PROCESSO Nº 25.953/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE ENGENHARIA DE 
TRÁFEGO, FORNECIMENTO DE ENSAIOS TÉCNICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE, E EMISSÃO 
DE RELATÓRIOS TÉCNICOS ORIUNDOS DA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO OBTIDAS 
POR MEIO DA TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE, NAS RUAS E 
AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, E IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 
DA CENTRAL DE MOBILIDADE URBANA 
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos 
na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 14 horas, do dia 30 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).

Mogi das Cruzes, em 16 de março de 2022.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária Municipal de Mobilidade Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES



Whatsapp: 96858-3924

Somente para Redação e Fotografi a

e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br

Publicidade: 4735.8020

Serviço ao assinante: 4735.8015 

Quinta-feira, 17 de março de 20228 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Agricultura realiza pesquisa com produtores e moradores rurais

Mogi- A Secretaria de Agricultura, por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural, solicita a colaboração dos produtores e proprietários de imóveis rurais para o 

preenchimento do formulário anexo. O objetivo é identificar as áreas rurais do munícipio 

sem cobertura de sinal de telefonia e internet para orientar o desenvolvimento de novas 

políticas públicas. Em caso de dúvidas entrar em contato por meio do telefone 4798-5954.

Mais de 31 mil contribuintes já 
entregaram Imposto de Renda
Municípios com maior número de declarações entregues são Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba

DECLARAÇÃO

Região - Desde a abertura 
do prazo para preenchimen-
to do Imposto de Renda 
de Pessoa Física (IRPF), 
na última segunda-feira, 
31.584 declarações já foram 
enviadas pelos moradores 
do Alto Tietê, de acordo 
com a Receita Federal, até 
domingo passado. O to-
tal representa 10,73% da 
quantidade de declarações 
esperadas na região. As ci-
dades com maior número de 
envios, até o momento, são 
Mogi das Cruzes com 9.399 
declarações; Suzano com 
6.724; e Itaquaquecetuba 

com 6.226.
Apesar de Mogi ser a 

cidade com maior número 
de declarações emitidas, 
quando considerado o 
total de envios nas dez 
cidades, o município fica 
em 7º lugar na avaliação 
proporcional do que deve 
ser enviado à Receita até 
o dia 29 de abril. Neste 
contexto, apenas 9,26% 
dos contribuintes mogia-
nos enviaram a declaração. 
Suzano também apesar de 
estar em segundo lugar no 
total de envios, registra 
11,62%, se consideradas 
as estimativas. Já Itaquá, 
quando relacionados os 

dados de declarações envia-
das e estimadas para 2022, 
apresenta o maior nível de 
envios com 13,59% nesta 
primeira semana.

Em Ferraz de Vasconce-
los 12% das declarações 

esperadas já foram enviadas, 
totalizando 3.271 envios. 
Já Biritiba Mirim que tem 
a estimativa de 3.485 de-
clarações, já conta com 
402, ou seja, 11,53% do 
total esperado. Poá aparece 
em 5º lugar, com 2.397 
declarações emitidas das 
22.618 esperadas (10,59%).

Santa Isabel já regis-
tra 889 declarações, ou 
seja, 10,32% das 8.610 
estimadas. Em seguida 
aparece Guararema, com 
468 envios, sendo 8,69%, 
dos 5.382 esperados. Em 
antepenúltimo lugar está 
Arujá, onde apenas 8,3% 

das declarações esperadas 
foram enviadas, até ago-
ra, com 1.640 envios das 
19.741 programadas. Em 
10º, e último, lugar fica 
Salesópolis onde apenas 
7,6% das 2.208 declara-
ções foram enviadas nesta 
primeira semana. 

Prazo
Os contribuintes obrigados 

a declarar o imposto têm 
até 29 de abril, às 23h59 
para enviar as informações 
à Receita Federal. Entre as 
principais novidades do Im-
posto de Renda 2022 estão 
a Declaração Pré-preenchida 

e a restituição do imposto 
que poderá ser recebida 
via PIX.

Em geral, são obrigados 
a declarar os contribuintes 
que tiveram rendimentos 
tributáveis maiores que R$ 
28.559,70 em 2021. Ou que 
trabalhem com atividade 
rural tendo renda bruta 
superior a R$ 142.798,50 
no ano passado. Indivíduos 
com patrimônio por posse 
ou propriedade, com valor 
acima de R$ 300 mil. Além 
de pessoas que tenham, 
em qualquer mês, ganho 
de capital de alienação de 
bens ou direitos.

Raissa Sandara

Saúde abre agendamentos 
para vacinação contra a Covid
Mogi- O www.cliqueva-
cina.com.br abriu vagas 
remanescentes de 1ª dose 
do imunizante Pfizer para 
a vacinação de crianças de 
5 anos e para 2ª dose para 
o público infantil de 5 a 
11 anos. 

Há, ainda, outros agen-
damentos disponíveis. O 
imunizante Pfizer, por 
exemplo, também está dis-
ponível para primeira dose 
de adolescentes de 12 a 17 
anos e para segunda doses 
de adolescentes e adultos.

A vacina AstraZeneca está 
disponível para aplicações 
de segunda ou terceira 
dose para adultos e a Co-
ronaVac tem vagas para 
aplicação de segunda dose 

em adultos com 18 anos 
ou mais, conforme datas 
de aprazamentos. 

A Janssen tem opções 
de primeira dose ou dose 
complementar para adultos 
(maiores de 18 anos) com 
intervalos de dois meses 
(para quem tomou a dose 

única da Janssen) e de quatro 
meses (para quem tomou a 
segunda dose de qualquer 
fabricante há pelo menos 
quatro meses).

Quem tiver alguma dúvi-
da pode entrar em contato 
pelo 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 
três óbitos por Covid-19 nos 
municípios de Itaquaque-
cetuba e Mogi das Cruzes.

Desde o início da pande-
mia já são 179.659 casos 
confirmados e 5.900 óbitos.

Oline

Saiba mais

Mogi  9.399  101.418  9,26%  7º

Suzano     6.724  57840    11,62%  3º

Itaquá  6.226  45.812  13,59%  1º

Ferraz   3.271  27.084  12,07%  2º

Poá  2.397  22.618  10,59%  5º

Arujá    1.640  19.741  8,30%  9º

Santa Isabel   889  8.610  10,32%  6º

Guararema   468  5.382  8,69%  8º

Biritiba  402  3.485  11,53%  4º

Salesópolis   168  2.208  7,6%  10º

1ª dose da 
Pfi zer são para 
a vacinação de 
crianças de 5 
anos 

Total representa 
10,73% da 
quantidade de 
declarações 
esperadas na 
região.


