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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

‘Prospera Família’ destinará
R$ 19 milhões ao Alto Tietê
Montante será feito às prefeituras pelo governo do Estado; dinheiro será usado para cursos e repasse às famílias
Divulgação/Secop Suzano

Suzano

FISCALIZAÇÃO
EMBARGA
140 LOTES E
CONSTRUÇÕES
Ação ocorreu após a Secretaria
de Meio Ambiente de Suzano participar de uma operação especial
encabeçada pelo Grupo de Fiscalização Integrada nas Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais
do Alto Tietê. Cidades, página 3

O programa tem como meta promover a autonomia e a mobilidade
de famílias monoparentais - aquelas
que contam apenas com o pai ou a
mãe - e que estão em situação de
vulnerabilidade social e cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).
As ações vão desde transferência de
renda a qualificação profissional e
inclusão no mercado de trabalho; o
período de inscrições deve começar em maio nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).
Segundo o Estado, serão destinados R$ 4 milhões para a realização dos cursos e mais R$ 15,4 milhões para a transferência de renda.
Cidades, página 6

CORONAVÍRUS

Mogi

Alto Tietê não
regista morte
por Covid. p6

Regras do
Iprem devem
ser aprovadas

PASSAGEM DA DEODATO

Mogi News/Daniel Carvalho

Fiscalização vistoriou cerca de 20 hectares no bairro Vila Nova Ipelândia, na semana passada

Suzano

ESTUDANTES
PEDEM
DEMISSÃO DE
PROFESSOR
Grupo realizou protesto devido
às supostas tentativas de assédios
contra alunas da Escola Estadual
Anis Faduh, no bairro Vila Rica.
Cidades, página 3

OPORTUNIDADE

Bertaiolli pede que CPTM construa passarela em Mogi. Cidades, página 4

Guararema e
Suzano divulgam
vagas. p3

Cidades, página 5
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EDITORIAL

S

sucateada – se presta a um papel desse. Um
educador é o tipo de pessoa que se espera
ter um tipo de conversa que possa trazer os
jovens para o mundo do conhecimento, está
certo que isso também possa parecer utópico, dada a falta de material e de profissionais
dentro das redes de educação, mas esta é uma
das funções deste profissional.
Não se espera que ele possa intimidar alunas para obter delas outra relação, que não a
de estudante/educador, isto é completamente
fora de propósito.
É claro que o caso de Suzano será investigado pela Secretaria de Estado da Educação,
e nem é nosso papel já incutir culpa neste
professor específico, mas é um tipo de situação que vemos pelo Brasil inteiro, e em outras
partes do mundo também.
Isso não é aval para que profissionais de
outros segmentos tenham esse direito, absolutamente, entretanto o educador tem o dever
de corrigir o seu caráter. Ele deve passar conhecimento aos estudantes, promover debates sobre os acontecimentos e aprender com
eles também, mas jamais assediar alunos, seja
lá por qual motivo for.

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda
faleconosco@daguardalfg.com.br

Saúde Funcional
Quando os vasos linfáticos
sofrem lesão ou obstrução, o
líquido linfático não consegue
ser drenado e se acumula nos
tecidos, causando inchaço.
Muitas das vezes após a cirurgia de retirada dos linfonodos (gânglios), os pacientes
evoluem, normalmente, com
certo grau de edema, pois a
capacidade de absorção do
excesso de líquido fica reduzida. O inchaço ocorrido até
os primeiros seis meses após a
cirurgia é considerado como
um edema agudo, sendo que
este não é considerado linfedema (edema crônico), apenas um edema momentâneo,
portanto se após seis meses
ou mais permanecer o edema
entende-se como um edema
crônico.
Para entender sobre os linfedemas é necessário compreen-

der a estrutura do sistema
linfático do corpo humano,
por exemplo, os linfonodos
são órgãos minúsculos, com
formato de feijão, responsáveis pela filtragem da linfa, e
estão localizados por todo
o corpo, mas encontram-se
concentrados principalmente
logo abaixo da pele do pescoço, nas regiões das axilas e
na virilha. Os linfonodos fazem parte do sistema linfático,
que é um dos mecanismos
de defesa do corpo contra a
propagação de infecção e de
câncer. A linfa é um líquido
claro, que é constituído por
água, glóbulos brancos do
sangue, proteínas e gorduras
que foram filtrados dos vasos
sanguíneos para os espaços
entre as células. Uma parte
desse líquido é reabsorvida
pelos vasos sanguíneos, en-

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

CONTRACAPA

Correção de caráter

eria de fato interessante que os seres
humanos não possuíssem problemas
de desvio de caráter, e pudessem conviver uns com os outros em harmonia, mas é claro que isso é uma observação
utópica. Pessoas possuem defeitos e isso
está indelével em nossa espécie até que o
sol, daqui a 5 bilhões de anos, resolva engolir o planeta Terra, porém, é provável que
bem antes disso nós já tenhamos sido destruídos por algum outro efeito catastrófico,
que, por ironia, pode ser desencadeado por
nós mesmos.
Mas, distante deste mundo hipotético, onde
todos conseguiriam conviver em harmonia,
poderíamos ter, ao menos, confiança em pessoas com as quais nos relacionamentos, seja
por causa do trabalho, estudo, ou outras questões pessoais e profissionais. E isso não parece
ocorrer em um escola estadual em Suzano.
Estudantes realizaram um protesto na Escola Estadual Anis Faduh, no bairro Vila Rica,
pedindo a demissão de um professor porque
ele teria assediado alunas da unidade. Ora,
um professor, um profissional de suma importância para a nossa educação – ainda que
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quanto o restante passa para os
vasos linfáticos. A linfa passa,
então, pelos linfonodos, que
são pontos específicos de coleta onde as células danificadas, cancerosas e organismos
infecciosos são filtrados, removidos e destruídos.
Para aliviar o acúmulo de
líquido, às vezes é necessária
uma cirurgia, porém é importante deixar esclarecido que
para a ciência o linfedema
não tem cura. O tratamento
de linfedema normalmente
envolve medidas para aliviar o acúmulo de linfa em
um membro e muitas dessas
técnicas são de conhecimento
do profissional fisioterapeuta,
lembrando que cada caso é um
caso, por isso, a importância
de uma avaliação minuciosa.

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

VOLTA DO PROERD
O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) atende as escolas municipais de Ferraz
de Vasconcelos há anos e retomou
suas atividades presenciais neste
primeiro semestre de 2022. Mais
de 700 estudantes serão atendidos
com o projeto pelo 32° Batalhão da
Polícia Militar. Ao todo, cinco Escolas Municipais de Educação Básica
(Emeb) estão sendo contempladas
com o programa neste primeiro momento: Luciano Poletti (Jardim São
Luiz), Vereador Joracy Cruz (Vila
Margarida), Myriam Penteado Rodrigues Alckmin (Jardim Castelo
Branco), Halim Abissamra (Vila Arbame) e Diocésio de Menezes (Vila
Pereira) recebem orientações sobre
como evitar o uso de drogas.

CIRCUITO DE LAZER
A Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer de Guararema realiza, neste domingo, mais um Circuito de Lazer, com diversas opções de diversão. Em parceria com a Secretaria
de Esportes do Estado de SP, serão
disponibilizadas atividades de esportes como frescobol, mini basquete,
badminton adaptado, além de ativi-

dades recreativas, como gincanas,
futebol de botão, danças, dentre outras para os pequenos.

FESTA DO DIVINO
A Quermesse não fará parte das atividades da Festa do Divino Espírito
Santo de Mogi das Cruzes 2022. A
decisão foi tomada em comum acordo pelos festeiros Ricardo Lima da
Costa e Denise Rezende da Silva e
os capitães de mastro Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire
Rego. Neste ano, a Festa do Divino irá
ocorrer de 26 de maio a 5 de junho.

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS
O jornalista Marcelo Barbosa fará
hoje, a partir das 10 horas, uma
sessão de autógrafos para lançar
no município o seu livro Favela no
Divã. O evento é aberto ao público e
acontecerá na Biblioteca Municipal
José Andere, na Vila Romanópolis.

CORREÇÃO
Diferente do que foi divulgado na
edição de ontem, o vereador Leandro Alves de Faria (PL) é presidente da Câmara de Suzano e não de
Mogi das Cruzes, como está escrito na nota “Troca de farpas”.

CHARGE

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta e presidente do Lions Clube
Mogi das Cruzes
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PROTESTO NA ESCOLA

Estudantes pedem demissão de
professor acusado de assédio
Alunas da Escola Estadual Anis Faduh protestaram anteontem; professor foi afastado das atividades da unidade
Raissa Sandara

Suzano- Circula nas redes
sociais, desde anteontem, um
vídeo em que um grupo de
estudantes da Escola Estadual
Anis Faduh, no bairro de Vila
Rica, em Suzano, protesta pedindo o desligamento de um
professor da escola, acusado de
assédio. De acordo com uma
das estudantes, a manifestação
teve como objetivo tentar
encontrar uma solução para o
comportamento inadequado
do professor com mais de
uma aluna.
A aluna da escola estadual
contou que ficou chocada com
o depoimento de uma colega,
que foi constrangida pelo
professor, em uma aula, que
teria pedido a ela para fechar a
blusa, “porque ele era homem
e gostava de seios”. A situação
foi contada nas redes sociais
sem identificar a escola e o
professor. Segundo a jovem,
mais de 20 meninas mandaram relatos de algum tipo de
assédio ou comportamento

impróprio. Nas redes sociais,
também havia denúncias de
mulheres adultas que teriam
sido vítimas do professor na
época em que frequentaram
a escola.
O protesto, de acordo com
a estudante ouvida pela reportagem, foi feito depois que,
as meninas que teriam sido
assediadas tentaram falar com
o diretor da escola estadual e
foi registrada apenas a ocorrência. Após a manifestação,
segundo ela, a direção da escola
agendou uma reunião com 10
alunas e quatro responsáveis,
na reunião as jovens puderam
contar os casos e mostrar os
prints de outros relatos. A
polícia também teria sido
acionada.
Outra adolescente, de 15
anos, afirmou ser vítima de
constrangimento pelo mesmo
professor. Em 2021, ao ir até a
mesa do professor para pedir
um lápis emprestado, ele teria
tentado beijá-la. “Fui pedir
ajuda de uma professora e ela
ficou comigo e me levou até

Google Imagens

Protesto foi motivado por assédios que as alunas presenciavam na escola

a diretoria para falar sobre o
que tinha acontecido, fizeram
papéis e falaram com os meus
pais”, relatou. Segundo ela,
foi dito que era apenas uma
brincadeira do professor e
os pais preferiram não dar

continuidade ao caso. Devido
ao ocorrido a aluna mudou
de escola.
A artista plástica Vanessa
Aria, 36, contou que a filha
estudava na escola estadual até
o ano passado, e também teria

sido assediada pelo professor.
“No ano passado, ele também
tocou em uma das alunas e, a
escola abafou o caso, ninguém
fez nada. Conversando com
os moradores daqui do bairro,
que a maioria das crianças

vão para a Anis Faduh, tem
uma turma que já está casada e com filho que já falava
que esse professor era assim
mesmo”, relatou.
Em nota, a Secretaria da
Educação do Estado de São
Paulo (Seduc-SP) disse repudiar todo e qualquer tipo de
assédio e lamentou o ocorrido,
afirmando que a Diretoria
de Ensino de Suzano abrirá
uma apuração preliminar
para a conclusão efetiva do
caso. A Pasta informou que
o professor foi afastado das
atividades na escola”.
De acordo com a secretaria, o caso foi inserido na
Placon, sistema do Programa
de Melhoria da Convivência
e Proteção Escolar (Conviva
SP), sistema utilizado para o
acompanhamento de registro
de ocorrências nas unidades
de ensino da rede estadual.
Também foi oferecido as alunas
que quiserem, e forem autorizadas pelos responsáveis,
o programa Psicólogos na
Educação.

Emprego

Área de mananciais

Esporte

Municípios divulgam vagas

Lotes e construções são
embargados em operação

Cidade vai sediar
campeonato de
Muay Thai

Suzano - A Secretaria de Meio
Ambiente participou de uma
operação especial encabeçada
pelo Grupo de Fiscalização
Integrada nas Áreas de Proteção
e Recuperação dos Mananciais
do Alto Tietê. Na última semana,
as equipes se empenharam
em vistoriar uma extensão
de 20 hectares na Vila Nova
Ipelândia. O objetivo do trabalho conjunto foi combater
a demarcação de loteamentos
irregulares.
O grupo de fiscalização foi
instituído pela resolução nº
38/2020, sendo formado por
representantes da Secretaria
de Estado de Infraestrutura
e Meio Ambiente (Sima), da
Coordenadoria de Fiscalização
e Biodiversidade, da Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (Cetesb), da
Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp) e da Polícia Militar
Ambiental. Em Suzano, a equipe
é reforçada com os agentes da
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e do Departamento
de Fiscalização de Posturas.

Suzano - O prefeito Rodrigo
Ashiuchi (PL) recebeu a
confirmação da realização do
Campeonato Paulista Amador
de Muay Thai de 2022. A
notícia surgiu após reunião
em seu gabinete com um dos
conselheiros da Federação
de Muay Thai Tradicional
de São Paulo (FMT-SP) e
representantes do esporte
na cidade na quinta-feira
passada. O torneio ocorrerá
em 18 e 19 de junho.
Ao lado do secretário municipal de Esportes e Lazer,
Arnaldo Marin Junior, o
Nardinho, do assessor estratégico da pasta, Luiz Carlos
Vieira Ruiz, e do presidente
do Conselho Municipal de
Desporto, José Serafim da
Silva Júnior, Ashiuchi se
encontrou com Luiz Remesso,
conselheiro da FMT-SP, e
com Ângelo Máximo Leite
de Oliveira, coordenador
do projeto Bonsai Jiu Jitsu,
para confirmar a realização.
À Prefeitura caberá dispor
de toda estrutura necessária
para sediar o campeonato.

Região - O projeto Suzano
Mais Emprego está realizando
o direcionamento de pessoas
com deficiência (PCD) para o
mercado de trabalho. O serviço
conta com vagas exclusivas em
suas atualizações semanais e
está recebendo currículos no
Centro Unificado de Serviços
(Centrus) e de forma remota.
Todas as oportunidades estão
disponíveis no site bit.ly/
suzano-emprego.
Na última atualização, foram
disponibilizadas um total de
192 oportunidades gerais e,
entre elas, há oportunidades
para PCD, como empacotador
(3), técnico em segurança
do trabalho (2) e auxiliar
administrativo (1).
Para se candidatar, os interessados podem comparecer
às unidades do Centrus, localizados na avenida Paulo
Portela, 210, região central,
ou então na avenida Francisco
Marengo, 2.301, no Jardim
Dona Benta, para entregar
seus currículos junto de um
laudo médico comprobatório.
Outra possibilidade é o envio
online destes documentos
em formato PDF ou “Word”

para o e-mail suzano.vagas@
gmail.com, para que sejam
encaminhados às empresas
contratantes. Para mais informações, os interessados
podem entrar em contato pelos
telefones 4745-2264 (Centrus)
e 4394-5490 (Centrus Norte).
Em Guararema, a Secretaria
de Emprego e Desenvolvimento
Econômico está mediando 50
oportunidades.
As vagas que exigem Ensino
Fundamental completo são
para vendedor/atendente,
auxiliar de limpeza, ajudante
geral, auxiliar de manutenção,
ajudante geral/produção, caseiro
casal (duas vagas), auxiliar de
manutenção, padeiro, ajudante
geral, confeiteiro/ajudante de
confeiteiro, roçador, auxiliar de
recepção, camareira/auxiliar de
serviços gerais, ajudante geral,
controlador de acesso (duas
vagas), caseiro e costureira.
Já as vagas com exigência
de Ensino Médio são para
estoquista, encarregado de
conferência, assistente fiscal,
torneiro mecânico, auxiliar
de serviços gerais, auxiliar
de produção, operador e programador de CNC, ajudante

de cozinha, recepcionista,
auxiliar de reservas, ajudante
de pizzaiolo, cumin, assistente
comercial, auxiliar de eventos,
vendedor interno e auxiliar
de expedição.
Para quem ainda cursa o
Ensino Superior há vaga para
estágio em engenharia, estágio
administrativo, estagiário em
Educação Física e auxiliar
administrativo (duas vagas).
Para quem já concluiu o
Ensino Superior há vaga para
técnico de desenvolvimento
de embalagens, auxiliar de
contabilidade, auxiliar administrativo, professor de
Educação Física, assistente
administrativo e laboratorista.
Há ainda uma vaga com
escolaridade indiferente de
doméstica/passadeira, outra
para empregada doméstica e
outra para diarista.
Os interessados podem se
candidatar pelos telefones
4693-1717 e 4693-1432 e
para quem ainda não possui
cadastro ou está desatualizado
basta acessar o site guararema.sp.gov.br ou comparecer
na Secretaria de Emprego e
Desenvolvimento Econômico.

A operação sigilosa culminou no embargo de 140 lotes
e construções localizados
em área de proteção de mananciais próximo à represa
de Taiaçupeba. O espaço já
havia sido descoberto por
imagens aéreas obtidas em
sobrevoo do grupo, realizado
no final de agosto de 2021, e
vistoriado pela Polícia Militar
Ambiental durante operação
em novembro, sendo parte de
uma investigação a respeito
do avanço de loteamentos
irregulares desde 2020 na
região do Alto Tietê Cabeceiras.
De acordo com o secretário
municipal de Meio Ambiente,
André Chiang, o trabalho
conjunto garante lisura, suporte e segurança durante
as operações. “O grupo de
fiscalização integrada conta
com representantes de diferentes órgãos em prol da
defesa do meio ambiente,
especificamente dos assuntos
voltados à proteção e à recuperação das áreas de proteção
de mananciais”, destacou o
chefe da pasta.
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PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Equipes promovem encontro
para planejamento de estratégias
Encontro teve como objetivo traçar um diagnóstico das situações de vulnerabilidade social identificadas pela rede
Mogi- As equipes do departamento de Proteção Social
Básica da Secretaria Municipal
de Assistência Social se reuniram anteontem na Escola
de Governo e Gestão, para
o 1º Encontro de Trabalho
de Planejamento Estratégico
da Rede Socioassistencial de
Proteção Social Básica. O intuito
da reunião foi atender à nova
realidade de vulnerabilidades
sociais no município. Este
primeiro encontro teve como
objetivo traçar um diagnóstico
das situações de vulnerabilidade
social identificadas pela rede, os
desafios de gestão de serviços
e programas na execução do
trabalho e também os desafios
dos territórios de atuação.
O levantamento abarcou ainda
as potencialidades de atuação
com previsão de estratégias de
ação, visando o fortalecimento
de ações conjuntas e a promoção de maior proteção social
por parte da rede, no que se
refere ao acesso da população
atendida à renda, ao fortalecimento de vínculos familiares

e comunitários e acesso aos
direitos sociais. A rede contará
com encontros trimestrais de
avaliação e monitoramento das
ações realizadas e avanços no
fortalecimento de trabalho em
rede por território e região.
A rede socioassistencial
de proteção social básica de
Mogi das Cruzes conta com
sete Centros de Referência de
Assistência Social (Cras), que
ficam no Centro, em Cezar de
Souza, na Vila Nova União, na
Vila Brasileira, no Jardim Layr
e em Jundiapeba.
Conta também com os
Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
para Crianças e Adolescentes,
Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
para 18 a 59 anos, Serviço
de Proteção Social Básica no
Domicílio para Pessoas Idosas
e Cozinha Comunitária, com
execução em parceria com
organizações sociais.
O setor reúne ainda os programas Criança Feliz, destinado
ao atendimento da primeira

Divulgação/PMMC

Objetivo também foi traçar os desafios de gestão de serviços, programas e atuação.

infância, o Acessuas/Conduz,
que atua no acesso ao trabalho e
ações inovadoras de incubadoras
sociais. Responde também pela
gestão do Cadastro Único e a
Central de Atendimento, que
promovem ações conjuntas à
rede socioassistencial, com o

República para jovens

objetivo de promover e qualificar o acesso das famílias ao
Cadastro Único, programas e
benefícios socioassistenciais.
Estiveram presentes no
encontro a diretora de departamento Ana Beatriz de
Oliveira Lima, as gerentes

de unidades do Cras, Marisa
Iamamoto de Sá (Cras Centro),
Carlos Rogério Peressim (CRAS
Cezar de Souza), Carla de
Cassia Costa de Barros (Cras
Vila Nova União), Daniela
Regina Pinto (CrasVila Brasileira), Gabriela Terra (Cras

Jardim Layr), Rosinete Paiva
da Silva (Cras Jundiapeba I)
e Anari Fernanda Sena (Cras
Jundiapeba II).
Também marcaram presença a responsável pela gestão
Benefícios e programas de
Transferência de Tenda, Luciana
Moreno Pires, a responsável
pelo programa Criança Feliz,
Milena Grieco, coordenadora do
Acessuas/Conduz, Vera Suzart,
bem como coordenadores de
serviços de parceria.
As entidades representadas
no encontro foram a Associação
Madre Esperança de Jesus, a
Apae, o Instituto Maria Mãe
do Divino Amor, a AMDEM,
a Associação Missionário Catequista do Coração, o Núcleo
Aprendiz do Futuro, o Tradef,
a Cozinha Comunitária, Legião
da Boa Vontade, Congregação
das Irmãs Ursulinas, Instituto
Dona Placidina, Associação
Beneficente Árvore da Vida,
Associação Juntos Movendo
Comunidades, Fraternidade Santo Agostinho, Centro
Educacional Jabuti e Instituto

Fechamento da passagem de nível

Audiência esclarece edital de Bertaiolli pode acionar
implantação de acolhimento judicialmente a CPTM
Mogi- No dia 4 de abril, às
13h30, a Secretaria Municipal de Assistência Social vai
promover uma audiência
pública, para apresentação
de informações básicas e
esclarecimentos de dúvidas
referentes ao processo de
seleção de organização social
interessada em executar o
serviço de acolhimento na
modalidade república jovem,
para pessoas com idades entre
18 e 21 anos. Seriam duas
unidades, sendo uma masculina e outra feminina, com
seis vagas cada. O objetivo é
atender aos jovens que saem
do sistema de acolhimento
institucional e ainda não têm
condições de autossustento.
A audiência será realizada
no auditório do prédio II
da Prefeitura de Mogi das
Cruzes, onde a Secretaria
de Assistência Social está
instalada e visa apresentar o
modelo oficial do edital de
chamamento público, com
base na Lei nº 13.019/2014,
o Marco Regulatório das

Organizações da Sociedade
Civil, a descrição do serviço
objeto do edital, os quesitos
necessários para habilitação
e o manual da construção do
plano de trabalho.
Por isso, aos interessados,
a Secretaria recomenda a
leitura prévia do edital do
edital e todos os seus anexos,
que estão disponíveis para
consulta na aba Publicações
da página da Secretaria de
Assistência Social, no site
da Prefeitura de Mogi das
Cruzes. O edital especifica todas as atribuições da
organização da sociedade
civil e da Prefeitura dentro
desse processo, os valores a
serem pagos pela prestação
do serviço e também os critérios que serão levados em
consideração para o processo
seletivo.
A criação de duas unidades
de acolhimento com esse
perfil se justifica pela necessidade do município prestar
o serviço de proteção social
especial de alta complexidade

visando a continuidade do
atendimento para jovens
que saem do serviço de acolhimento institucional por
completar a maioridade, mas
que continuam sem meios
para se autossustentar. A
situação, portanto, demanda
a existência de um serviço
que oferte moradia subsidiada e apoio especializado
para auxiliar esse público na
transição para a vida adulta
e no processo de conquista
da independência.
No ano de 2020, a Vigilância
Socioassistencial desenvolveu
um levantamento, que apontou um número significativo
de jovens acolhidos prestes
a completar maioridade e
sem possibilidades de reintegração familiar, adoção e/ou
condições de autossustento,
portanto o público-alvo para
o acolhimento na modalidade
república.
O prédio II da Prefeitura
de Mogi das Cruzes fica na
rua Francisco Franco, 133,
na área central.

Arquivo Mogi News

Raissa Sandara

Mogi - O deputado federal
Marcos Bertaiolli (DEM)
participou ontem de um
encontro com moradores e
comerciantes do centro de
Mogi das Cruzes sobre o
fechamento da passagem de
nível na rua Dr. Deodato
Wertheimer. O parlamentar
disse no encontro ter enviado
solicitação à Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) pedindo a
construção de uma passarela
e que, caso a empresa não
se posicione até o dia 15 de
abril, entrará com uma ação
na Justiça.
O deputado alegou que,
apesar de não existirem contratos obrigando a CPTM
a construir as passarelas,
a empresa teria ido até a
prefeitura, em 2010, quando
ele era prefeito, e se comprometido com a execução. Em
contrapartida, a prefeitura
seria responsável pelas obras
da passagem subterrânea

Deputado defende que CPTM construa a passarela

Jornalista Tirreno da San
Biagio, no centro.
Em documento, compartilhado na reunião, Bertaiolli
afirma que a CPTM teria
se comprometido em dar
continuidade ao projeto,
construindo uma nova estação
e dando acesso ao Terminal
Central através de escadas
rolantes.
A vereadora Inês Paz (PSOL),
que esteve no encontro, defendeu a criação de uma solução

que atenda às demandas da
população, que, segundo ela,
seria a passarela. Moradora
do centro, a aposentada
Cristina Guerra, disse que
o fechamento da passagem
dificultará a vida de moradores
e profissionais que passam
pelo local, como os que atuam
no Sistema Único de Saúde
(SUS), e também deve afetar
a segurança: “Mogi vai ser
dividida em duas, o centro
e o Mogilar”.

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Sexta-feira, 25 de março de 2022

cidades

5

NOVA PROPOSTA

Economia

Regras do Iprem devem ser
promulgadas pela Prefeitura

Estado reconhece
Arranjo Produtivo
Local do mel

Projeto foi aprovado na tarde de quarta-feira e voltará para a Prefeitura para nova análise
André Diniz

Mogi - A Prefeitura informou
na tarde de ontem que espera
promulgar nos próximos
dias a nova lei municipal
que estabelece o Regime
Previdenciário Complementar
(RPC), aprovado na Câmara
de Vereadores na tarde de
quarta-feira. O novo projeto deve abranger todos os
servidores da administração
pública direta e indireta.
A proposta foi enviado
para a Câmara no início de
fevereiro deste ano, que trata
também dos limites para o
pagamento de aposentadoria
- limite estipulado durante
a reforma da Previdência
federal aprovada em Brasília em 2019, pela Emenda
Constitucional 103. O limite
para pagamento será de
R$ 7.087,22
O poder Executivo mogiano informou que aguarda
o envio do documento com
o texto final aprovado na
Câmara, para poder analisar

as emendas apresentadas e
votadas pelos vereadores
para sanção e publicação da
lei. “A expectativa é de que
isso ocorra nos próximos
dias, já que uma portaria
do Ministério do Trabalho
e Previdência estabeleceu
prazo até 31 de março para
a criação da lei que institui
a Previdência Complementar nos regimes próprios”,
informou a municipalidade.
Questionado sobre a
possibilidade de manter as
emendas aprovadas pelos
vereadores que aumentam
a participação da Comissão
de Assessoria da Previdência
Complementar (CAPC), a
Prefeitura de Mogi informou
que a redação do texto final
ainda será analisada.
A prefeitura ressaltou que,
conforme aponta o texto, a
adesão ao regime de previdência complementar será
opcional e, portanto, não
será possível prever quantos
servidores irão aderir ao
novo programa. “Todos os

Mogi News/Arquivo

Proposta foi aprovada pela Câmara na sessão de quarta-feira passada

funcionários que ingressarem no serviço público
após a publicação da nova
lei estarão sujeitos ao teto
do INSS”, reforçou.
Sobre a avaliação da
situação do Instituto de

Previdência do Município
(Iprem), responsável pela
aposentadoria dos servidores públicos municipais, a
Prefeitura reforçou que será
mantida a capacidade de
atendimento aos aposentados

e pensionistas. “O Iprem realiza anualmente a avaliação
de suas metas financeiras.
No momento, o instituto
assegura o cumprimento
de compromissos futuros”,
concluiu.

Documentação

Empresa contribui para regularização de imóveis
Mogi - A posse de um imóvel não se resume apenas
à ocupação do local, mas
também envolve uma série
de fatores administrativos e
jurídicos que podem causar
problemas, que vão desde
a aplicação de multas até
mesmo a desapropriação
do imóvel. Por isso, uma
empresa com sede no município dedica-se há mais
de 15 anos na assessoria de
regularização de imóveis.
O trabalho da empresa
Suporte Imobiliário, fundada em São Paulo, com
filial em Mogi das Cruzes,
tem como objetivo auxiliar
proprietários de imóveis a
regularizar com os órgãos
públicos como o cartório
de registro de imóveis e
a Prefeitura a situação de
diversos imóveis, desde
casas, apartamentos, pontos
comerciais, galpões, sítios
e outros.
Segundo Jaqueline Borba, que atua na empresa
na assessoria jurídica e
administrativa, a maior
parte dos casos envolve a

Divulgação

mais complexo, que envolve desde a contratação de
um arquiteto, até mesmo
advogados de outras áreas.
Aqui temos todos esses
profissionais reunidos, o
que facilita a regularização”.
Um dos casos de maior
destaque, segundo a advogada, foi o processo de
regularização de uma área
localizada em Taiaçupeba,
em Mogi, com mais de 100
mil metros quadrados, que
envolveu diversos confrontantes, ações administrativas,
e evitou um processo judicial.
“Foi algo bastante complexo,
Jaqueline Borba informa que parte dos casos envolve a falta do registro da escritura com muitas partes envolvidas, mas conseguimos levar
falta do registro da escritura imóvel a segurança jurídica por preservação de área a cabo”, explicou.
do imóvel e a necessidade necessária para reivindicar verde, e outros assuntos.
Para mais informações
de retificação de área, pro- o que é seu de direito”.
Atualmente, a empresa conta sobre os serviços de recedimento necessário para
Outros pontos que também com mais de cem clientes gularização de imóveis, a
corrigir a descrição do imóvel estão dentro da alçada da e processos ativos.
Suporte Imobiliário está
existente na matrícula, já que regularização dos imóveis
Para Jaqueline, a falta de localizada na rua Adelino
a sua maioria não retrata a são as questões envolvendo informação acaba sendo Torquato, 38, Conjunto 32.
área real existente. “Quase o usucapião e a reintegração um dos principais entraves O horário de funcionamen99% dos casos que recebe- de posse de propriedades para o processo de regulari- to é de segunda a sextamos são estes. A titulação em litígio, como em casos zação de áreas que já estão -feira das 8 às 18 horas, e
adequada evita processos de herança, isenção e re- demarcadas: “Em muitos o telefone para contato são
jurídicos e correção de área dução do Imposto Predial casos, acaba-se tomando 2311-4243, 2311-4234 e
garante ao proprietário do e Territorial Urbano (IPTU) um caminho mais longo e 94118-3363. (A.D.)

O governo do Estado
publicou ontem o edital
de reconhecimento do primeiro Arranjo Produtivo
Local (APL) do Alto Tietê,
o APL do mel. O arranjo foi
formalizado em outubro do
ano passado por meio de
parceria entre o Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat), Sebrae e instituições públicas e privadas e
tem como objetivo fortalecer
a cadeia produtiva do mel
na região que possui cerca
de 200 produtores, entre
apicultores e meliponicultores (abelhas sem ferrão) e
movimenta aproximadamente
R$ 1 milhão por ano na
economia regional.
Com o reconhecimento
do Estado, os produtores
e representantes de entidades envolvidas ganham
mais força para atuarem na
construção da marca coletiva,
evidenciando a região; no
compartilhamento de recursos como maquinários e
estruturas administrativas; na
gestão de demandas coletivas
para solução de gargalos aos
negócios; além de terem
acesso a capacitações novas
tecnologias oferecidas pelo
Estado.
“O reconhecimento do APL
representa uma vantagem
competitiva, porém é apenas
um ponto de partida deste
trabalho. Agora precisamos
seguir com o planejamento
interno e ações necessárias para a continuidade e
fortalecimento da cadeia
produtiva do mel”, disse
Felipe Monteiro de Almeida,
coordenador da Câmara
Técnica de Agricultura do
Condemat, que explicou que
atualmente o grupo trabalha
com foco na atualização
dos dados de produção e
renda na região, elaboração do regimento interno
e elaboração do plano de
comunicação.
De acordo com a Secretaria
de Estado do Desenvolvimento
Econômico em breve será
agendada uma data para
realização de cerimônia de
certificação do APL.
Com o Condemat, participam da iniciativa o Sebrae,
Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável
(CATI/CDRS), Prefeitura de
Salesópolis, Universidade de
Mogi das Cruzes (UMC), Fatec
Mogi das Cruzes, Suzano
S/A, Cooperativa Agrícola
Mista do Alto Tietê (Camat),
Instituto Socioambiental
Suinã e Associação dos Agricultores e Apicultores da
Serra do Itapeti (Agriapsi).
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

‘Prospera Família’ vai repassar
R$ 19 milhões ao Alto Tietê
Iniciativa do governo do Estado visa amparar as famílias monoparentais em situação de vulnerabilidade
André Diniz

Região - As prefeituras de
Ferraz de Vasconcelos, Mogi
das Cruzes e Suzano informaram nesta semana que ainda
aguardam os detalhamentos
sobre a execução e repasses
para a edição 2022 do programa
Prospera Família, promovido
por meio da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento
Social, que concederá mais
de R$ 19 milhões para o
programa na região.
O anúncio da inclusão das
três cidades do Alto Tietê foi
feito na última semana pelo
governador João Doria (PSDB),
acompanhado da secretária
estadual Célia Parnes e da
Câmara Técnica de Assistência
Social do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat).
O programa, apresentado
pelas autoridades, tem como
meta promover a autonomia
e a mobilidade de famílias
monoparentais - aquelas que
contam apenas com o pai ou

a mãe - e que estão em situação de vulnerabilidade social
e cadastradas no Cadastro
Único (CadÚnico). As ações
vão desde transferência de
renda a qualificação profissional e inclusão no mercado
de trabalho; o período de
inscrições deve começar no
mês de maio nos Centros de
Referência da Assistência Social
(Cras). Segundo o governo
do Estado, serão destinados
R$ 4 milhões para a realização
dos cursos de qualificação
nas oito cidades da região,
mais R$ 15,4 milhões para
a transferência de renda às
famílias.
Além de Ferraz, Mogi e
Suzano, outras cinco cidades
do Alto Tietê já fazem parte
do programa estadual desde
2021: Arujá, Biritiba-Mirim,
Guararema, Itaquaquecetuba
e Poá.
A Prefeitura de Suzano
informou que aguarda a oficialização do acordo com
o governo do Estado para
dar início ao processo de

Mariana Acioli/Arquivo

profissional e desenvolvimento
da cidadania com o foco no
empreendedorismo.
Em Itaquaquecetuba, até
ontem, 930 famílias haviam
sido beneficiadas segundo a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com meta
de atender até 1.015 famílias.
“Pelo menos 85 famílias não
foram atendidas porque não
estão frequentando os cursos
ou não responderam ao chamado. É importante ressaltar
que o programa tem meta
estabelecida pelo governo
estadual, que não permite
inserção de novas famílias
durante a execução.”, explicou
a Secretaria.
Na cidade de Poá, a Secretaria
de Assistência e DesenvolviIniciativa oferta apoio financeiro para as famílias, além de cursos de qualificação
mento Social apontou que
atualmente 600 famílias estão
inscrição, ainda no mês de explicou o comando da pasta.
Guararema informou que a participando do programa, e
abril. “Foram colocadas à
Já as secretarias de Ferraz e primeira etapa foi encerrada que a cidade vem desempedisposição 480 vagas para Mogi informaram que aguardam em fevereiro deste ano com a nhando a segunda etapa da
famílias monoparentais em orientações e detalhamentos formatura de 98 participantes iniciativa com disponibilização
vulnerabilidade, a partir da do governo do Estado para - com o programa dividido em de cursos práticos para o delista de 14 mil beneficiários do o início das operações do três pontos: o desenvolvimen- senvolvimento de habilidades
Auxílio Brasil no município”, programa em suas cidades.
to humano, a qualificação profissionais.

Terceiro dia consecutivo

Municípios não registram Atletas levam medalhas em
competições no fim de semana
óbitos por coronavírus
Região - O Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) informou que
365.358 casos suspeitos
de coronavírus foram descartados desde o início da
pandemia. Ontem, o número de infectados chegou
a 184.972. Pelo terceiro
dia consecutivo não foi
registrado nenhum óbito
em decorrência da doença

Vacinação
Mogi das Cruzes oferece
mais de 3,8 mil vagas para
agendamento da vacinação contra a Covid-19 no
www.cliquevacina.com.br
. Toda a população a partir
dos 5 anos de idade deve
completar o ciclo vacinal
conforme indicado pelo Plano
Nacional de Imunização.
Os principais públicos
assistidos neste momento
são idosos com 80 anos
ou mais para recebimento
da quarta dose (desde que
tenham recebido as três

primeiras doses há pelo
menos quatro meses) e as
crianças de 5 a 11 anos
em busca da segunda dose.
Mas outros públicos também podem ser imunizados,
inclusive nos ciclos iniciais,
bastando efetuar o agendamento no site oficial. Quem
tiver alguma dúvida pode
ligar no telefone 160.
Mogi das Cruzes já
aplicou 960.740 doses da

vacina contra a Covid-19,
sendo 384.716 primeiras
doses, 349.927 segundas
doses, 10.674 doses únicas
e 215.423 terceiras doses.
Os índices de cobertura até
o momento estão em 91%
para primeira dose; 85%
para primeira e segunda
dose; e 50% para três doses,
em média, considerando todas as faixas etárias
contempladas.
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Agência Brasil

Equipe participou de diversos eventos nas cidades de Caraguatatuba e Suzano

Mogi oferece mais de 3,8 mil vagas para agendamento

No último final de semana tiveram bons resultados com Hime - Medalha de prata
os alunos da Academia Ma- os atletas Toni Ribeiro, cam- na categoria e no absoluto;
rangoni participaram de três peão com e sem kimono e Vinicius Jucá - Medalha de
competições Copa São Paulo Raphael Dias com a medalha Prata; Franklin Melo - Me- FPJJ, Curitiba Open - CBJJ, e de prata na modalidade com dalha de Prata e Nicole Reis
do Festival de Verão - CBJJE. kimono.
- Medalha de Bronze.
Em Caraguatatuba a equipe
Na Copa São Paulo organiUm excelente aproveitaconquistou diversas medalhas zado pela federação paulista, mento da Equipe Marangoni
com os alunos das filiais de todos os competidores con- Bjj para Mogi das Cruzes. Os
Suzano e Caraguatatuba, jun- quistaram medalhas: Breno próximos campeonatos serão
tamente com os professores Kanda - Medalha de Ouro; a primeira etapa do circuito
Thiago Silveira do litoral e Gabriela Cimino - Medalha Paulista e o campeonato BraRafael Sodré de Suzano.
de Ouro; Bruno Cimino
sileiro que serão realizados
Em Curitiba os participantes - Medalha de Ouro; Luna em abril e maio.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO 2021
O Presidente do CONDEMAT, Prefeito Gustavo Henric Costa, no uso de suas
atribuições, torna pública que as Contas do Exercício 2021 foram
APROVADAS por unanimidade pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral
do CONDEMAT, na 1ª Assembleia Ordinária do Exercício 2022, realizada no
dia 21 de março de 2022 (segunda-feira), às 16 horas, de forma virtual pela
plataforma Google Meet: 1. RELATÓRIO ANUAL

DAS

ATIVIDADES 2021 - A

Secretaria Executiva apresentou o Relatório de Atividades realizadas durante
o Exercício de 2021, explanando todos os pontos ali contidos. Após discussão e
deliberação a Assembleia Geral APROVOU o referido relatório. 2. PARECER DO
CONSELHO FISCAL

SOBRE AS

CONTAS

DO

EXERCÍCIO

DE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 081/2021 - PROCESSO Nº 201.526/2021
OBJETO: Registro de preços para aquisição de PVC ocre.
EMPRESA VENCEDORA: Lotes 01, 02 e 03: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, no valor global de R$ 373.800,00 (trezentos e setenta e três mil e oitocentos reais).
Mogi das Cruzes, em 22 de março de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor
Geral.
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 004/2022 - PROCESSO Nº 201.873/2021
OBJETO: Aquisição de luva de correr e tee de redução em FoFo.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 01: C. Z. ALEXANDRE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS no valor global de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos
reais); Lote 02: MAURICIO MASSARELLI no valor global de R$ 21.000,00 (vinte e
um mil reais). Mogi das Cruzes, em 24 de março de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA
- Diretor Geral.

2021 – A Secretaria

Executiva e a Contabilidade do CONDEMAT apresentaram o Balanço Anual
do Exercício de 2021 aos membros da Diretoria e Conselho Fiscal do
CONDEMAT, dele constando Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis, os quais passam a ser parte
integrante desta Ata. Após análise e deliberação, o Conselho Fiscal emitiu

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

parecer FAVORÁVEL às contas e aos Balanços Contábeis do Exercício de 2021.

Dispensa de Chamamento Público para Celebração de Parceria com o Município

O Conselho Fiscal também pleiteou a sua aprovação perante à Assembleia
Geral do Consórcio. Após discussão e deliberação, a Assembleia Geral
APROVOU o Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do Exercício 2021. A
Secretaria Executiva informou que o Balanço Patrimonial será publicado na
imprensa local até o dia 31 de março de 2022. Outrossim, que será entregue ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, todos os documentos referentes à
Prestação de Contas Anual de 2021. 3. APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO
2021 - A Assembleia Geral analisou o Balanço Anual do Exercício de 2021, dele
constando Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e
Demonstrativos Contábeis. Após discussão e deliberação, a Assembleia Geral
APROVOU as contas do Exercício 2021.
Mogi das Cruzes, 24 de março de 2022.
GUSTAVO HENRIC COSTA
Presidente do CONDEMAT

O Município de Mogi das Cruzes/SP, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação,
em conformidade com o art. 31, inciso II, da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, informa
a dispensa de Chamamento Público para formalização de parceria, mediante Termo de
Colaboração, a ser celebrada com a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO
GLOBAL ATTITUDE, visando repasse financeiro para o desenvolvimento do “PROGRAMA
DE EDUCAÇÃO CIDADÃ E EMPREENDEDORA”.
Verifica-se a exequibilidade da Dispensa de Chamamento, com base jurídica supracitada, haja
vista, tratar-se de parceria a decorrer de transferência para organização da sociedade civil
que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária.
Justificativa completa está disponível no Processo Administrativo nº 5.841/2022 e no link
https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/secretaria-de-educacao/publicacoes
Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações, fica aberto o prazo
de 05 (cinco) dias a contar da sua publicação para eventuais impugnações ao presente, que
deverão ser efetuadas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes,
situado à Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, nº 277, Centro Cívico, Mogi das Cruzes/SP e
posteriormente enviadas ao Prefeito Municipal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5.841/2022
ENTIDADE: Instituto Global Attitude
OBJETO: Desenvolvimento do “Programa de Educação Cidadã e Empreendedora”
Publique-se para que produza seus reais e jurídicos efeitos.
Secretaria de Educação, 25 de Março de 2022.
Patricia Helen Gomes dos Santos
Secretária Municipal de Educação
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 - PROCESSO Nº 31293/2021 E APENSOS.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO RECARGA, TESTE E
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.
EMPRESAS VENCEDORAS: GIACOMO RESENDE SEOLIN – ME E SUDASEG COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA – ME.
VALOR GLOBAL: R$ 139.777,45 (cento e trinta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais
e quarenta e cinco centavos).
Mogi das Cruzes, em 18 de março de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
__________________________________________________________________________
COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180-2/2021
PROCESSO Nº 12.784/2021 e apensos
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,
ELETRÔNICOS, DE ILUMINAÇÃO, PARA SERRALHERIA E FERRAGENS, ETC.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Infraestrutura
Urbana, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que fica suspensa
SINE DIE, para revisão do edital, a sessão pública para abertura de propostas, cuja data
estava marcada para o dia 28 de março de 2022, às 08:00 horas.
Mogi das Cruzes, em 24 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
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