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

73 mil alunas são beneficiadas 
com distribuição de absorventes

Programa conhecido como Dignidade Íntima vai atender as estudantes da rede estadual; cidades também fazem projeto
Mais de 73 mil estudantes da 

rede estadual de ensino da região, 
em fase menstrual, ou seja, acima 
dos dez anos de idade, devem ser 
beneficiadas pelo programa Dig-
nidade Íntima. O novo repasse 
orçamentário ao programa anun-
ciado pelo governo do Estado, na 
última quarta-feira, vai permitir 
implementar a distribuição gra-
tuita de absorventes em todas as 
escolas. O Dignidade Íntima foi 
criado em outubro do ano passa-
do por decreto, e de acordo com 
a Secretaria da Educação do Esta-
do de São Paulo (Seduc -SP), cada 
escola tomava a decisão de utilizar 
ou não parte do orçamento para 
a distribuição de absorventes..  
Cidades, página 8

De acordo com a administração  
municipal, o prefeito Caio Cunha 
abriu mão do próprio aumento 
de salário para que o projeto fos-
se aprovado na Câmara, ontem 
à noite. Por meio da aprovação 
dos Projetos de Lei 35/2022 (de 
autoria da Prefeitura) e 39/2022 
(de autoria da Mesa Diretiva), os 
vereadores mogianos concede-
ram reajuste salarial de 5,64% 
aos servidores da Prefeitura e 
da Câmara Municipal. Ambos 
os projetos foram aprovados por 
unanimidade pelos vereadores.  
Cidades, página 8
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SERVIDORES

Reajuste será de 5,64% e terá efeito retroativo desde janeiro, para recompor as perdas salariais
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Aniversário

Suzano divulga calendário 
das comemorações deste ano

Celebrações envolvem festival de música no Parque Max Feffer

A Prefeitura anunciou na tarde de ontem a programação 
especial para a celebração dos 73 anos de emancipação político-

administrativa da cidade com um calendário de eventos culturais, 
artísticos, inaugurações de equipamentos públicos e um grande 

festival de música. Cidades, página 3 O Mercado Municipal reabriu 
para o público ontem, depois 
de permanecer três dias fecha-
do para substituição do piso no 
andar térreo. A reforma do cen-
tro de compras continua e prevê 
diversas melhorias necessárias 
para manutenção e moderniza-
ção dos espaços. O novo reves-
timento é feito em uretano, ma-
terial extremamente resistente e 
muito utilizado em indústrias e 
estabelecimentos com movimen-
tação intensa. Cidades, página 4
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Nova reunião é realizada em Mogi

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A agenda de reuniões sobre o processo de revisão 
da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do 
Solo de Mogi (Louos) continuam. Anteontem à 
noite, foi realizado um encontro de trabalho na 
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. 
População pode participar de forma online. 
Cidades, página 4



Quinta-feira, 31 de março de 20222 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

TROCA DE LÂMPADAS
A Secretaria de Serviços Urbanos de 
Ferraz de Vasconcelos deu início a 
mais uma etapa de troca de lâmpa-
das comuns de iluminação pública 
por modelos de LED, que são mais 
eficientes e econômicas. Serão aten-
didos 5.300 pontos a começar pelo 
Jardim Deise. Já foram substituídas 
2.700 lâmpadas, de um total de 13 mil 
existentes na cidade. De acordo com o 
secretário da pasta, Nicolas David, a 
previsão é de que a substituição des-
ta nova fase seja concluída até junho 
deste ano totalizando mais de 8 mil 
novas lâmpadas de LED.

PROJETOS I
O prefeito de Itaquaquecetuba Eduar-
do Boigues (PP) esteve anteontem na 
Câmara para uma reunião com os ve-
readores e as secretarias de Obras, 
Serviços Urbanos, Governo, Trans-
portes, Planejamento e Habitação que 
teve por objetivo expor o andamento 
dos projetos da prefeitura como forma 
de prestar contas de todo o trabalho 
que está sendo realizado e planejado.

PROJETOS II
Foram apresentadas as ações que 
envolvem a regularização fundiária, o 

corte de gastos supérfluos para que 
o município tenha caixa para investi-
mentos, a busca por emendas parla-
mentares junto aos deputados fede-
rais e estaduais e busca de recursos 
dos governos estadual e federal. De 
acordo com a Prefeitura, esse con-
tato direto deve ocorrer de maneira 
periódica ou quando for necessário.

QUARTA DOSE
O Departamento de Vigilância em Saú-
de de Poá iniciou anteontem a apli-
cação da 4ª dose de reforço da vaci-
na contra a Covid-19 em idosos com 
mais de 80 anos nas casas de repou-
so do município, bem como a imuni-
zação contra a gripe. A ação realiza-
da na casa de repouso Rosana segue 
hoje no Lar Vó Mariazinha (Vila Ja-
mil), beneficiando cerca de 70 idosos.

GERAÇÃO DE TRABALHO
Somente neste ano, entre trabalho 
direto e indireto, a realização do Aki-
matsuri pelo o Bunkyo de Mogi das 
Cruzes, organizador do evento que 
ocorrerá no mês que vem, estima cerca 
de 800 postos de trabalho, fora aque-
les que ainda serão contratos no dia 
para trabalhar nos estandes e praça 
de alimentação

•••

 editor@moginews.com.br
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Saúde da mulher

A 
saúde pública é sempre um as-
sunto delicado, que deve ser 
levado a sério tanto pelos go-
vernantes quanto pela popula-

ção e demais segmentos. De uns tempos 
para cá – ainda bem que isso ocorreu – 
um novo olhar foi lançado sobre a saúde 
da mulher, e por consequência o homem 
também começou a ser visto com outros 
olhos, mas foi a partir da preocupação 
com o sexo feminino que tudo começou.

Na realidade, as mulheres sempre foram 
as que mais procuram os médicos, pas-
sando por tratamento mais invasivos do 
que as técnicas utilizadas no sexo opos-
to, mas, apesar de tudo isso, sempre fo-
ram mais conscientes em relação à saúde.

No caso do público com menos recur-
sos, a saúde às vezes ficava em segundo 
plano, já que a mulher tinha que trabalhar 
mais para dar conta do recado de cuidar 
da casa e criar os filhos, algumas inclusive 
sem o auxílio de um companheiro, mas 
parece consenso que por causa de mega 
jornada os cuidados acabam sendo rele-
gados a um segundo ou terceiro plano.

O resultado dessa história é que parte 
dessas mulheres acabavam descobrindo 
doenças já em curso, que se tivessem feito 
uma consulta antes, a enfermidade pode-
ria ser evitada ou tratada mais cedo. Algo 
que pode fazer a população com renda 
mais baixa repensar isso é a distribuição 
de absorventes para 73 mil estudantes 
da rede estadual, com mais de 10 anos, 
do Alto Tietê.

Batizado de Dignidade Intima, as esco-
las estaduais da região vão distribuir os 
absorventes às alunas que não possuem 
condições de comprar o produto íntimo, 
situação essa que é chamada de pobreza 
menstrual.

Isso é ótimo, muitas de fato não po-
dem comprar um absorvente, mas seria 
interessante se as estudantes recebessem 
a orientação de um médico, indicado pelo 
Estado, para buscar realizar um check-up 
e ver como está a saúde. Certamente a dis-
tribuição dos produtos íntimos é uma boa 
notícia, mas melhor ainda se esse repasse 
pudesse vir com orientações médicas às 
alunas da rede estadual.

A edição do Oscar de 2022 
ficou marcada pela reação vio-
lenta do vencedor do premio 
de melhor ator reagindo con-
tra uma piada/ofensa dirigida 
à sua esposa. O comediante 
fez uma piada com a aparên-
cia física da esposa, mas a 
falta de cabelos não era uma 
opção e sim sequela de uma 
enfermidade. 

Alguns tomaram partido 
do ator que saiu em defesa 
de sua mulher, outros da li-
berdade de expressão do co-
mediante e da não-violência. 

Há quem diga que tudo 
foi encenação, outros dizem 
que não, enfim, o que fica 
registrado foi o tapa. Tudo 
mais, o glamour da festa, as 
premiações, o melhor filme, 
os vestidos ficaram em se-
gundo plano. O tapa chocou, 
ninguém esperava, justificá-

Tapa

ARTIGO
Cedric Darwin

vel ou não, foi um ato violen-
to, uma resposta primitiva a 
quem agrediu com palavras, 
um exemplo a não ser segui-
do. Mas tapa na cara mesmo 
quem leva todos os dias são 
os pobres brasileiros. 

Quando paga mais de 10% 
de um salário mínimo para 
comprar um botijão de gás, 
quando paga R$ 7 em um 
único litro de combustível, 
quando está exposto à segunda 
maior taxa de juros do mun-
do, sem emprego, enfrentando 
inflação. A preocupação dos 
políticos? Uma só: a reeleição 
para quem está no cargo e 
eleição para quem está fora. 

Tapa é ouvir um áudio onde 
um ministro de Estado afirma 
que dá prioridade aos amigos 
de um religioso acusado de 
pedir propinas para liberação 
de recursos públicos. Tapa na 
cara é ver a péssima qualidade 
dos transportes públicos não 
funcionando, ou funcionando 

em péssimas condições. Tapa 
na cara é ver o preço do litro 
do diesel quase equivalente 
ao preço da gasolina, impac-
tando o preço de todos os 
produtos nacionais que são 
transportados por caminhão. 

Pela falta de comando, de 
projeto, o povo brasileiro é 
esbofeteado todos os dias, 
da hora que acorda à hora 
que se deita. Está chegando 
a hora de rejeitar todos que 
nos trouxeram até aqui co-
mandando as instituições e 
exercendo cargos públicos. 
Em outubro é a hora dos es-
tapeados responderem nas 
urnas tudo aquilo que vêm 
sofrendo nos últimos anos. O 
Brasil e seu povo não suporta 
mais incompetência, ingerên-
cia e corrupção, precisamos 
mudar, pois só nós é quem 
levamos tapa na cara.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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A importância de falar sobre 
segurança contra incêndios

Quando trata-se de proteção contra os incêndios, é preciso considerar vários fatores sequenciais de eventos

ENGENHARIA CIVIL

Existe uma máxima que 
diz “o incêndio ocorre onde 
a prevenção falha”. Então, 
todos os esforços preventi-
vos são necessários para a 
manutenção da segurança 
da situação.

Assim, proteção contra 
incêndios são todos os meios 
necessários para colocar em 

Hidrantes e extintores não são os únicos equipamentos que podem ser utilizados

prática a ação de prevenir a 
existência de uma ocorrência 
incêndio e, se ocorrer, pro-
porcionar meios adequados a 
seu combate e a proteção das 
vidas humanas envolvidas, 
visando evitar a agressão ao 
meio ambiente e, por fim, 
salvaguardar o patrimônio. 
Não é tão somente a exis-
tência de equipamentos, 
como hidrantes e extintores, 
que são considerados essa 
proteção. A coisa vai bem 
mais além.

Quando trata-se de pro-
teção contra incêndios, é 
preciso considerar uma sé-
rie sequencial de eventos 
que a compõe, considerar 
todos os estudos, normas, 
projetos, planos, instalações, 
treinamentos, habilitações, 
tecnologias, etc. destinados à 
finalidade de proteger a vida.

Com relação ao regramento 
oficial, no âmbito nacional, 
consideram-se duas legisla-
ções específicas importantes: 
a Lei nº 13.425, que ficou 
conhecida como “Lei KISS”, 

nascida após o trágico evento 
ocorrido em uma boate de 
mesmo nome, e a NR-23, 
Norma Regulamentadora 
que estabelece as medidas 
de proteção e combate a 

incêndios a serem adotadas 
pelas empresas em todos 
os casos. 

Nos Estados, há as legis-
lações próprias de cada um 
e, no  caso do Estado de São 

Paulo, está em vigor o Decreto 
Estadual 63.911/2018, que, 
por meio de suas 45 Instru-
ções Técnicas, regulamenta 
as condições e exigências de 
proteção contra incêndios 

para cada tipo de ocupação 
e risco.

Na questão de emprego das 
normas, a proteção contra 
incêndios “nasce no papel”, 
ou seja, é planejada ainda em 
projeto técnico adequado a 
tal. São vários os sistemas 
que envolvem a proteção 
contra incêndios, mas é 
possível dividi-la em dois 
grandes grupos, que são a 
proteção ativa e a proteção 
passiva.

A proteção ativa diz respeito 
a equipamentos que serão 
integrados a uma edificação 
para serem usados em caso 
de uma emergência, como 
extintores, hidrantes, ilumi-
nação de emergência, alarme 
de incêndio, etc. Já a proteção 
passiva é aquela incorporada 
na edificação, como rotas de 
fuga, saídas de emergência, 
compartimentações de áreas, 
vertical ou horizontal etc.

Jean Leite é engenheiro 
civil e de segurança do 
trabalho

Jean Leite

Mogi News/Arquivo

Suzano - A Prefeitura anun-
ciou na tarde de ontem a 
programação especial para 
a celebração dos 73 anos 
de emancipação político-

-administrativa da cidade com 
um calendário de eventos 
culturais, artísticos, inau-
gurações de equipamentos 
públicos e um grande fes-
tival de música no Parque 
Municipal Max Feffer. O 
município também receberá, 
no aniversário da cidade, o 
jogo decisivo da semi-final 
da Superliga Masculina B 
de voleibol, contra o Niterói 
Vôlei, na Arena Suzano.

O anúncio foi feito no Cine-
teatro Wilma Bentivegna, que 
fica localizado na rua Paraná, 
70, pelo prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL), acompanhado 
do vice-prefeito e secretário 
municipal de Cultura Walmir 
Pinto (PSB), da presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade Larissa Ashiuchi, e 
do presidente da Câmara 
de Vereadores de Suzano, 
vereador Leandro Alves de 
Faria (PL), o Leandrinho.

Prefeitura anuncia programação de aniversário
73 Anos 

às 8 horas no Parque Max 
Feffer, que fica na avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
80, no Jardim Imperador, 
com o festival musical e 
cultural, que contará com 
uma série de atividades em 
todo o parque.

No total, serão montados 

calendário de celebração foi 
cancelado pela pandemia do 
noo coronavírus (Covid-19).

A agenda oficial terá início 
nesta amanhã, com a inaugu-
ração da Creche Comunitária 
na Vila Urupês, às 14h30. 
Entretanto, para o dia 2 de 
abril, as agendas terão início 

Em sua fala, Ashiuchi 
ressaltou que é a primeira 
comemoração do aniversário 
do município em três anos 

- em 2019, as celebrações 
foram canceladas em memó-
ria das vítimas do massacre 
na Escola Estadual Raul 
Brasil, e em 2020 e 2021 o 

André Diniz oito palcos que receberão 
das 8 às 18 horas mais de 65 
atrações musicais de todos os 
estilos musicais, com artistas 
de Suzano e do Alto Tietê. 

“Escolhemos este formato 
com artistas locais com o 
intuito de fortalecer este setor, 
que foi impactado durante 
a pandemia”, explicou o 
vice-prefeito Walmir Pinto.

Segundo Larissa Ashiu-
chi, o festival contará com 
espaço para venda de ar-
tesanato e uma praça de 
alimentação com barracas 
de entidades assistenciais 
sediadas em Suzano, além 
de ações voltadas para a 
Saúde, Assistência Social 
e Meio Ambiente, como o 
plantio de cem novas árvores 
no parque municipal. Toda 
a renda obtida com a venda 
de alimentos será destinada 
para o custeio das obras para 
a comunidade.

Questionado sobre a re-
tomada das atividades no 
período de transição da 
pandemia, o prefeito Ashiuchi 
ressaltou que a prioridade 
das atividades será ao ar livre, 
e que a queda no número 

de casos e internações, so-
mada à cobertura vacinal 
contra a Covid-19, deu o 
entendimento ao comitê de 
enfrentamento local para 
a realização dos eventos. 

“Estamos preparados para 
receber nossa população e 
nossos vizinhos de braços 
abertos”, ressaltou o chefe do 
poder Executivo suzanense.

Inaugurações
Ao longo de Abril, serão 

inaugurados quatro novos 
equipamentos para a popu-
lação, segundo o Executivo 
suzanense. Além da creche 
comunitária no dia 1º de abril, 
estão previstas a inauguração 
da creche comunitária no 
bairro Jardim Casa Branca 
no dia 8 de abril; a nova 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) no Jardim Dona Benta, 
na região norte da cidade no 
dia 9 de abril; a nova Cre-
che Comunitária no bairro 
Cidade Boa Vista no dia 14 
de abril; e o novo Polo de 
Cinema e Audiovisual no 
dia 28 de abril, voltado para 
a produção cultural local e 
popular.

Programação das comemorações foram divulgadas durante a tarde de ontem

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Secretaria promove mais uma 
reunião sobre o uso do solo
Processo de participação popular foi prorrogado até o final de abril; sugestões ainda podem ser feita pelo site

LOUOS

Mogi - A Secretaria Municipal 
de Planejamento e Urbanis-
mo prossegue com a agenda 
de reuniões técnicas sobre o 
processo de revisão da Lei 
de Ordenamento do Uso e 
Ocupação do Solo de Mogi das 
Cruzes (Louos).Anteontem à 
noite, foi realizado um encon-
tro de trabalho na Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, que contou com a 
presença do secretário André 
Saraiva, além de técnicos das 
duas Pastas e lideranças ligadas 
à área ambiental.

O secretário Claudio de 
Faria Rodrigues vem coman-
dando as reuniões e lembra 
que o processo de participação 
popular foi prorrogado até o 
final de abril. As sugestões da 
população podem ser feitas 
pelo site. “O projeto vem 
sendo construído a partir da 
participação das pessoas, em 
um processo democrático e 
que busca justamente incluir 
as demandas da sociedade. 

Queremos uma legislação 
renovada, que seja resultado 
da participação social e que 
reflita o que os mogianos 
querem para o seu município. 
O debate tem sido muito bom, 
este é momento de ouvirmos 
as pessoas para construirmos 
juntos este aperfeiçoamento 
da legislação”, explicou o 
secretário.

As reuniões vêm ocorrendo 
em várias entidades e associações. 
No dia 22 de março, Claudio 
Rodrigues e sua equipe esti-
veram na sede da Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos (AEAAMC). No 
dia 21 de fevereiro, o encontro 
ocorreu com os vereadores e 
foi proveitoso, assim como a 
reunião realizada na Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes, 
no dia 24 do mês passado. 
Em todas as oportunidades, 
Claudio Rodrigues fez uma 
explanação sobre a importância 
da lei e principalmente sobre 
a participação popular.

Planejamento
A Lei de Ordenamento do 

Uso e Ocupação do Solo foi 
instituída pela Lei Municipal 
nº 7.200, de 31 de agosto de 
2016, e é um dos principais 

instrumentos de planejamento 
territorial da cidade, reunindo 
as regras do zoneamento e a 
definição dos parâmetros de 
uso e de ocupação do solo.

A revisão da lei está prevista 
no novo Plano Diretor de 
Mogi das Cruzes, aprovado 
pela Lei Complementar nº 

150, de 26 de dezembro de 
2019. “Fizemos a revisão do 
Plano Diretor e o artigo 242 
determina que a legislação 
urbanística municipal deverá 
ser revista e alterada para 
ajuste e adequação aos seus 
dispositivos legais, assegurada 
a ampla participação popular 

na discussão dos temas abor-
dados”, detalha o secretário. 
Já foram realizadas reuniões 
com órgãos da Administração 
Municipal (ocorridas entre 
fevereiro e junho do ano pas-
sado) e encontros setoriais.

Claudio Rodrigues lembrou 
que, após o prazo de apresentação 
das sugestões, a etapa seguinte 
será dedicada à avaliação das 
condições atuais de ocupação 
do território e identificação 
de convergências e divergên-
cias. A próxima fase prevê o 
alinhamento dos conceitos 
e estratégias centrais para a 
nova legislação, enquanto a 
etapa posterior será dedicada 
à construção da minuta do 
projeto de lei.

Assim que a proposta estiver 
elaborada, será encaminhada 
ao Conselho Municipal da 
Cidade (ConCidade), onde 
passará por deliberação. O passo 
seguinte é o encaminhamento 
ao poder Legislativo, onde o 
projeto será analisado pelos 
vereadores e estará aberto para 
receber novas contribuições.

A revisão da lei de Uso e Ocupação do Solo está prevista no Plano Diretor

Divulgação/PMMC

Mercado Municipal reabre 
ao público após reforma
Mogi- O Mercado Municipal 
reabriu para o público ontem, 
depois de permanecer três dias 
fechado para substituição do 
piso no andar térreo. A reforma 
do centro de compras continua 
e prevê diversas melhorias 
necessárias para manutenção 
e modernização dos espaços.

O novo revestimento é 
feito em uretano, material 
extremamente resistente e 
muito utilizado em indústrias 
e estabelecimentos com mo-
vimentação intensa. O piso 
uretano é um revestimento 
monolítico (sem rejuntes) e 
por isso é mais higiênico e 
fácil de limpar. 

“O novo piso é de uretano 
com ións de prata, ou seja, o 
que há de melhor para áreas 
de alimentação, já que possui 
ação bactericida”, explicou o 
secretário municipal de Agri-
cultura, Felipe Almeida, que 
está acompanhando de perto 
todas as etapas da reforma. 

As obras no Mercado Mu-
nicipal foram iniciadas no ano 
passado e devem prosseguir até 

Obras e melhorias

o final do primeiro semestre. 
Entre os serviços já executados 
está a troca do telhado, subs-
tituindo a antiga estrutura de 
amianto por uma cobertura 
em três camadas, uma delas 
em lã de rocha, tecnologia que 
contribui para minimizar os 
efeitos do calor no ambiente.

Os banheiros também estão 
sendo reformulados visando 
garantir mais conforto para 
o público em geral. “As es-
truturas do primeiro andar 
estão passando por refor-
ma completa, enquanto os 

banheiros do segundo andar, 
antes utilizados somente por 
funcionários, serão ampliados 
e reestruturados para atender 
também o público em geral”, 
informou o secretário. 

Outra novidade será a 
construção de um balcão 
gourmet customizado para 
atender a demanda dos per-
missionários e frequentadores 
do piso superior. Além disso, 
as obras incluem serviços de 
readequação nas instalações 
elétricas e readequação ar-
quitetônica das coberturas 

Novo revestimento é material extremamente resistente

Pedro Chavedar/PMMC

Sim, com o advento do 
Código Civil de 2015 e 
demais legislações, a 
usucapião poderá ser 
extrajudicial, sendo fa-
cultado o acesso mais 
rápido diretamente pela 
via cartorária.A fim de 
dar maior celeridade e 
desburocratização des-
tes processos, o legisla-
dor criou este instituto, 
que já é também utili-
zado em processos de 
divórcios e inventários, 
por exemplo, trazendo 
consigo benefício para 
as partes envolvidas e 
seus advogados, um 
procedimento novo de 
requerimento, onde  o 
possuidor que preen-
cher todos os requisitos 
de uma das modalida-
des de usucapião, mais 
os dispostos no artigo 
216-A da Lei de Regis-
tros Públicos poderá 
requerê-lo extrajudi-
cialmente, ou seja, uma 
via mais rápida para ad-
quirir um imóvel, onde 
se encontre na posse de 
forma mansa e pacifica, 
pelo tempo legal neces-
sário. 

Quais os requisitos para 
fazer usucapião?
A princípio, para entrar 
com o pedido de usuca-
pião, a pessoa precisa 
comprovar o exercício da 
posse mansa, pacífica e 
ininterrupta.
Quanto tempo de posse 
para fazer usucapião?
Cada modalidade de usu-
capião requer um prazo 
mínimo de posse, além é 
claro, do preenchimento 
dos demais requisitos. Os 
prazos são:
Usucapião Ordinária pos-
se ininterrupta por 10 
anos. O qual é reduzido 
para 5 anos quando existe 
um justo título, residência 
no local ou atividade de 
interesse social;
Usucapião Extraordinária 
posse ininterrupta por 15 
anos. O qual é reduzido 
para 10 anos quando os 
requerentes residem no 
imóvel;
Especial rural posse inin-
terrupta de 5 anos;
Coletiva posse ininterrup-
ta de 5 anos;
Especial Familiar posse 
ininterrupta de 2 anos;
Especial urbana posse 

ininterrupta por 5 anos.

FICOU COM DÚVIDAS? 
Quer regularizar o seu 
imóvel mas não sabe 
por onde começar?
Entre em contato conos-
co! 
Nossa equipe está 
pronta para te ajudar!
Somos profissionais es-
pecializados com mais 
de 15 anos de experiên-
cia em regularização de 
imóveis. Contamos com 
advogados, topógrafos 
e agrimensores com 
vasto conhecimento em 
soluções imobiliárias.

SUPORTE IMOBILIÁRIO
Telefones:
(11) 2311-4243 
(11) 2311-4234 
(11) 94118-3363 
E-mail: 
contato@suportimobilário.com.br

VOCÊ SABIA QUE AGORA É POSSÍVEL 
REALIZAR USUCAPIÃO EM CARTÓRIO? 
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Mogi - A cidade registrou 
o melhor resultado do Alto 
Tietê em geração de empre-
gos no mês de fevereiro, de 
acordo com o levantamento 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), divulgado ontem, 
pelo Ministério do Trabalho. 
No mês, o saldo foi positivo 
de 996 vagas de emprego. 
Em 2022, o acumulado é 
de 1.487 empregos gerados, 
o que também é o melhor 
resultado da região.

No levantamento de 

Geração de emprego em fevereiro é a maior da região
Caged

Os números também são 
reforçados pela estrutura 
oferecida pelo município, 
que favorece investimentos, 
e pelas ações desenvolvidas 
pela Prefeitura, tanto para a 
empregabilidade e o acesso da 
população a oportunidades, 
quanto para a capacitação 
profissional”, explicou o 
secretário municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação, Gabriel 
Bastianelli.

O secretário lembrou que 
o movimento positivo neste 

e locação de mão de obra; 
de serviços de escritório, de 
apoio administrativo e outros 
serviços prestados às empre-
sas; serviços para edifícios e 
atividades paisagística; e de 
profissionais para atuação na 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental.

“Mogi das Cruzes vem 
apresentando bons resulta-
dos na geração de empre-
gos e passa por um bom 
momento de recuperação 
econômica, com a evolução 
da situação sanitária do país. 

fevereiro, Mogi das Cruzes 
registrou 5.401 admissões e 
4.405 demissões, resultando 
em saldo de 996 vagas. O 
grande destaque foi o setor 
de Serviços que, sozinho, 
apresentou a criação de 
1.010 vagas. Também ti-
veram saldo positivo os 
setores do Comércio e da 
Construção Civil.

Dentro do setor de Ser-
viços, o saldo de empre-
gos foi impulsionado por 
contratações em funções 
de seleção, agenciamento 

início de ano mantém a ten-
dência já registrada no ano 
passado, quando o município 
teve saldo positivo de 4.661 
novas vagas de emprego, o 
que foi também o melhor 
número da região. 

Entre os destaques das 
ações desenvolvidas pela 
Prefeitura para fomentar a 
geração de novas oportu-
nidades e facilitar o acesso 
dos mogianos às vagas do 
mercado de trabalho estão 
a criação do programa Mogi 
Conecta, com três unidades, 

localizadas nos Terminais 
Central e Estudantes e no CIC 
de Jundiapeba, que reúnem 
serviços disponibilizados 
pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Inovação e por 
parceiros. As estruturas do 
Terminal Central e do CIC 
também receberam unidades 
do programa Sebrae Aqui. 
O serviço voltado à empre-
gabilidade também pode ser 
acessado pela internet, no 
site mogiconectaemprego.
pmmc.com.br/meu_curriculo.

Saiba mais sobre esse projeto em 

pravoce.mogidascruzes.sp.gov.br

MENOS TEMPO NO BUSÃO,
MAIS TEMPO PARA VOCÊ

Viagens mais rápidas

Mais horários de partidas

Menos impacto no trânsito

Mais qualidade de vida

Mais economia no seu bolso

A Prefeitura de Mogi está realizando um projeto piloto para 

garantir melhorias no transporte público e torná-lo mais 

moderno, rápido e e�ciente. O nosso plano é que você tenha:
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Miguel mostra para Zeca a carta que ganhou de Lúcia. O garoto diz ao primo 

que quer escrever uma canção para ela.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Joaquim e Onofre não acreditam no namoro de Rafael e Olívia. Todos na vila 

recriminam Onofre pelo que fez com Olívia. Joaquim afi rma que provará a 

mentira de Rafael. Violeta confi rma a falsidade do namoro de Rafael. Joaquim 

manda Onofre vigiar Olívia. Inácio ajuda Arminda. Davi e Olívia armam contra 

Joaquim e Onofre.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Roni se recusa a almoçar na casa de Nedda. Flávia/Guilherme convence 

Celina a aceitar sua presença na mansão. Paula/Neném conta para Neném/

Paula que Roni é o pai de Tina. Tigrão discute com Guilherme/Flávia. Daniel 

mostra a Flávia/Guilherme seu barco e ela tem uma ideia. Neném/Paula e 

Paula/Neném tentam assistir a fi ta de Celso.

GLOBO, 21H00

Pantanal 
Maria ouve a onça se aproximar e se desespera quando Gil decide ir ao 

encontro do bicho. Tião e Quim implicam com Filó, insinuando o interesse 

pelo patrão. Mariana avisa a Irma que Antero está acabando com o patrimônio 

da família. José Leôncio chega ao Rio de Janeiro e contrata um taxista de 

índole duvidosa.

RECORD, 21H

Reis

Anainér retorna ao palácio fi listeu. Os levitas levam a arca da aliança para a 

batalha. Os fi listeus seguem para o confronto.

Na vida, aquilo que 

possui maior valor, 

moeda alguma pode 

comprar, vender, 

subornar. Na vida, o que 

realmente importa é de 

graça e monetariamente 

nada custa a sustentar. 

Pois na vida, aquilo que 

tem o maior valor se 

chama amor e amizade.

Quem pode dizer que 

possui amor e amizade 

verdadeiros em sua 

vida, pode se considerar 

a pessoa mais rica do 

mundo, pois em sua 

MOMENTO
especial

O maior valor

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje parabéns! Que venha um novo 

ano repleto de risos e de abraços apertados! Feliz aniver-

sário!

“ Sábio é aquele que faz do seu erro 
uma lição para toda vida.”

 cultura@jornaldat.com.br

posse tem os dois maiores 

bens que existem.

Muitos procuram 

acumular durante a 

vida um outro tipo de 

riquezas, bens materiais, 

que no momento da 

partida ficam para trás. 

Não seja essa pessoa, 

aprecie e desfrute 

daqueles a quem ama, 

pois assim prosperarão e 

sua riqueza aumentará. 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO Nº 200.116/2022

OBJETO: Aquisição de pedras Miracema e ardósia
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 13 de abril de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi 

das Cruzes, 30 de março de 2022 - JOÃO JORGE DA COSTA Diretor Geral

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - PROCESSO Nº 200.226/2022

OBJETO: Contratação de empresa para monitoramento remoto 24/7. 
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 11 de abril de 2022, às 08h01min. 
Mogi das Cruzes, em 30 de março de 2022 - JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor 

Geral - SEMAE

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 ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº036/2022 - PROCESSO Nº 4.641/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓDULO LÓGICO PARA CONTROLADOR DE 8 FASES E 
MÓDULO ELÉTRICO PARA CONTROLADOR DE 8 FASES 
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 14 
de abril 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 30 de março de 2022
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária de Mobilidade Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA 
CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 038/2022 - PROCESSO Nº 9.458/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE RECOMPOSITOR DE 
PISTA, USINADO A QUENTE (CBUQ), SACO DE RAFIA OU SIMILAR DE 25 KG.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 14 
de abril 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 30 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 017/2022 - PROCESSO Nº 33.638/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO de Fraldas Descartáveis Infantis, 
Fraldas Descartáveis Geriátricas, Toalhinhas Umedecidas, Fórmulas Alimentares Infantis, 
Complementos Alimentares, Espessantes Alimentares e Leite de Vaca Integral UHT, conforme 
especificações do presente Edital, para atendimento de ordens judiciais.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 
14:00 horas do dia 13 de abril 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 30 de março de 2022.
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

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 Nº034/2022 - PROCESSO Nº 8.284/22
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL DE 
SEGUIMENTO LATA E FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA LATA.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:30 horas do dia 14 
de abril 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 30 de março de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde

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, 31 de março de 20228 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Show no Max Feffer

A Secretaria Municipal de Cultura está preparando uma programação especial para 

celebrar os 73 anos de Suzano no próximo sábado. Com lazer e entretenimento para 

todos os públicos, a Pasta está organizando apresentações simultâneas em oito 

palcos, além de brinquedos infláveis para as crianças. O local escolhido para receber 

a festa é o Parque Max Feffer, das 10 às 18 horas.

Programa Dignidade Íntima 
atenderá 73 mil estudantes
Cidades do Alto Tietê serão contempladas com a distribuição de absorventes nas unidades estaduais de ensino  

SAÚDE 

Região - Mais de 73 mil 
estudantes da rede estadual 
de ensino da região, em fase 
menstrual, ou seja, acima dos 
dez anos de idade, devem ser 
beneficiadas pelo programa 
Dignidade Íntima. O novo 
repasse orçamentário ao 
programa anunciado pelo 
governo do Estado, na última 
quarta-feira, vai permitir 
implementar a distribuição 
gratuita de absorventes em 
todas as escolas. 

O Dignidade Íntima foi 
criado em outubro do ano 
passado por decreto, e de 
acordo com a Secretaria da 
Educação do Estado de São 
Paulo (Seduc -SP), cada escola 
tomava a decisão de utilizar 
ou não parte do orçamento 
para a distribuição de absor-
ventes. Agora, o programa 
passa a ser obrigatório para 
todas unidades. Com o re-
passe, a Pasta informa que as 
escolas terão autonomia para 
fazer a aquisição dos itens, 
e isso varia de acordo com 
a demanda e a necessidade 
de cada unidade.

A orientação da Secretaria 
da Educação do Estado é que 
todas as escolas dialoguem 

com os grêmios estudantis 
para implementar o programa 
da forma mais adequada à 
realidade das estudantes e da 
escola. Quanto aos protocolos 
de distribuição, a principal 
diretriz, indicada pela Pas-
ta, é garantir privacidade e 
acolhimento, criando uma 
rede de apoio para as alunas 
que precisam.

Para facilitar o acesso, 
além da garantia de itens de 

higiene menstrual, o Programa 
Dignidade Íntima também 
está prevista a formação dos 
profissionais da educação 
sobre temas como pobreza 
menstrual e orientações para 
a distribuição dos itens.

Pobreza menstrual 
Segundo o relatório “A 

Pobreza Menstrual Vivenciada 
Pelas Meninas Brasileiras”, 
desenvolvido pelo Fundo 

das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), os prin-
cipais fatores relacionados à 
pobreza menstrual envolvem 
a falta de acesso a produtos 
adequados para o cuidado 
da higiene menstrual tais 
como absorventes descartá-
veis, absorventes de tecido 
reutilizáveis, papel higiênico 
e sabonete. Desafios também 
para homens trans e pessoas 
não binárias que menstruam.

Ingrid Leone

Programa prevê formação de professores sobre o tema e a distribuição dos itens

Reprodução/Internet

A região conta com 
cinco projetos de combate 
à pobreza menstrual com a 
distribuição de absorventes. 
No Alto Tietê, ações são 
realizadas em Mogi das 
Cruzes, Suzano, Ferraz 
de Vasconcelos, Poá e 
Guararema. O trabalho é 
feito a partir dos Fundos 
Sociais. 

Em Mogi, o programa 
Tia Chica é uma campanha 
permanente de arrecadação 
de absorventes, que são 
doados para pessoas em 
situação de vulnerabi-
lidade social. A entrega 
é feita para instituições, 
associações de bairro e 
lideranças cadastradas 
no Fundo Social. 

A campanha “Todas 
por Elas”, em Suzano, no 
início de março, arrecadou 
absorventes íntimos para 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade e destinou 
500 pacotes à Secretaria de 
Educação para distribuição 

Cinco cidades do Alto 
Tietê têm projetos

em 25 escolas da rede 
municipal de ensino. 

A distribuição em Ferraz 
é feita por meio do pro-
jeto “Absorvendo Amor”, 
e em Poá, a Pasta que 
desenvolve a iniciativa 
é a Secretaria Municipal 
da Mulher, por meio da 
campanha permanente 
Dona Chica, que atende 
também escolas municipais 
e estaduais.

Já Guararema promove a 
campanha “Fluxo do Bem” 
que arrecada absorventes 
íntimos, e também para 
coletores menstruais. Além 
de arrecadar os itens, o 
objetivo da campanha 
é conscientizar a popu-
lação sobre a realidade 
de mulheres que, por 
questões socioeconômicas, 
não têm acesso aos itens 
de higiene feminina. Em 
Arujá, há distribuição 
de absorventes mas não 
por meio de uma ação 
específica. (I.L.)

Mogi - O prefeito Caio 
Cunha (Pode) abriu mão 
do aumento em seu salário, 
assim como o da vice-prefeita 
Priscila Yamagami (Pode), 
secretários municipais e 
demais cargos comissionados.

Tal decisão contribuiu para 
que o acréscimo de 5,64% 
sobre o salário dos servidores 
públicos municipais, fosse 
aprovado ontem na Câmara, 
e vai beneficiar apenas os 
efetivos da Prefeitura, Ser-
viço Municipal de Águas e 
Esgotos (Semae), Instituto 
de Previdência Municipal 
(Iprem), Câmara e Consórcio 
Regional de Saúde de Serviço 
de Atendimento Móvel de 

Câmara aprova reajuste salarial dos servidores públicos
Unanimidade

segue em negociação entre 
a Prefeitura e o Sindicato 
dos Servidores Municipais.

é importante esclarecer 
que não se trata do reajus-
te anual, cujo percentual 

Urgência (Cresamu).
“Passamos por um momen-

to econômico delicado e a 
nossa prioridade é valorizar 
os servidores de Mogi, que 
há dois anos se sacrificam 
para enfrentar a pandemia 
sem deixar de atender a 
população”, disse o prefeito.

Esta reposição de 5,64% 
será retroativa a janeiro de 
2022, a título de recompo-
sição das perdas salariais.

No início da pandemia, em 
2020, a Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, proi-
biu a criação de despesa 
obrigatória de pessoal até 
dezembro de 2021. De 
acordo com a Prefeitura, 

Alteração
Apesar do reajuste apro-

vado ontem também ter sido 
direcionado aos servidores 
da Câmara de Vereadores, 
a Comissão de Finanças e 
Orçamento do Parlamento 
apresentou duas emendas 
modificativas ao Projeto 
da Prefeitura (34/2022), 
corrigindo um erro na pro-
positura, que incluía os 
servidores do Legislativo no 
reajuste. Por ser um poder 
independente, somente a 
Câmara pode reajustar os 
salários de seus servidores, 
sem a obrigatoriedade de 
seguir o mesmo projeto da 
Prefeitura.

Os vereadores Iduigues 
Martins (PT) e Edson San-
tos, ainda apresentaram 
outra Emenda modificativa, 
que estendeu aos comis-
sionados da Prefeitura o 
aumento salarial. A emenda 
foi rejeitada pelo Plenário 
da Câmara. “O comissio-
namento é legal, previsto 
em lei. Não demonizo os 
comissionados nem os coloco 
como bode expiatório para 
jogar para a galera ou falar 
em austeridade. Enquanto 
sobe o contrato do Lixo 
em 30%, se recusa a dar 
um aumento de 5,64% aos 
comissionados”, lamentou 
Iduigues Martins.

Prefeitura concedeu reajuste em 5,64% nos salários
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