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Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Polícia inicia operação para
reduzir os crimes em Ferraz
Divulgação

Aumento nos casos de roubos e furtos fez com que o 32º Batalhão desse maior atenção para o município
O 32º Batalhão da Polícia Militar (PM) do Estado de São Paulo iniciou, na tarde de ontem, a
Operação Forças de Segurança
Integradas na praça dos Trabalhadores em Ferraz de Vasconcelos,
que visa inibir a prática de crimes
contra o patrimônio. Os efetivos

da Força Tática, Ronda Ostensiva
com Apoio de Motocicletas (Rocam), Canil e Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz também
prestaram apoio a operação. Ação
semelhante ocorreu durante a semana passada, em Mogi das Cruzes.
Cidades, página 8

Itaquá

48 cobras são apreendidas
pela Guarda Ambiental
Divulgação/AIPMI

Animais estavam em bom estado e foram levados
para o Instituto Butantan. Cidades, página 3

Concentração das forças de segurança ocorreu na praça dos Trabalhadores, na região central
Divulgação/Secop Suzano

Suzano

2ª MOSTRA
DE DANÇA
INICIA HOJE
O evento, que se estende até o
dia 9 de maio, garante uma série
de atrações culturais gratuitas pela
cidade, como forma de incentivar
e contribuir com as formações e
produções de dança de Suzano e
Alto Tietê. Evento começa a partir das 14h30, no Centro Cultural.
Cidades, página 4

Tomé Antonio Moreira

Suzano

COMEÇA A
‘PRIMEIRO RG’
PAVIMENTAÇÃO CADASTRA
DE ESTRADA EM 50 CRIANÇAS
O processo realizado no Centrus
GUARAREMA
Apresentações ocorrem até 9 de maio, em três locais diferentes

Via que dá acesso ao bairro Itapeti começou a ser reformada ontem.
Cidades, página 3

da região norte conferiu a oportunidade de jovens tirarem seu registro
geral mediante acompanhamento
do IIRGD. Cidades, página 3
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EDITORIAL

É

região. Os recentes números divulgados
pela Secretaria de Estado Segurança Pública de São Paulo (SSP) mostram certos
aumentos nestas modalidades, o que pode
acelerar esse tipo de operação para outros
municípios do bloco regional.
Mas vale lembrar que a segurança pública
não é só a prisão de criminosos, também
é a correção deste criminoso que foi preso por meio de pena cumprida na prisão.
Segurança pública é a Justiça agindo com
celeridade para que os processos criminais
possam correr com mais velocidade e clareza, e, por fim, segurança pública tem a
ver com melhor iluminação, recuperação
das cidades, instalação de boas escolas e
demais serviços públicos de qualidade.
Não se engane, criminosos sempre existiram e sempre existirão, não importa o local
e o tempo, a diferença está em como lidamos com a segurança pública para buscar a
diminuição dos crimes. Prender um bandido ajuda muito, mas mantê-lo preso, com
pena que possa redimi-lo, além de outras
situações já citadas também, contribuem
para a diminuição dos crimes.

ARTIGO
Cedrid Darwin
cdadv@uol.com.br

Violência
Assistimos atônitos a execução de um jovem de 20 anos
por um assassino enquanto
tentava defender sua namorada. As filmagens revelam que
o jovem se ajoelhou perante
seu executor e ao ver sua namorada ameaçada pela arma
de fogo, instintivamente saiu
em sua defesa quando foi covardemente executado com
quatro tiros.
O assassino usava uma
moto e levava uma mochila
de entregas de um aplicativo. A banalização da violência causa enjoo, a inoperância do poder público mais
ainda. Quais são as medidas
concretas que a Secretaria de
Segurança Pública tem adotado para combater o roubo de
celulares, que, não raro, culminam na morte das vítimas?
Quais ações concretas contra

os receptadores de telefones
roubados? Quais medidas são
adotadas para regulamentação e identificação dos trabalhadores reais de aplicativos? Nada parecer ser feito
enquanto centenas de vidas
são perdidas de fora estupida
pela impunidade e omissão
das autoridades. Quantos entregadores são abordados pela
polícia? Quantas operações
contra assaltantes que usam
motos são realizadas? Esse
caso do jovem assassinado
causa repulsa, pela covardia
do assaltante, por sua frieza,
e pelo desprezo à vida.
Certamente, dada à grande
repercussão, a Polícia envidará empenho, mas e as outras
centenas de vítimas que não
foram filmadas sendo executadas?
A orientação de não reagir
a assaltos, sempre recomendada pela Polícia, de fato,
parecer ser a atitude correta,

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

CONTRACAPA

Cooperação

sabido que quem anda só demora para chegar, mas quem segue
acompanhado, vai mais longe. É
um ditado bonito, poético até, mas
tem seu fundo de verdade. Uma das coisas que essa pequena frase pretende passar, além de companheirismo, é cooperação. Quando trabalhamos em cooperação
com um grupo, em busca de um resultado comum, a coisa flui melhor. No meio
do caminho podem ocorrer divergências
de ideias e até brigas, mas a ideia final é
que o objetivo seja alcançado, mais cedo
ou mais tarde.
Isso funciona em todos os campos, e na
segurança pública não é diferente. Ontem
as polícias Civil e Militar, com a ajuda da
Guarda Civil Municipal (GCM), deflagraram uma operação conjunta para tentar
diminuir os casos de roubo e furto pela
cidade de Ferraz de Vasconcelos.
O mesmo expediente já tinha sido utilizado na semana passada em Mogi das Cruzes e, pensando por esse lado, tudo indica
que este tipo de ação não vai terminar aí e
deve ser estendido para outras cidades da
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mas como condenar um jovem que vendo sua namorada sob a mira de uma arma
tentou salvar sua vida. Esse
jovem, assim como tantos outros, foi condenado à pena de
morte, a mesma que a nossa
Constituição veda. Além da
inflação, desemprego, juros
exorbitantes nosso povo vive
sob a ameaça do crime. Infelizmente esse jovem não foi
o primeiro e nem será a última vítima de um crime tão
atroz e repugnante. Nossos
mais profundos sentimentos de pesar à sua namorada,
aos seus familiares e amigos
e nossos mais indignados
protestos contra a ineficácia
e inoperância da segurança
pública. Vítimas são números
apenas para o governo, para
nós são pessoas amadas que
nos foram tolhidas.

•••

editor@moginews.com.br
ANDRÉ DINIZ

EMERGÊNCIA SANITÁRIA
A Prefeitura de Guararema informou que aguarda a edição do ato
normativo do Ministério da Saúde
que trata do fim da Emergência de
Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), divulgada pelo ministro Marcelo Queiroga.

BOTEQUIM NO CCMC
Outro sinal da volta à normalidade é
a retomada do Botequim, evento do
Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) no dia 13 de maio, com
a banda These Days, retomando as
apresentações musicais no salão
social Wilson Cury. Os ingressos já
estão à venda a partir de R$45 para
sócios e R$65 para não-sócios - a
venda começou nesta segunda-feira na secretaria do clube, localizada na rua Duarte de Freitas, nº 133
- Parque Monte Líbano.

FEIRA DA MULHER
Para o Dia das Mães, a ser comemorado em 8 de maio, o Clube de
Campo de Mogi das Cruzes também promoverá a segunda edição da
Feira da Mulher Empreendedora. O
evento reunirá stands de exposição
para artesanato, moda, alimentação,

saúde e bem-estar. A feira também
fará a arrecadação de itens de higiene íntima feminina.

SALA LILÁS
A vereadora Maria Luiza Fernandes
(SD), a Malu Fernandes, entregou ao
governador Rodrigo Garcia (PSDB),
durante visita à região, um ofício pedindo para a inauguração da Sala Lilás da Delegacia Central de Mogi. O
pedido é para que a sala, dedicada
ao atendimento 24 horas, seja liberada para funcionamento no. A Câmara aprovou, na quarta-feira passada, uma moção de apoio para que
o governo do Estado promova a inauguração e início dos atendimentos.

CARTEIRINHA TEA
As pessoas e Santa Isabel que possuem Transtorno do Espectro Autista, poderão fazer a carteira de
identificação até dia 30 de maio. O
documento facilita a identificação
e da prioridade no atendimento em
serviços públicos e privados. Para a
confecção da carteirinha é necessário ir até a secretaria municipal de
Saúde que fica localizada na avenida Guilherme Alfieri, 332, no Parque São Benedito das 8 às 17 horas

CHARGE

Cedric Darwin é mestre em Direito e
advogado
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INFILTRAÇÕES

Por que se deve impermeabilizar?
A água é o maior inimigo das construções, seja em estado natural ou gasoso, ela vai penetrar nas estruturas

Orlando Pozzani Junior*

Desde sempre, os esforços
visando prolongar a vida
útil das edificações passam
por medidas de controle e
prevenção das infiltrações.
E a água é o maior inimigo
das construções, seja em
estado natural ou gasoso,
ela penetra em estruturas
desprotegidas até atingir as
ferragens, causando oxidação
das armações estruturais e
comprometendo o desempenho de toda a edificação.
Não há como garantir que
uma estrutura seja durável
sem que haja estanqueidade.

Por isso, se impermeabilizar
já era uma etapa importante,
e a entrada em vigor da NBR
15.575 - Norma de Desempenho para Edificações de até
Cinco Pavimentos, tornou
essa proteção indispensável.
A norma exige a durabilidade
dos sistemas construtivos,
a garantia de conforto dos
usuários e a facilidade de
manutenção da edificação.
Negligenciar a impermeabilização tem como resultado
a infiltração de água num
primeiro instante, seguida de
uma série de consequências
patológicas sérias, como
eflorescência, degradação
do concreto e da argamassa,
empolamento e bolhas em
revestimentos, curtos-circuitos,
além da já citada corrosão
de armaduras. Tudo isso
implica em altos custos de
manutenção e recuperação.
Para se ter uma ideia, um
plano de impermeabilização
bem concebido e executado
representa um investimento
de, aproximadamente, 3%
do valor da obra. Em compensação, caso a infiltração
seja constatada quando já
há um morador no imóvel,
o prejuízo pode chegar a
10%, podendo ser ainda

Mogi News/Arquivo

Um plano de impermeabilização bem executado vai custar cerca de 3% das obra

maior em função do padrão
de acabamento interno e do
desgaste do construtor com
o cliente final.
Então, o que significa
impermeabilizar? Impermeabilizar não é apenas aplicar
produtos químicos. Para obter
100% de estanqueidade, é
necessário um conjunto de
soluções, compostas por
projeto de impermeabilização bem compatibilizado;

materiais impermeabilizantes
de qualidade; mão de obra de
aplicação capacitada; construção a ser impermeabilizada
em condições adequadas;
fiscalização; orientação aos
usuários sobre a composição
do projeto; memorial descritivo; plantas com detalhes
específicos; especificação e
localização dos materiais a
serem utilizados; definição dos
serviços a serem realizados;

planilha quantitativa de serviços e materiais aplicados;
e estimativa de custos dos
serviços descritos.

Boas práticas
Entretanto, antes de receber a impermeabilização,
as superfícies devem estar
limpas, secas e isentas de
poeira, graxas, óleos e sem
qualquer irregularidade.
Trincas e fissuras devem

ser tratadas previamente,
de forma compatível com o
sistema de impermeabilização.
Além disso, é importante
vedar o trânsito de pessoal,
material e equipamentos
estranhos ao processo de
impermeabilização durante
sua execução. Não se deve
pisar sobre as camadas até
a secagem completa dos
materiais.
A durabilidade dos sistemas
depende da qualidade da base
de aplicação. Argamassas de
regularização feitas com traço
fraco ou com agregados que
contenham materiais orgânicos, por exemplo, tendem
a deteriorar-se, provocando
vazamentos.
Lembre-se de que o sistema de impermeabilização
tende a ser mais seguro
e confortável na medida
em que se dispõe de mão
de obra especializada para
projetá-la e executá-la.
Para saber mais sobre
a importância da impermeabilização, acesse o site
do Instituto Brasileiro de
Impermeabilização (www.
ibibrasil.org.br)
*Orlando Pozzani Junior é Engenheiro Civil e de Segurança do
Trabalho

Centrus

Obras

Resgate

Projeto Meu Primeiro RG
faz cadastro de 50 crianças

Estrada que dá acesso ao
Itapeti é pavimentada

48 cobras são
apreendidas em
cativeiro pela
Guarda Ambiental

Suzano - A Secretaria Mu- no período da tarde, estes
nicipal de Desenvolvimento mediante agendamento feito
Econômico e Geração de pela equipe da Unidade de
Emprego organizou o projeto- Saúde da Família (USF)
-piloto Meu Primeiro RG para Manuel Evangelista Oliveira.
50 crianças anteontem. O
O projeto contou com a
processo realizado no Centro participação de fotógrafo
Unificado de Serviços (Cen- para registrar as fotos-retrato
trus) da região norte conferiu em formato 3x4 e dois caa oportunidade de jovens beleireiros de prontidão
tirarem seu registro geral para cortar os cabelos das
mediante acompanhamento crianças, caso o responsável
do Instituto de Identificação acompanhante o autorizasse.
“Ricardo Gumbleton Daunt” Os requisitos mínimos para
(IIRGD), da Polícia Civil.
realizar os cadastros incluíam
Na ação, 50 jovens de a exibição da certidão de
até 17 anos compareceram, nascimento original e sem
acompanhados de seus res- rasura do menor de idade
pectivos responsáveis, à e da apresentação de um
unidade do Centrus para documento de identidade
oficializar seu documento. com foto por parte dos
Pela natureza de teste dos acompanhantes legais.
protocolos, foi determinaDe acordo com o secretário
do um número limite de municipal de Desenvolvialunos selecionados pela mento Econômico e Geração
Associação de Assistência à de Emprego, André LoducMulher, ao Adolescente e à ca, os documentos estarão
Criança Esperança (Aamae), disponíveis em breve para
para consulta na parte da uso dos recém-cadastrados.
manhã, e de moradores “Processamos cada cadastro
do bairro Jardim São José e, em breve, receberemos

os documentos aqui no
Centrus Norte. Após isso,
faremos o encaminhamento
dos RGs para os locais de
inscrição e avisaremos os
responsáveis pelos jovens
que o documento de seu
filho ou protegido legal
está disponível para recolhimento”, comentou.
Segundo o titular da Pasta,
os primeiros testes da ação
passarão por análise da
Polícia Civil para cogitar a
implantação de um serviço
perene desta natureza na
cidade. “Muitas pessoas,
incluindo adultos, ainda
não tem um documento de
identificação e essa foi uma
forma que encontramos de
ajudar ao menos as crianças
que ainda não possuem
esse registro nestes bairros.
Por ser um projeto-piloto,
avaliamos protocolos, modo
de atendimento e demandas
para, quem sabe, implantarmos isso de forma efetiva
em outras áreas”, definiu
Loducca.

Guararema A Prefeitura deu início às obras de
pavimentação da estrada
Municipal Tomé Antônio
Moreira, principal via de
acesso do bairro Itapeti. Ao
todo, serão feitos cerca de 5,7
quilômetros de pavimento,
finalizando todo o percurso
da estrada e parte da estrada
Municipal Ivo de Senne.
Atualmente a Secretaria
de Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano
e Serviços Públicos realiza

o trabalho de aplicação de
Brita Graduada Simples para
reforço do sub-leito e regularização das vias, antes da
aplicação da massa asfáltica.
“A estrada Tomé Antônio
Moreira é uma importante via
da região, que faz a ligação
de centenas de famílias com
a região central da cidade,
além de servir como via de
escoamento de mercadorias
para cidades vizinhas”, informou o prefeito José Luiz
Eroloes Freire (PL), o Zé.
Felipe Antonelli/AIPMG

Prefeito Zé, de preto, acompanhou inicio das obras

Itaquá - A Polícia Civil solicitou
o apoio da Guarda Ambiental
após o cumprimento de um
mandado de segurança em
que foram encontradas 48
serpentes em uma residência,
alvo da operação, no bairro
Vila São Judas Tadeu.
Por conta da experiência da Guarda Ambiental, a
equipe foi solicitada para dar
apoio até que as serpentes
fossem transportadas ao
Instituto Butantan. “O local
era mantido como um cativeiro sofisticado, servindo ao
tráfico de animais”, contou
o secretário de Segurança
Urbana, Anderson Caldeira.
De acordo com os agentes
que participaram do resgate,
as cobras estavam em bom
estado e também havia uma
aranha da espécie tarântula
no local. “É um orgulho ver
que a nossa Guarda Ambiental
está preparada para todos
os tipos de ocorrências”,
destacou o prefeito Eduardo
Boigues (PL)
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CULTURA

2ª Mostra de Dança começa
hoje e segue até 9 de maio
Apresentações vão ocorrer tanto no Centro Cultural, quanto no Armando de Ré e o Parque Max Feffer
Suzano - A Secretaria Municipal de Cultura promove
a partir de hoje a 2ª Mostra
de Dança de Suzano. O evento, que se estende até 9 de
maio, garante uma série de
atrações culturais gratuitas
pela cidade, como forma de
incentivar e contribuir com
as formações e produções de
dança de Suzano e região.
As atividades levam mais
entretenimento ao público
por meio de uma programação diversa em modalidades.
O evento começa às 14h30,
com a São Paulo Companhia
de Dança no Centro de Educação e Cultura Francisco
Carlos Moriconi, que fica
na rua Benjamin Constant,
682, no centro. Na ocasião,
haverá uma aula de ballet
clássico com o bailarino
suzanense Diego de Paula. A
atividade também é seguida
pela palestra “Dança em
Construção”, ministrada
pela bailarina e doutora em
Artes, Inês Bogéa.
Já a abertura oficial ocorre

às 19 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré,
localizado na rua General
Francisco Glicério, 1.354,
centro. A cerimônia será
marcada por nove apresentações de dança, com
coreografias desenvolvidas
pela São Paulo Companhia
de Dança, Balé da Cidade
de Suzano, Cia. Estável do
Elenco Promodança, Studio
Márcia Belarmino, Balletto
Studio de Dança, Escola
Arte Dança Suzano, Espaço
Artístico Luana Pinheiro,
Livres Para Dançar e Studio
Shakese.
A programação completa,
até dia 9 de maio, prevê
dezenas de atrações gratuitas em diferentes pontos
da cidade, contemplando
atividades livres também na
Praça dos Expedicionários
e no Pavilhão Zumbi dos
Palmares, localizado nas
dependências do Parque
Municipal Max Feffer. Entre
as ações programadas, o
público poderá participar de

Divulgação/Secop Suzano

a 2ª Mostra de Dança de
Suzano visa apoiar e fomentar os segmentos da dança
na cidade, contemplando
escolas, grupos e bailarinos
independentes. “Sempre
afirmei que a arte em nosso
município é organizada e
criativa. Trazê-la para fora
dos teatros, ocupar os espaços e ampliar a formação
de público é nosso papel”,
disse ao destacar a criação
do Balé da Cidade.

Programação

Evento começa às 14 horas de hoje com a São Paulo Companhia de Dança

palestras, rodas de conversa,
workshops e aulas abertas.
Além disso, o Armando
de Ré ainda recebe a Mostra
Competitiva, realizada em
parceria com o Instituto
Cultural Promodança, nos

dias 29 e 30 de abril e 1º
de maio. A entrada se dará
mediante apresentação de
ingressos, que poderão ser
adquiridos na bilheteria do
teatro. Na ocasião, escolas e
grupos de dança do Estado de

São Paulo vão se apresentar
e concorrer à premiação de
primeiro, segundo e terceiro
lugar.
De acordo com o secretário municipal de Cultura, o
vice-prefeito Walmir Pinto,

A programação completa
da 2ª Mostra de Dança de
Suzano poderá ser conferida
nas redes sociais da Prefeitura de Suzano, por meio
do Facebook (@prefeituradesuzano) e do Instagram
(@prefeituradesuzano). O
evento conta com o apoio
da Associação de Cultura
e Arte Paulista (Acap), da
Associação Pró-Dança, da
São Paulo Companhia de
Dança e do Governo do
Estado de São Paulo.

Cultura Sertaneja 2022

Tradição

Secretaria seleciona
propostas para festival

Mercado Municipal terá
festival do caqui no sábado

Mogi- A Secretaria Municipal
de Cultura está recebendo
até o dia 17 de maio inscrições para apresentações que
integrem a programação da
segunda edição do Festival
Cultura Sertaneja, previsto
para ser realizado nos dias
9 e 10 de julho deste ano.
Os interessados devem estar
devidamente inscritos no
Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura
de Mogi das Cruzes e as
inscrições e devem ser feitas
de forma online.
Para pessoas físicas, as
oportunidades são para locutor,
cantor solo, em dupla ou trio.
Já para pessoas jurídicas, as
contratações serão para cantor solo, dupla e trio. Cada
proponente poderá inscrever
mais de uma proposta, mas
somente uma poderá ser selecionada. As apresentações
artísticas devem ser de no
mínimo 50 e no máximo
de 80 minutos de duração.
A intenção é selecionar
seis propostas inscritas por

Mogi- A Secretaria Municipal
de Agricultura, em parceria
com outras instituições do
setor, realiza no próximo
sábado um evento especial
de promoção à safra anual
do caqui. Será no Mercado
Municipal, das 9 às 15 horas,
com objetivo de promover a
venda e o consumo da fruta
mais popular da cidade. Serão ofertadas e distribuídas
amostras para degustação
das variedades de caqui e
apresentadas sugestões de
receitas aos visitantes.
Professores e alunos do
curso de Nutrição do Centro
Universitário Braz Cubas irão
participar do evento com
atendimentos nutricionais
gratuitos à população. Além
de incentivar o consumo, o
trabalho irá oferecer serviços
de educação e orientação
nutricional, contribuindo
para hábitos alimentares
mais saudáveis.
O evento é realizado todos
os anos para levar conhecimento e valorização de

Segunda edição do
evento está prevista
para ser realizada
nos dias 9 e 10 de
julho deste ano

pessoa física e outras seis
cadastradas por pessoa jurídica. Os valores destinados
para contratação de todas
as apresentações artísticas
previstas no edital são de
R$ 24.000,00 e os repasses
financeiros serão provenientes
das dotações consignadas no
orçamento vigente.
O processo de seleção se
dará em duas etapas – admissão e seleção, sendo a
última de competência de
uma comissão de seleção. A
previsão é que os resultados
da primeira etapa sejam
publicados no dia 23 de
maio (preliminar) e 30 de
maio (após período para

interposição de recursos).
Já a segunda etapa deve ser
levada a público nos dias 3
de junho (preliminar) e 8
de junho (após período para
interposição de recursos).
O Festival Cultura Sertaneja
tem por objetivo celebrar,
divulgar e valorizar os costumes e elementos da cultura
sertaneja presente em Mogi
das Cruzes. Por isso, ele é
sempre realizado em distritos afastados do Centro, na
zona rural do município. A
primeira edição foi realizada
no distrito de Quatinga e,
neste ano, o Festival será
realizado em Taiaçupeba.
Mais informações sobre
o Festival Cultura Sertaneja
2022 podem ser obtidas por
meio do telefone 4798-6900,
pelo e-mail culturamogi@
mogidascruzes.sp.gov.br,
pelo site da Cultura ou presencialmente na sede da
Pasta, que fica na rua José
Bonifácio, 516, no Centro,
de segunda a sexta-feira, das
8 às 17 horas.

Mogi News/Arquivo

Objetivo de promover a venda e o consumo da fruta

produtos locais, como é o caso
do caqui, fruta tradicional
em Mogi. “Nossa missão é
fortalecer o agronegócio na
cidade e uma das diretrizes
é o mercado interno. Os
eventos públicos são oportunidades para mostrar aos
mogianos a importância da
produção agrícola em nossa
cidade”, explicou o secretário
municipal de Agricultura,
Felipe Almeida.
Para melhor entendimento

do público, serão distribuídas
cartilhas elaboradas pelos
técnicos da Secretaria de
Agricultura e os estudantes da
Braz Cubas com informações
sobre a origem da fruta, o
histórico de produção e a
importância como referência
de qualidade do produto
colhido na região. O material
inclui, ainda, dados sobre valor
nutricional, recomendações e
diversas receitas produzidas
com caqui.

portalnews.com.br
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FORÇA EXCESSIVA?

Secretário dá explicações à
Câmara sobre ações da GCM
Chefe da Pasta de Segurança, Sardinha foi convocado para justificar o que foi feito em retirada de invasores
André Diniz

Mogi - A Câmara de Vereadores realizou ontem,
durante o horário da sessão,
a audiência com o secretário
de Segurança do município,
Toriel Sardinha, onde foram
questionados os métodos
adotados pela Guarda Civil
Municipal (GCM) na remoção
de um grupo de pessoas que
ocupou uma área pública no
município neste mês.
A ação, realizada no início
de abril na região do Oropó,
ganhou notoriedade nas
redes sociais e na imprensa
regional pelas filmagens onde
agentes da GCM utilizaram
de força para remover uma
das nove famílias que estavam em um terreno. Desde
então, a Câmara realizou
convites para o secretário
Sardinha, que levaram ao
requerimento de convocação por autoria do vereador
Iduigues Martins (PT).
O encontro teve, como
eixos principais, a questão

envolvendo a ocupação de
terrenos e áreas do município, a utilização da força
por agentes do Estado na
remoção de pessoas em áreas
irregulares e debates sobre o
papel do poder público na
política pública de habitação
em âmbito municipal.
Em suas considerações
iniciais, Toriel Sardinha reafirmou seu posicionamento
contra as ocupações irregulares,
citando mais de 85 ocupações
e construções irregulares
desde 2001, e que teria
agido visando resguardar a
integridade física das pessoas
que estariam em uma área
de risco. “Verificamos que
havia ligações clandestinas
de eletricidade próximo da
água, em uma curva de rio.
Se não fizéssemos nada,
estaria respondendo aos
vereadores sobre pessoas
afogadas em enchentes ou
eletrocutadas”, afirmou.
A ação do secretário de
Segurança foi criticada pelos
vereadores Iduigues Martins

Diego Barbieri/CMMC

Toriel Sardinha falou aos vereadores durante sessão

e Inês Paz (Psol), que alegaram falta de interesse do
secretário municipal em
esclarecer sobre o assunto
mediante convite, sendo
necessário o requerimento,
sobre o uso assimétrico da
força na remoção, bem como
a tentativa de criminalização
de movimentos em busca
da moradia.
As ações do secretário tiveram o apoio de membros do
Legislativo na primeira parte

da convocação, como Pedro
Komura (PSDB), Fernanda
Moreno (MDB), Juliano Botelho (PSB) e Johnross Jones
Lima (Pode), que reforçaram a necessidade de ações
mais enérgicas para evitar
a ocorrência de ocupações
ilegais, que poderiam estar
recebendo auxílio externo.
Em suas explicações aos
vereadores, Sardinha reafirmou o monopólio do uso da
força por parte dos agentes

Em sua fala, o vereador
Mauro Yokoyama (PL), o
Mauro do Salão, fez uma
ressalva sobre uma reunião
que teria ocorrido com um
grupo de vereadores, o prefeito Caio Cunha (Pode) e
o secretário Sardinha, dias
depois da remoção das famílias - reunião esta que
não teria contado com a
participação de todos os
membros do Legislativo.
Mauro também teria inferido
em sua fala que o nome de
Inês Paz teria sido citado
na reunião como uma das
supostas incentivadoras à
ocupação.
Toriel Sardinha, em sua
réplica, reiterou as alegações:
“Na terça-feira, a vereadora
Entrelinhas
Durante a convocação, Inês esteve lá, e volto a dizer
membros da Câmara de que não tenho dúvida que as
Vereadores levantaram al- orientações dela não foram
gumas alegações sobre a por maldade, mas acaba
participação de agentes públi- orientando as pessoas de
cos, incluindo membros do forma errônea, se colocando
Parlamento, na organização em conduta criminosa e
dos grupos que invadiram não queremos criminalizar”,
na região do Oropó.
ponderou.

Orientação
Divulgação

ATLETAS RECEBEM MEDALHA

Mogi - Atletas da Academia Marangoni, de Mogi das Cruzes, conquistaram, no último fim
de semana, medalhas no Campeonato Paulista da Federação Paulista de Jiu-Jitsu (FPJJ)
e no Rio Fall da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ). No Campeonato Paulista,
realizado no ginásio José Corrêa, na cidade de Barueri, pela FPJJ, oito atletas da academia
foram premiados. Rafael Marangoni, Breno Kanda, Erica Nascimento e Giovanna Casarini
conquistaram medalhas de ouro; Toni Ribeiro, Luna Hime e Vinicius Gabriel ganharam
medalhas de pratas, e Pedro Gustavo, bronze. No Rio Fall International Open, promovido
pela CBJJ, foram premiados três atletas da equipe de Mogi. Toni Ribeiro ganhou a medalha
de ouro na categoria Sem Kimono e bronze no Absoluto; João Ricardo foi bronze com e
sem kimono, e Raphael Dias, prata com e sem kimono. O torneio foi realizado na Arena
Coronel Wenceslau Malta, no Parque Olímpico da Vila Militar.

de segurança pública, que
o município estaria pronto
para apresentar um plano
municipal de habitação, e
que o município precisa
atender primeiramente as
mais de 22 mil pessoas que
estão cadastradas na Prefeitura. “A Habitação está
trabalhando na questão, a
pandemia (de coronavírus Covid-19) atrapalhou muitos
planos pela calamidade, mas
tenho a certeza que com a
retomada da economia, a
questão habitacional será
tratada como deve - com
várias mãos, com a união
do Legislativo e Executivo”,
afirmou.

‘Secretaria Volante’ vai
percorrer bairros da cidade
Mogi - A Secretaria Municipal
de Cultura dará início ao
projeto Secretaria Volante. A
partir de hoje, profissionais
da Pasta passarão a percorrer bairros, reunindo-se e
dialogando com artistas e a
população em geral, sobre
as principais demandas na
área da Cultura e também
sobre o que o município
tem a oferecer.
Além de coletar informações sobre o que a população anseia em termos de
cultura, a equipe também
levará orientações sobre o
preenchimento do Cadastro
de Artistas, sobre os editais
que estão abertos e sobre
os equipamentos culturais
municipais, destacando
como a população pode
fazer uso e se beneficiar dos
recursos acima elencados.
As primeiras reuniões
serão hoje e amanhã, no
CEU das Artes, na Vila
Nova União, das 9 horas
às 15h30. Inicialmente, o
projeto tem por objetivo

Pedro Chavedar/PMMC

CEU das Artes será o primeiro a receber as reuniões

identificar potenciais necessidades relacionadas
à arte e cultura, mapear
agentes, equipamentos e
territórios, além de dar
atenção especial a regiões
de maior vulnerabilidade.
Outros objetivos são
promover a aproximação
entre o público e as diversas
linguagens artísticas, apoiar
a manifestação e desenvolvimento de talentos e ofertar
capacitações voltadas ao

aprimoramento e qualificação de pessoas que atuam
ou pretendam atuar no
desenvolvimento de ações
culturais em comunidades.
O CEU das Artes, onde
as duas primeiras reuniões
serão realizadas, fica na rua
Aurora Ariza Meloni, 1175,
na Vila Nova União.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
da Secretaria Municipal de
Cultura, que é o 4798-6900.
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i” De repente, tudo se encaixa. Mas
isso não é sorte, é fé!”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje parabéns!
Que hoje seu dia seja simplesmente FANTÁSTICO. Feliz
aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

UM NOVO DIA
Abra os olhos, deixe
a luz natural inundar
o seu cérebro; respire
bem fundo e sorria,
pois um novo dia está
começando!
Muitos tentam
corromper a vida
com suas atitudes
e comportamentos
negativos, mas você
sabe que este é um
mundo maravilhoso.
Mas é preciso lutar
por ele.

Por isso vá com
alegria e paz no
coração espalhar
a sua esperança e
positividade por todos
que hoje se cruzarem
com você. E no final
do dia o mundo será
um lugar melhor!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Basta;
chega
(interj.)

Autor desconhecido
está associada à pessoa homenageada

Escritor
carioca de
"Clara dos
Anjos"

Herói de
HQ criado
em 1938
(EUA)

O dia "D"
(pop.)

"(?) Save the Queen",
hino nacional do Reino Unido desde 1740
Macilenta; magra

Vitor leva café da manhã na cama para Estefânia e diz o quanto está feliz
com essa nova fase da família. Estefânia fala para o marido que quer apenas
paz com Cassandra neste momento.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Arminda conta para Inácio sobre a chantagem de Mariana. Joaquim afirma
que voltará com Isadora. Violeta exige que Mércia e Natan saiam de sua

Inflamação
causada
por refluxo
(Med.)
Galileu (?):
inventou a
balança hidrostática
Chefe;
capitão
(?) Kramer,
jornalista

Figura
da letra
"Q", no
baralho

Parte da
camisa
Embarcação fluvial

Objeto que
o Brasil
ostenta
estrelado
(Hino
Nacional)

A

Planta
pequena
Joana (?),
heroína
francesa
Letra
inicial de
produtos
da Apple

Plural de
"campus"
Pobre,
em inglês

(?)
Mendes,
município
mineiro

Acessório
obrigatório
ao motociclista
Perna,
em inglês

Pedido da
multidão

Rumar
Plataforma
dos campeões, na
Fórmula 1

Tecla de
áudio do
televisor
moderno

BANCO

Monograma de
"Rita"

Humorista
e cantor
de "Florentina"

3/abc — bus — god — leg. 4/elói — noon — poor. 5/campi. 6/lábaro — second. 8/superman.

Neném percebe o olhar triste de Tigrão, quando Tina o apresenta para

G O L

Laio, em
relação
a Édipo
(Mit.)

A laranjada-terra,
pelo seu
sabor

animado. Arminda assume seu lugar na rádio. Mariana beija Inácio.

Quanto Mais Vida, Melhor!

"(?) Cara
Sou Eu",
sucesso
da MPB
Meio-dia,
em inglês
Rodrigo
(?), ator

"Diário do
Grande
(?)", jornal
paulista

fazenda. Iolanda fala sobre o pai de seu filho para Isadora e Joaquim fica

GLOBO, 19H15

Ônibus,
em inglês
Capital da
Áustria

Memória
volátil
do computador

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Seu dia é celebrado em 20 de
Animalnovembro (BR)
mascote Rene Rusdo Cruzei- so, atriz Quantia
A cruz
ro (fut.) de "Thor" recebida franciscana

Práticas Diz-se da mercadoria
vendida
que auxiliam na
em
alfabetização infantil
feirinhas
Arsênio (símbolo)

Segundo,
em inglês
A mensagem publicada nem sempre

© Revistas COQUETEL

Gabriel. Joana discute com Guilherme. Celina implica com Flávia. Rose fala

Solução

RECORD, 21H

Reis
Os soldados israelitas são surpreendidos por um ataque. Diante do ataque
surpresa, Abner manda todos ficarem alertas. Peduel é vítima da ira de Naás.
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provoca José Leôncio. Mariana se preocupa com as finanças da família. O
Velho do Rio pergunta por Jove para Juma. Jove discute com José Leôncio.
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Jove sobre o Velho do Rio. Maria Bruaca reclama da viagem de Tenório. Jove

R
M A B A R
S U P E
G O D
I S I
G A L
A
N D
G O L
A R O
A M
B
A
R
D
I

embora com José Leôncio, e Muda reage contrariada. José Leôncio questiona

P
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Pantanal
José Leôncio quer conversar com Tibério. Guta se abre com Jove. Tibério vai

C
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M
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GLOBO, 21H00

E C
M
A M
C O
I
A B
D A
A R
C
L A
P
T

Paula tem uma ideia para um novo produto da Terrare.
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com Neném. Daniel conversa com Joana sobre as atitudes de Guilherme.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal
de Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município,
cc. artigo 37, caput, e § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do
seguinte ato administrativo:
LEI Nº 7.777, DE 18 DE ABRIL DE 2022 - Concede aumento salarial aos servidores
públicos municipais do Poder Executivo, do Serviço Municipal de Águas e Esgotos
- SEMAE, do Instituto de Previdência Municipal - IPREM e do Consórcio Regional
de Saúde de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - CRESAMU, e dá outras
providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 18 de abril de 2022. Acesso público
pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.
mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

portalnews.com.br
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FALECIMENTOS
26 DE ABRIL DE 2022
Geni Guedes da Silva
Orlando Dias de Campos
James Dean Rodrigues
Faustina Carmo Rodriguez

7

8

Quinta-feira, 28 de abril de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Alimentação de alunos
Os gestores de escolas municipais e creches subvencionadas da rede municipal
de ensino de Mogi das Cruzes participaram, anteontem, de uma formação sobre
seletividade alimentar, que são comportamentos alimentares de alunos que não
aceitam determinados tipos de alimentos. A rede municipal de ensino atende cerca
de 47 mil alunos em 213 unidades escolares.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br
Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015

REDUÇÃO DE CRIMES

Operação Forças de Segurança
Integradas é deflagrada pela PM
O intuito da operação é reduzir o número de roubos e furtos na região, que apresentaram elevação mês passado
Everton Dertonio/Mogi News

Everton Dertonio*

Ferraz - O 32º Batalhão
da Polícia Militar (PM) do
Estado de São Paulo iniciou,
na tarde de ontem, a Operação Forças de Segurança
Integradas na praça dos
Trabalhadores em Ferraz de
Vasconcelos, que visa inibir
a prática de crimes contra o
patrimônio. Os efetivos da
Força Tática, Ronda Ostensiva
com Apoio de Motocicletas
(Rocam), Canil e Guarda
Civil Municipal (GCM) de
Ferraz também prestaram
apoio a operação.
Os dados da Secretaria
de Estado de Segurança
Pública (SSP) indicam que
o município registrou 220
ocorrências de roubo e furto
de veículos no primeiro trimestre deste ano, 8,3% a mais
do que o mesmo período de
2021. O 1º tenente Ferreira,
do 32º Batalhão, destacou
a finalidade da operação.
“Nosso objetivo é fazer uma
ação ostensiva e preventiva,
de forma que consigamos

Forças Integradas

A Operação Forças de Segurança Integradas teve início às 14 horas de ontem na praça dos Trabalhadores

reduzir os indicadores que
vêm assolando a comunidade”,
concluiu.
A soma do número de
roubos e furtos de carga, a
bancos e outras modalidades

como celulares, carteiras e um aumento de 9,5%.
objetos, também é maior em
O capitão Cabral, do
2022. Foram 766 ocorrências mesmo batalhão, comentou
registradas no primeiro tri- sobre a escolha do município
mestre deste ano contra 699 para realizar a operação.
no ano passado, mostrando “Ferraz de Vasconcelos foi

Imunização

escolhida pois é uma das
áreas abrangidas pelo 32º
Batalhão e o foco é realizar
saturação e bloqueios em
diversos bairros, incluindo a
área central”, explicou. O 32º

A operação realizada em
Ferraz remete à operação
feita pela PM, no último dia
15, em Mogi das Cruzes.
Na ocasião, o objetivo da
operação era a fiscalização de
desmanche de automóveis
e, com isso, também ajudar
a combater aos crimes de
roubo e furto de veículos
na região. A ação teve início
às 6h30 na Avenida Cívica,
no bairro Mogilar, e contou com a mobilização da
GCM, além do apoio de
dois helicópteros.
*Texto supervisionado pelo editor.

Xadrez

Vacina em livre demanda
segue até esta sexta-feira
Mogi - A vacina contra a
gripe para idosos e profissionais da Saúde segue
com atendimento em livre
demanda nas unidades de
saúde, das 9 às 16 horas,
ou no drive do Pró-Hiper,
das 9h30 às 15 horas, até
amanhã. Pessoas com 60
anos ou mais que precisam
tomar a dose adicional contra
o coronavírus (Covid-19)
também podem procurar
esses locais.
No sábado, a imunização
contra a gripe avança para
outros públicos-alvo: gestantes, puérperas (mulheres
até 45 dias após o parto),
e crianças de seis meses
até 4 anos e 11 meses. Na
semana seguinte, a dose

Batalhão da Polícia Militar
também presta serviço as
cidades de Suzano e Poá.
Segundo o capitão, a
operação se estenderá ao
longo da semana e ficará
limitada, por ora, apenas
ao município de Ferraz.
Após o término da ação,
a Polícia Militar voltará a
fornecer o mesmo suporte
oferecido anteriormente à
população.

estará disponíveis nos postos
de saúde.
Os idosos devem comparecer munidos de documento pessoal, comprovante
de endereço, caderneta
de vacinação (se tiver) e
comprovantes anteriores
da imunização contra a
Covid-19. Já os profissionais precisam apresentar
comprovante do registro
profissional, além do RG
ou CPF.
Os demais públicos contemplados com a vacina
contra a Covid-19 continuam
agendando as aplicações
pelo www.cliquevacina.
com.br . Há opções de
primeira e segundas doses
para crianças de 5 a 11 anos,

para adolescentes de 12 a
17 anos e adultos com 18
anos ou mais. Dependendo
dos prazos, adultos de 18
anos ou mais podem receber
a terceira dose.

Mortes por Covid

De acordo com o Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Confemat), uma morte por
coronavírus foi registrada
ontem. A vítima era um
homem de 77 anos e morava em Mogi das Cruzes.
Com essa atualziação, a
região chega a 5.935 pessoas
mortas pela doença desde
o começo da pandemia
no Alto Tietê, em março
de 2020

Competição sub-regional
ocorre às 10h de sábado
Poá - O município sedia no
próximo sábado, a competição
de Xadrez da fase sub-regional
do 37º Jogos Abertos da
Juventude do Estado de São
Paulo. A disputa será realizada
no Teatro Municipal Turíbio
Ruiz, a partir das 10 horas,
contra a cidade de Ferraz de
Vasconcelos, nas categorias
masculino e feminino.
De acordo com o secretário
de Esportes, Ariel Borges, o
município está sendo representado na competição em
três modalidades. “Infelizmente, fomos eliminados
no Basquete e no Futsal,
mas estamos confiantes na
classificação pela modalidade Xadrez que terá oito
participantes de cada cidade.

Município
está sendo
representado
na competição
em três
modalidades

O Teatro estará aberto para
quem quiser acompanhar e
torcer pelos poaenses nestas
partidas contra a nossa cidade
vizinha”, afirmou.

O responsável pela Pasta
enfatizou a importância do
município participar de
eventos de grande porte
como os Jogos da Juventude.
“Recentemente, participamos dos Jogos da Melhor
Idade (JOMI), em Campos
do Jordão, onde os nossos
atletas tiveram uma belíssima
participação, a melhor dos
últimos 12 anos. É muito
bom ver os nossos representantes de volta à ativa,
após dois longos anos de
pandemia”, disse Borges.
As partidas de xadrez estão
previstas para iniciar às 10
horas, no Teatro Municipal
Turíbio Ruiz, localizado na
avenida Antonio Massa, 331,
no centro.

