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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Legislativo pede instalação
de novo distrito policial
Vereadores de Mogi das Cruzes aprovaram por unanimidade ontem a moção de apelo que solicita um novo distrito
Diego Barbieri/CMMC

Segurança

PM ANUNCIA
BOLETIM
UNIFICADO
Em um evento ontem da Polícia
Militar, na Universidade de Mogi
das Cruzes (UMC), foi apresentado o Boletim de Ocorrência Eletrônico (B.Oe) Unificado, que une os
trabalhos da Polícia Militar (PM) e
Polícia Civil. Entre os convidados,
o secretário de Segurança Pública
do Estado, general João Camilo Pires de Campos.Cidades, página 3

A Câmara Municipal de Mogi
das Cruzes aprovou por unanimidade na sessão de ontem a moção
de apelo do presidente da Casa,
Marcos Furlan (Pode), pela instalação de um novo distrito policial
na região norte da cidade, que conta com quatro distritos - sendo o
último implantado há 26 anos. A
moção pede que o governador Rodrigo Garcia (PSDB) e os órgãos
estaduais competentes estudem
a implantação do 6º Distrito Policial na região norte. O texto do
vereador é semelhante ao aprovado no final de maio, onde Furlan
também solicitou a instalação do
5º Distrito Policial, a ser implantado na região do Mogi Moderno.
Cidades, página 5

REVELANDO SP

Guararema
terá quatro
projetos. p8
Revistas

Divulgação/PMMC

Secretaria de Educação de
Mogi lança duas publicações

ITAQUÁ

A história da cidade e o uso de tecnologia em sala de
aula são temas das publicações. Cidades, página 4

Ecoponto Jardim Odete é a sexta unidade entregue. Cidades, página 2

Dayane Oliveira/Divulgação

Moção de apelo ao Estado, de autoria do presidente do Legislativo, Marcos Furlan, foi aprovada
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EDITORIAL
forçar o trabalho de policiais civis e militares, e guardas municipais.
Outro ponto importante é o avanço tecnológico. A tecnologia precisa trabalhar a favor
do cidadão e de sua segurança. É o que se
espera com o Boletim de Ocorrência Eletrônico Unificado, apresentado ontem em um
evento na Universidade de Mogi das Cruzes
(UMC). O projeto do governo do Estado pretende traz mais celeridade no atendimento
ao cidadão. Que assim seja!
Todas as medidas que tragam mais segurança à população são bem-vindas e precisam ter efeitos práticos. Nosso apoio aos
vereadores, e nosso desejo que o governo
do Estado dê a atenção devida aos apelos e
reforce a segurança em Mogi das Cruzes, e
isso se estenda às cidades da região.
Ações que devem ir além de mais distritos
policiais, do aumento do contingente, com
certeza importantíssimas, mas precisamos,
especialmente, valorizar estes profissionais
das forças de segurança, com o devido preparo e equipamentos a altura dos desafios
que enfrentam nas ruas das cidades da região diariamente.

•••

ANDRÉ DINIZ

 Open

House do PSB

O novo diretório do PSB de Suzano foi
inaugurado ontem, na rua Benjamin
Constant. O partido, que está representado na cidade há quase duas décadas,
hoje tem o vice-prefeito Walmir Pinto e
um vereador: Rogério Castilho, em seu
primeiro mandato - o mais jovem da atual legislatura, com 27 anos.
 Planos

Segundo o presidente de honra do PSB
de Suzano, o vice-prefeito e secretário de Cultura, Walmir Pinto, a legenda
tem potencial de crescimento no país
e em São Paulo, com os nomes de Geraldo Alckmin (possível vice-presidente
na chapa presidencial de Lula) e Márcio
França (pré-candidato ao governo do Estado), além da representatividade local.
A meta, nas entrelinhas, pode ser a colocação de Walmir na coordenação da
campanha de Lula no Alto Tietê.
 Quem

é que sobe?

Fontes próximas ao PSB de Suzano confidenciaram que, até o momento, ainda
não há um consenso sobre o nome que
será apoiado para as eleições a deputa-
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A mente coletiva
A mente humana é dividida entre o consciente e o
subconsciente. O consciente é a parte da mente que
capta as vibrações do mundo fenomênico tal qual ele
se apresenta, armazenando
suas experiências na mente
subconsciente, que é a parte muito mais complexa e
estruturada que a primeira.
É no subconsciente que se
abriga a chamada mente coletiva, que conforme se verá
a seguir, é a mente vinculada
a toda a humanidade.
Somos dotados de consciência individual, para, assim
dispor da faculdade do livre
arbítrio, porém, analisando
de um modo mais amplo,
verificamos que existem tendências de comportamento
e pensamento, onde alguns
padrões são seguidos mes-

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

mo sem haver a comunicação direta entre as pessoas.
Para compreendermos isso
é necessário entendermos
que, na realidade, o homem
não é um ser individual, sem
ligação com outras pessoas.
Pelo contrário, a maior parte de sua mente refere-se
ao subconsciente que está
conectado ao Inconsciente
Universal.
Uma sociedade tende a
criar seus próprios padrões
e valores, fazendo com que
seguir suas regras seja algo
instintivo, e não consciente.
Esse tipo de ação é capaz de
envolver não somente atitudes
e pensamentos, mas também,
por exemplo, a naturalidade
em aceitar fatos violentos e
até mesmo a criar regras e
padrões para redução ou
cura de doenças, como por

exemplo: se expor a vírus
faz a pessoa pegar uma virose. Esse tipo de pensamento,
sendo potencializado, possui
uma força incomum, onde
é difícil alguém escapar, e
consequentemente fugir de
suas consequências.
Portanto, a mente coletiva
da sociedade, de um povo ou
da humanidade, é a somatória de diversos pensamentos
que geraram tendências. Por
esse fato a mente coletiva
não atingiu o Inconsciente
Universal, que é imutável e
intransponível. Para transcender isso é que praticamos a
meditação, onde se busca a
conexão com a vida de Deus
e viver no mundo fenomenológico seguindo apenas
Suas regras, livres de amarras mentais.
Raul Rodrigues é mestre em Engenharia
e ex-professor universitário.

do federal e/ou estadual. Enquanto isso,
Inês Paz (PSOL) e Rodrigo Valverde (PT),
de Mogi das Cruzes, já se movimentam
para consolidar seus respectivos nomes
para o eleitorado de esquerda nas eleições para a Alesp em outubro.
 Consenso

Enquanto isso, desenha-se discretamente um consenso entre lideranças políticas de centro para que dois nomes à
Câmara Federal tenham a primazia em
Mogi: do ex-prefeito mogiano, Marco Bertaiolli (PSD), e do ex-prefeito guararemense, Márcio Alvino (PL), que faz dupla
com André do Prado nas emendas parlamentares e demandas do Alto Tietê.
 Antes

de ser modinha

Segundo um portal de notícias da região, a Justiça condenou o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Acir Filló,
juntamente com dois secretários, um
pregoeiro, uma advogada e um empresário, por fraudar a licitação de um festival musical que seria pago com dinheiro público. Isso em 2014, bem antes de
se tornar assunto nacional em 2022 sobre negociatas entre prefeituras e artistas de renome.

ITAQUÁ REINAUGURA ECOPONTO JARDIM ODETE
Dayane Oliveira/Divulgação

A

Circulação

CONTRACAPA

Segurança

segurança pública sempre figurou no topo da lista das principais
preocupações da população, que
também tem demandas urgentes
nas áreas da saúde e educação. Áreas que são
interligadas e, com os devidos investimentos, proporcionariam melhores condições
de vida, e consequentemente, refletiriam no
aumento da segurança.
No cenário atual, são importantes as moções de apelo feitas recentemente pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes ao Estado, de autoria do presidente do Legislativo,
Marcos Furlan, para solicitar mais distritos
na cidade, com certeza um acréscimo que,
uma vez se concretize, fará toda a diferença
às forças de segurança.
Da mesma forma, é fundamental o trabalho integrado que temos vistos em algumas
operações, que envolvem as forças de segurança do Estado e dos municípios, o que
ocorre não apenas Mogi, mas também outras
cidades da região. Uma união que deveria
ser cada vez mais fortalecida no dia a dia,
contribuindo não apenas para a segurança
da população, mas principalmente para re-
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Itaquaquecetuba - A Prefeitura de Itaquaquecetuba reinaugurou ontem o
Ecoponto Jardim Odete, na rua Jacamin. A unidade é a sexta entregue em
seis meses e reforça o combate ao descarte irregular. O local vai funcionar de
segunda a sábado, das 8 às 17 horas. O local recebeu novo gradil, cinco caçambas
para descarte e uma sala de controle com banheiro. Poderão ser descartados
móveis desmontados, madeiras, recicláveis, resíduos da construção civil,
lâmpadas e óleo de cozinha.
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SEGURANÇA

O evento aconteceu em Mogi das Cruzes e teve a presença do secretário de Segurança Pública do Estado

Boletim Eletrônico Unificado
vai unir trabalhos policiais
Everton Dertonio*

Em um evento promovido, na tarde de ontem, pela
Polícia Militar do Estado de
São Paulo no auditório da
Universidade de Mogi das
Cruzes (UMC), foi apresentado o Boletim de Ocorrência
Eletrônico (B.Oe) Unificado,
que une os trabalhos da
Polícia Militar (PM) e Polícia
Civil. O projeto é do governo
do Estado. Entre diversos
convidados, o secretário de
Segurança Pública do Estado,
general João Camilo Pires
de Campos.
Na apresentação foi explicado passo a passo a aplicação da nova tecnologia na
rotina dos policiais, que
permite que os Boletins de
Ocorrência (B.Os), abertos
e fechados, registrados pela
PM sejam também integrados
automaticamente ao sistema
da Polícia Civil.
Segundo o divisionário
da Divisão de Tecnologia de
Informação do Departamento

de Inteligência da Polícia
Civil, José Brandini Júnior,
há dois tipos de ocorrência:
“o B.O fechado, aquele em que
o policial atende no local do
chamado, começa e termina
a ocorrência, que é enviada
para a delegacia eletrônica e
essa faz a liberação. A vítima
recebe a cópia dessa ocorrência por e-mail. A outra
é a aberta, onde o policial
obrigatoriamente tem que
apresentar a ocorrência em
uma unidade policial, mas
sim, tudo aquilo que ele fez
no local será reaproveitado
pela unidade”.
O secretário estadual de
Segurança enfatizou como
o serviço público da polícia
é prestado nos dois tipos de
B.O. “Nós somos servidores
públicos, existimos para servir
às pessoas e escolhemos isso.
Nós optamos pela proteção
de pessoas e patrimônios.
Então, quando num boletim
fechado, em que a ocorrência é encerrada na rua e os
dados vão diretamente para

Everton Dertonio

Modernização
Um assunto tratado pelo
general Campos foi a tecnologia.
“Falei numa feira internacional de tecnologia voltada à
segurança sobre o Detecta,
que é uma plataforma de
Tecnologia da Informação (T.I),
que integra as bases criminal,
cível, os dados do 190 e do
Departamento Estadual de
Trânsito (Detran). Discorri
sobre o trabalho da PM no
tocante ao S.O.S Mulher, que
em 90 dias, disponibilizou
um aplicativo em que já foram cadastradas mais de 27
mil mulheres. O resultado
foi centenas de flagrantes e
General João Camilo Pires de Campos destacou a modernização das polícias
96 mulheres salvas”, apontou, destacando também o
a delegacia, nós estamos
se constituem como informes, às ruas para seus trabalhos scanner 3D, que permite
prestando um serviço público, que aliados a outros podem do dia a dia, melhor para a escanear uma área de crime,
pois estamos liberando aquela se transformar em informação. população”, finalizou.
complementar com os dados
pessoa o quanto antes para No caso do boletim aberto,
O secretário de Segurança dos peritos e, em imagens, o
que ela possa seguir com a também visando o serviço Pública ressaltou que, ain- crime é reconstituído.
sua vida. Aqueles dados que público, é que o quanto antes da que entenda a diferença
*Texto supervisionado pelo
foram colocados no boletim os policiais possam voltar existente no papel funcional editor.

Audiência

Pandemia

Premiação

Educação apresenta balanço Bom Prato mantém
de ações à Câmara Municipal refeições gratuitas
Suzano- A Secretaria Municipal de Educação apresentou anteontem um balanço
de ações à Câmara Municipal
de Suzano. A reunião junto à
Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo do
Legislativo municipal ocorreu
durante audiência pública,
contando com a presença
do chefe da Pasta, Leandro
Bassini. Na oportunidade,
dados referentes ao primeiro
quadrimestre foram destaque
na apresentação.
Nos primeiros quatro meses
do ano, a secretaria arrecadou o
montante de R$ 140.939.410,97,
com o recebimento de verbas
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb), do Plano
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE - Ensino Infantil),
do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE) e outras fontes de
receitas fixas. Para este ano, a
reestimativa dos valores totais
chega a R$ 374.724.090,80.
Em relação à execução dos

valores para 2022, a pasta
aponta a estimativa de R$
140.257.408,00 voltado ao
Ensino Infantil, com o atendimento de 14.530 crianças
de zero a cinco anos de idade.
Entre janeiro e abril, a primeira
infância executou o montante
de R$ 35.404.315,87, contando com investimentos na
capacitação dos profissionais,
em uniformes e kits escolares,
em materiais de consumo,
contratação de serviços, convênios, entre outros.
Já no Ensino Fundamental, na

das duas polícias, juntas são
mais fortes.

Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e na Educação Especial,
o valor estimado para este
ano é de R$ 151.062.521,07.
Ao todo, 13.174 estudantes
são atendidos, sendo que
nos primeiros quatro meses a execução orçamentária
junto a esses grupos foi de
R$ 43.921.370,27, também
referente ao investimento em
capacitação dos profissionais,
uniformes e kits escolares,
materiais de consumo, contratação de serviços, convênios,
e outras atividades.
Maurício Sordilli/Secop Suzano

Reunião destacou dados do primeiro quadrimestre

Região - O Estado vai prorrogar
a oferta de refeições gratuitas
a pessoas em situação de rua
até 31 dezembro. A medida,
anunciada pelo governador
Rodrigo Garcia ontem, inclui
todas as 63 unidades do programa e mais as 17 unidades
do Bom Prato Móvel. A região
conta com unidades em Mogi
das Cruzes, uma no centro
e outra sendo construída no
distrito de Jundiapeba; Suzano;
Ferraz de Vasconcelos, com
um local fixo e um móvel, e
Itaquaquecetuba.
Para participar do serviço,
os municípios devem solicitar
à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado os
cartões gratuidade desde que
identifiquem e cadastrem a
demanda de beneficiários
que estejam em situação de
vulnerabilidade social. A partir
daí os cartões são emitidos e
enviados às prefeituras, que irão
distribuí-los aos moradores de
rua. Com os cartões em mãos,
o portador deve apresentá-lo
à unidade e poderá se servir
com qualidade e sem custo

algum. Até o momento foram disponibilizados 24,8
mil cartões gratuidade aos
municípios.
A iniciativa das refeições
gratuitas surgiu a partir da
fase mais aguda da pandemia,
a partir de maio de 2020. A
princípio a política pública da
gratuidade seguiria até 31 de
julho. O Estado já financiou e
forneceu mais de 1,8 milhão
de refeições gratuitas.
Diante da continuidade
da pandemia de Covid-19,
algumas unidades do Programa
também continuarão a abrir
para o serviço de jantar e também aos finais de semana. O
governo continuará a subsidiar
integralmente essas refeições
nas unidades aos sábados:
Brás, Campos Elísios, Lapa,
25 de Março, Campinas, São
Mateus, Guaianases, Santana,
São José dos Campos, Santos
I – Mercado, Taubaté, Rio
Claro, Bauru, Carapicuíba e
Franca. Aos domingos, abrem:
Brás, Campos Elísios, Lapa,
25 de Março, São Mateus,
Guaianases.

Condemat é
vencedor do
Estratégia ODS
Brasil 2022
Região - O Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat)
venceu o Prêmio Estratégia
ODS Brasil 2022 com o programa Recicla Cidades, na
categoria órgãos Públicos.
A premiação é a primeira
recebida pelo consórcio.
A cerimônia foi realizada
ontem em São Paulo e contou
com a presença do vice-presidente do Condemat e prefeito
de Salesópolis, Vanderlon
Gomes e dos prefeitos José
Luiz Eroles Freire (Guararema)
e Rodrigo Ashiuchi (Suzano),
além de gestores públicos e
representantes da ONG Espaço
Urbano e da cooperativa de
reciclagem Univence, que
integra o projeto.
Esta foi a primeira edição
do Prêmio Estratégia ODS
Brasil, que tem como objetivo
premiar práticas alinhadas aos
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS). A final
contou com 40 iniciativas,
sendo 10 de cada categoria.

4

cidades

Quarta-feira, 8 de junho de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

EDUCAÇÃO

“Meu Lugar” e “Pílulas Digitais para a Sala de Aula” tiveram as edições
lançadas em evento cultural, realizado na semana passada no Cemforpe

Educação lança
duas publicações
Mogi - A história da cidade
e o uso de tecnologia em
sala de aula são temas de
duas publicações elaboradas
pelo Departamento Pedagógico (DEPED) da Secretaria
Municipal de Educação de
Mogi das Cruzes. Na semana passada, um evento
cultural, no Bloco Didático
do Cemforpe, marcou o
lançamento das edições da
revista “Meu Lugar”, que
pretende contar histórias do
município para estudantes
e para a comunidade em
geral, e “Pílulas Digitais para
a Sala de Aula”, direcionada
aos educadores.
“É um trabalho de ponta feito
pela equipe do Departamento
Pedagógico. Falamos sobre
o pertencimento e a história
da cidade com a revista ‘Meu
Lugar’ e sobre inovação na
edição das ‘Pílulas Digitais
para a Sala de Aula’, que trata
sobre como a tecnologia está
presente na vida das nossas

Divulgação/PMMC

Publicações
A revista eletrônica “Pílulas
Digitais para a Sala de Aula”
foi elaborada pelas técnicas
do Departamento Pedagógico
responsáveis pela formação
sobre Cultura Digital, Joelma
Silveira e Patrícia Araújo com
a participação de Andrea
Pereira de Souza e Alexandre Roberto Rodrigues, que
também fizeram parte da
publicação da revista “Meu
lugar”. A publicação estará
disponível para os educadores
Revista eletrônica aborda o uso da tecnologia
no portal da Secretaria de
Educação.
A primeira edição da revista
crianças e na nossa também”, sejam insumos para uma
observou a secretária adjunta fertilização exponencial de “Meu lugar” foi publicada em
de Educação, Andrea Pereira nossas frentes pedagógicas 2021 em comemoração ao
em toda a rede”, disse.
de Souza.
aniversário de Mogi. A segunA diretora do DEPED, EliAlém dos lançamentos das da edição está disponível no
sabete Jacques Urizzi Garcia, revistas, o evento marcou a formato impresso. A equipe
comemorou o lançamento das revitalização da área externa é composta por Elisabete
publicações. “Hoje celebramos do Bloco Didático realizada Jacques Urizzi Garcia, Geraldo
os registros, as histórias, a por Angélica Lucas Bezerra, Monteiro Neto, Luiz Flavio
tecnologia, a arte, a cultura e responsável pela Escola Am- Silva, Renata San Giácomo
a educação. Que as revistas biental de Mogi das Cruzes. Lima e Tânia Regina Pereira.

Catedral Sant’Ana

Oportunidade

Bolsa Trabalho abre
500 vagas em Itaquá
Itaquá - O programa estadual Bolsa Trabalho, em
parceria com a Prefeitura de
Itaquaquecetuba, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está
com 500 vagas abertas para
moradores da cidade. Durante
cinco meses, os participantes
trabalham quatro horas por
dia, cinco dias por semana
e recebem bolsa-auxílio de
R$ 540 por mês, além de
um curso de qualificação.
“O Bolsa trabalho é uma
das nossas grandes parcerias
com o governo estadual.
Nosso objetivo é proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda

para quem mais precisa. É
a economia do município
se movimentando”, disse o
prefeito Eduardo Boigues.
Para participar é necessário
que o candidato tenha mais de
18 anos, esteja desempregado
ou nunca tenha trabalhado,
seja morador de Itaquá e
tenha renda familiar per
capita menor do que meio
salário mínimo.
As inscrições podem ser
realizadas até 15 de junho na
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, localizada na
rua Dom Thomaz Frey, 89,
centro, ou até o dia 17 por
meio do site www.bolsadopovo.sp.gov.br.
Millena Matos/Divulgação

Programa é uma parceria do Estado e da Prefeitura

Servidores

Diocese de Mogi das Cruzes Parceria vai oferecer
completa 60 anos de criação atendimento psicológico
A Diocese de Mogi das
Cruzes completa amanhã
60 anos de criação. A missa
de Ação de Graças será
às 19 horas, na Catedral
Sant’Ana, presidida pelo
bispo diocesano, Dom Pedro
Luiz Stringhini, e a oração,
também pelo 7º dia do Dom
Paulo Mascarenhas Roxo,
da Ordem Premonstratense
(Opraem), bispo emérito,
que faleceu no dia 1° de
junho. A Catedral Diocesana
Sant’Ana, está localizada na
praça Coronel Benedito de
Almeida, s/nº, no Centro.

organização da Diocese,
busca marcar a contribuição
nesses 60 anos de história
da Diocese na cidade.
A abertura do evento
será amanhã, às 20h30,
após a missa na Catedral
de Sant’Ana. O Bispo Dom
Pedro Luiz Stringhini realizará a abertura oficial da
mostra, que tem a entrada
gratuita.

“Roupas, fotografias, quadros,
esculturas sacras e algumas
outras curiosidades fazem
aqui um breve memorial
desse Jubileu de Diamante,
recordando também, de alguma forma, o crescimento
e as mudanças da própria
cidade,” disse o Bispo.
A exposição ficará até o
dia 25 de junho no Centro
Cultural.
Divulgação

Exposição
O Centro Cultural de
Mogi das Cruzes recebe
a Exposição Arte Sacra
amanhã, em comemoração
aos 60 anos do documento
pontifício assinado pelo Papa
João XXIII, que decretou a
criação da Diocese de Mogi
das Cruzes.
A exposição com apoio
da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo e

Igreja está localizada na Praça Coronel Benedito de Almeida, s/nº

Mogi - O prefeito Caio
Cunha (Pode) assinou, na
tarde de anteontem, um
convênio com a Universidade
de Mogi das Cruzes (UMC)
para atendimento psicológico
de servidores públicos. O
objetivo da parceria é ampliar
os canais de atendimento, já
que, atualmente, este tipo de
atendimento já é prestado
pelo plano de saúde (NotreDame Intermédica) ou
pelo Programa Livre, em que
dois psicólogos, custeados
pela NotreDame, atendem
os servidores.
“Com essa parceria, queremos garantir atendimento
psicológico aos nossos servidores municipais, com os
alunos do último ano do
curso de psicologia. É um
cuidado para oferecer mais
saúde e qualidade de vida a
quem nos ajuda a construir
Mogi das Cruzes”, afirma o
prefeito.
A prioridade de atendimento inicialmente será para
servidores que estão mais

Divulgação/PMMC

Objetivo é ampliar os canais de atendimento
ligados às áreas operacionais
e, aos poucos e por meio de
novas parceiras, ampliar o
serviço para os funcionários
das áreas administrativas.
A Coordenadoria de Gestão
de Recursos Humanos fará
a gestão do relacionamento entre os funcionários e
os profissionais, podendo
agendar atendimentos individualizados ou projetar
rodas de conversa com temas
específicos.

A UMC já oferta esse atendimento por meio da Clínica
de Psicologia, realizado pelos
alunos do curso de Psicologia
supervisionados.
Acompanharam o ato de
assinatura a vice-prefeita
Priscila Yamagami; o secretário de Gestão, Maurício
Juvenal; o coordenador de
Gestão de Recursos Humanos,
Eduardo Lucena, e a chefe
de Divisão do RH, Rita de
Cássia Monteiro Jardim.

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

cidades

Quarta-feira, 8 de junho de 2022

5

SEGURANÇA

O texto aprovado, de autoria de Marcos Furlan, prevê um sexto distrito, além do quinto solicitado em maio

Vereadores fazem moção por
novo distrito policial na cidade
André Diniz

Mogi - A Câmara Municipal de Mogi aprovou por
unanimidade na sessão de
ontem a moção de apelo do
presidente da Casa, Marcos
Furlan (Pode), pela instalação
de um novo distrito policial
na região norte da cidade.
A moção de apelo leva
em consideração o tamanho
do território do município,
de cerca de 713 km², e da
população da cidade, com
mais de 460 mil habitantes, tendo quatro distritos
policiais - sendo o último
implantado há 26 anos. No
texto apresentado ontem,
Furlan compara a cobertura
da Polícia Civil de Mogi das
Cruzes com a da cidade de
São José do Rio Preto, no
noroeste paulista, que teria
uma população semelhante
e um território menor, mas
contaria com sete delegacias.
A moção pede que o governador Rodrigo Garcia
(PSDB), juntamente com os

órgãos estaduais competentes,
estude a implantação do 6º
Distrito Policial na região
norte. O texto do vereador
é semelhante ao aprovado
pela Câmara de Mogi das
Cruzes no final de maio,
onde Furlan também pediu
a instalação do 5º Distrito
Policial na região do Mogi
Moderno.
A demanda contou com
apoio pleno dos membros
do Legislativo, que ressaltaram também a necessidade
de contratação de novos
agentes investigadores e
policiais militares para o
reforço da segurança na cidade. Maurino José da Silva
(Pode), o Policial Maurino,
destacou que o atual quadro
de agentes da Polícia Civil
não conseguiria cobrir o
registro de ocorrências de
forma presencial, e que a
instalação do distrito apenas não poderia garantir a
segurança da comunidade.
O presidente da Casa
lembrou que mesmo com

Diego Barbieri/CMMC

os vereadores também aprovaram votos de pesar pelo
falecimento do bispo emérito
de Mogi, Dom Paulo Mascarenhas Roxo, e do presidente
de honra do Podemos, José de
Abreu, entre outras matérias.

Ordem do Dia

Moção de apelo ao Estado apresentada por Furlan foi aprovada por unanimidade

a defasagem dos quadros,
é dever do poder público
buscar a instalação de novos
distritos e a vinda de novos
investigadores e policiais.
Em declaração de voto, o
vereador José Luiz Furtado

(PSDB), o Zé Luiz, sugeriu à
municipalidade a possibilidade de um convênio entre
o governo do Estado e a

Prefeitura para a concessão de
agentes da Guarda Municipal
para as delegacias.
Além da moção de apelo,

Os vereadores aprovaram
três projetos de lei, de autoria
do vereador Francimário
Vieira (PL), o Farofa, declarando como entidade de
utilidade pública o Instituto
Sementinha nas unidades I,
II e CEU Vila Nova União.
Também foi aprovado ontem
o projeto de lei do vereador
Edson Alexandre Pereira
(MDB), o Edinho do Salão,
que institui no calendário do
município o Dia do Samba,
a ser celebrado no dia 2 de
dezembro. Os projetos agora
seguem ao Executivo para
sanção ou veto do prefeito
Caio Cunha (Pode).

Alta demanda

Saúde mantém unidades
para síndrome gripal
Mogi- De segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, quatro
Postos de Saúde continuam
atendendo, sem necessidade de
agendamento, pacientes com
sintomas de síndrome gripal
ou suspeita do coronavírus:
Alto Ipiranga, Jardim Camila,
Ponte Grande e Vila Suíssa.
As unidades são referências
para casos leves e contam
com médico e atendimento
em demanda livre.
Nos últimos dias, por
conta da alta no número
de pacientes com síndrome
gripal, a procura aumentou
principalmente nas unidades
do Alto Ipiranga e Vila Suíssa
que, juntas, atenderam mais
de 200 pessoas anteontem.
“Para garantir assistência
nesse novo período de pico,
vamos remanejar algumas
demandas de rotina para
unidades próximas”, explicou
a diretora de Rede Básica,
Tatiane Watanabe.
A partir de amanhã, serviços como vacinação de
rotina, aferição de pressão

arterial e glicemia, aplicação
de medicações, curativos
e emissão ou atualização
de Cartões SIS e SUS serão ofertados nas unidades
mais próximas das áreas de
abrangência. Quem realiza
esses atendimentos no Posto
de Saúde Vila Suíssa deve
procurar as unidades Nova
Aparecida, Jardim Maricá ou
Botujuru; no Alto Ipiranga,
as unidades Jardim Ivete,
Braz Cubas ou Vila Jundiaí.

Os remanejamentos devem
ser mantidos até o final do
mês de junho ou de acordo
com a procura por atendimentos de urgência.

Morte
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) registrou ontem mais um óbito por
Covid-19 no município de
Mogi das Cruzes.

Inverno Solidário
Gestos que aquecem

Divulgação/PMMC

PARTICIPE DA CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO.
GESTOS QUE AQUECEM!
DOE CALOR! DOE ROUPAS, COBERTORES E AGASALHOS NOVOS OU EM
BOM ESTADO, E TAMBÉM ROUPINHAS, MANTAS E OUTRAS PEÇAS PARA PETS.
NÓS E CENTENAS DE FAMÍLIAS NECESSITADAS CONTAMOS COM A SUA AJUDA.
O CALOR HUMANO É UM TESOURO QUE COMBATE O FRIO
E AQUECE O CORAÇÃO DAS PESSOAS.

DOAÇÕES ATÉ 30/8.
Conﬁra os postos de arrecadação:

www.mogidascruzes.sp.gov.br

Unidades são referências para casos leves em demanda livre
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

REGISTRO DE IMÓVEIS
POÁ
CNPJ: 11.385.345/0001-27 - Oficial Delegado: Donizete Rodrigues
Substitutas Designadas: Jânia Ap. Pereira Rodrigues | Débora Márcia A. S. Peres | Jaciara Batista
Av. Vital Brasil, 553 - Vila Laura - Poá - SP - CEP: 08557-000 - Tel. 011 4636-0600 | 011 4380-3039

EDITAL
USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA
Donizete Rodrigues, Oficial Delegado do Cartório de Registro de Imóveis de
Poá, Estado de São Paulo, instalado no Município de Poá, na Avenida Vital
Brasil, nº 553, Vila Laura.
FAZ SABER que no dia 29/09/2021, foi prenotado sob nº 223.788, nesta Serventia,
requerimento de USUCAPIÃO ADMNISTRATIVO firmado por PAULO CESAR
FINAMOR RODRIGUES, brasileiro, pintor de automóveis, RG nº 16.413.267SSP/SP, CPF/MF sob nº 027.501.358-85, e sua mulher LUCILENE DONIZETE
NOGUEIRA RODRIGUES, brasileira, do lar, RG nº 19.315.090-6-SSP/SP, CPF/MF
sob nº 246.004.728-29, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na
vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados neste Município de Poá, na Rua
Comendador de Camillis, nº 101, na Vila Varella, tendo por objeto o imóvel situado
na Rua Comendador de Camillis, nº 101, constituído pelo Lote 13 da Quadra 05,
da Vila Varella, neste Município de Poá/SP, com a área de 500,00m², transcrito em
área maior sob nº 36.615, 36.616, 36.617 e 46,481, todas do 1º R. I. de Mogi das
Cruzes, de propriedade de espólio de ALVARO MAURÍCIO VARELLA, DORINA
BONIOTI VARELLA, ORLANDO MAURÍCIO VARELLA, ARMANDO MAURÍCIO
VARELLA e HELENA DOS SANTOS VARELLA, e como confrontante tabular
KHALIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para que chegue ao
conhecimento dos interessados, e estes não venham alegar ignorância, mandei
expedir o presente EDITAL, nos termos do que dispõe o art. 216-A, IV, § 4º, da Lei
nº 6.015/73 e art. 16 do Provimento nº 65, de 14/12/2017, da Corregedoria Nacional
de Justiça, que será publicado e afixado na forma da Lei, ficando reservado aos
interessados, em caso de eventuais impugnações ao aludido pedido, o direito de no
prazo de 15 (quinze) dias, subsequentes a data da publicação, apresentar
manifestação a este Oficial de Registro de Imóveis de Poá, situado na Avenida Vital
Brasil, nº 553, Vila Laura, Município de Poá-SP. Advertimos que, a não
apresentação de impugnação no prazo previsto neste edital, implicará anuência ao
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião em questão. Poá, 02/06/2022.
O Oficial Delegado:
(Donizete Rodrigues).

AVISO DE LICITAÇÃO
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”:
EDITAL Nº 062/2022 - PROCESSO Nº 12.277/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TUBOS PEAD.
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 16
horas do dia 23 de junho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações).
Mogi das Cruzes, em 07 de junho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
AVISO DE REPETIÇÃO 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”:
EDITAL Nº 063-2/2022 - PROCESSO Nº 27.056/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE
PACIENTES RESIDENTES EM MOGI DAS CRUZES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE
BAURU (SP), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
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
14:30 horas do dia 23 de junho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações).
Mogi das Cruzes, em 07 de junho de 2022.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretária Municipal de Educação,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 77/2022 - PROCESSO Nº 13.883/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE OVOS BRANCOS
GRANDES DE GALINHA.
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 24
de junho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 07 de junho de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
__________________________________________________________________________
COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CMPL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 025-2/20 - PROCESSO Nº 28.973/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
VIÁRIO DO CORREDOR NORDESTE, NO TRECHO ENTRE A AV. JOÃO XXIII À AV.
FRANCISCO R. FILHO COM AV. PEDRO ROMERO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM
VIADUTO SOBRE A VIA FÉRREA, NO DISTRITO DE CÉZAR DE SOUZA, NO MUNICÍPIO
DE MOGI DAS CRUZES - COMO ETAPA DO PROGRAMA VIVA MOGI.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face de
recursos administrativos interpostos por empresas participantes do certame, fica suspensa
“sine die” a abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA, cuja data estava marcada para o
dia 08 de junho de 2022, às 10 horas. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, para impugnação de recurso
e autorizado vistas e extração de cópias dos autos às partes interessadas, observadas as
formalidades legais e regulamentares.
Mogi das Cruzes, em 07 de junho de 2022
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - PROCESSO Nº 30.685/2022 E APENSOS.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, PARA ACONDICIONAMENTO E
EMBALAGENS, ETC.
EMPRESAS VENCEDORA: C.C.M. COMERCIAL CREME MARFIM LTDA; N. F. SEIXAS
TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES – EPP; CHARBEL PARTICIPACOES EIRELI; ZANCAPEL
COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI; L.P. DE BORBA &
CIA LTDA; MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA; BR VALE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI; R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS
EIRELI e TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 567.983,50 (quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e
três reais e cinquenta centavos).
Mogi das Cruzes, em 02 de junho de 2022
ZENO MORRONE JÚNIOR - 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 Nº066/2022 - PROCESSO Nº 12.240/2022 e Apensos
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS
DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 24
de junho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 07 de junho 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 Nº069/2022 - PROCESSO Nº 9490/2022 e Apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
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 23
de junho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 07 de junho de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
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Formare abre inscrições para jovens em Suzano
Suzano - Estão abertas, até 13 de junho, as inscrições para o processo seletivo do
Formare em Suzano. Desenvolvido pelo Programa Voluntariar da Suzano, em parceria
com a Fundação Iochpe, a iniciativa tem como objetivo capacitar jovens em situação
de vulnerabilidade social para a educação profissional e o mercado de trabalho. Mais
informações na plataforma AVA: http://avaformare.org.br/cadastro/.

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

ECONOMIA CRIATIVA

Foram aprovados pelo governo do Estado para o festival projetos nas categorias Artesanato e Culinária

Revelando SP terá projetos de
Guararema na edição de julho

Divulgação/PMG

Guararema - A cidade conseguiu, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo, a aprovação de quatro
projetos no maior festival de
cultura tradicional do Estado
de São Paulo, o Revelando
SP. Foram aprovadas ações
em duas categorias diferentes: Artesanato e Culinária.
Os projetos Carro de Boi e
Paçoca e Bambu representarão Guararema na categoria
Artesanato, enquanto os
projetos Rancho Tropeiro
Kambukira e Alambique
do Décio, estarão no setor
de Culinária.
O Revelando SP é um
grande evento de economia
criativa, que tem como base

Carro de Boi
e Paçoca e
Bambu serão os
representantes
no Artesanato
a cultura tradicional paulista
que reúne artesanato, culinária
e atividades artísticas de todas
as regiões do Estado. Mais
de 50 edições do evento já
foram realizadas, ao longo
de 18 anos e recentemente a
organização social Amigos da
Arte faz a gestão do festival.
Com a seleção dos quatro
projetos, Guararema contará
com o apoio na direção,
concepção e comunicação do

evento, valorizando a origem
municipal das representações;
bem como o fornecimento
da infraestrutura necessária
aos expositores e pagamento
de prêmio às manifestações
artístico-culturais.
O município vai ficar responsável pelo transporte
dos projetos aprovados até
o festival Revelando SP, além
de, caso pleiteie participação
com ação de turismo, equipar
e cuidar de estande turístico
durante todo o evento.
“Essa é uma grande oportunidade para Guararema
expor sua cultura e sua
história, que é contada por
meio destes projetos que
foram selecionados”, explica

O município vai ficar responsável pelo transporte das suas iniciativas até o festival

o secretário municipal de
Cultura e Turismo, Mateus
Sartori. “Vamos prestar o
apoio para que esses projetos

que retratam um pouco do
artesanato e culinária de
Guararema sejam apresentados para todo o Estado”,

completa. O Revelando SP
será de 13 a 17 de julho, no
Parque da Água Branca, em
São Paulo.

Aniversário

Arujá celebra 170 anos
com a Festa das Nações
e parque de diversões.
da Miss Arujá, Miss Simpatia
Pelo menos três apresen- e Princesas, às 18 horas na
Arujá comemora hoje 170 tações musicais estão na pro- Praça do Coreto. No dia 17
anos de fundação com uma gramação: às 18 horas, o DJ de junho, a Orquestra Vivaprogramação especial de Wallace abrirá os trabalhos; às rujá se apresenta no mesmo
aniversário. Destaque para 19 horas, será a vez da Nova local às 17h30.
a edição 2022 da Festa das Forma Academia de Dança
A Festa das Nações termina
Nações, que contará com apresentar seus talentos e, às no dia 19 (domingo), com
quase 40 artistas locais e re- 21 horas, será o show com a apresentação do Ballet do
gionais, barracas com comidas José Botto e banda. No total, CEU Cerejeiras a partir das
típicas, parque de diversões estão previstas 38 atrações 16 horas; show de Silvana
Cardoso, às 19h30, e o ene outras atividades. Segundo musicais e rítmicas.
a Prefeitura do município, as
No dia 16 de junho (quinta- cerramento com Andrea
comemorações terão início -feira), será realizado o concurso LaaCorte e Banda, às 21 horas.
hoje a partir das 9 horas
Divulgação
na Praça do Coreto, com
a realização do Ato Cívico.
No final da tarde, às 18
horas, acontecerá a abertura
oficial da Festa das Nações,
que vai até o dia 19 de junho (domingo). O evento
contará com barracas com
comidas e bebidas de vários
países, além de apresentações
de música e dança. A festa
oficial de aniversário está
marcada para começar às
18h30 no Centro Residencial,
que também terá barracas
de comes e bebes, tirolesa Festa celebra aniversário da cidade até o dia 19
André Diniz

