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BELEZA Regional

A colunista social da 
GAZETA, Dani de Paula, 
foi considerada a melhor 
profi ssional do segmento 
em 2019. 

Na honraria, concedida 
quarta-feira (30) pelo Prê-
mio DSTAQS - organiza-

do por Tamara Bracho e 
Thiago Batalha -, Dani de 
Paula foi a preferência de 
91% do público, alcançan-
do 1.671 votos.  

A colunista já prepara 
novidades para a página 
em 2020. Acompanhe.
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Terreno no 
Socorro, 
em Mogi, 
preocupa 
vizinhos P.4

Servidores 
de Itaquá 
recebem  
apoio do 
Sinseri P.4

Dani de Paula fatura título 
de melhor colunista social 

É campeã!!!

Política

Rodrigo 
Gambale 
pode trocar 
o PSL pelo 
PSD de 
Bertaiolli P.3
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SALESÓPOLIS
Empresa Center 
Leste assume 
coleta de resíduos 
domiciliares no 
município. Prefeito 
Vanderlon Gomes 
diz que espera 
100% de melhoria 
no serviço. P.7

BRUNO ARIB

Apesar de cumprir plano de 
governo, Melo é criticado

PREFEITO DE MOGI HONROU BOA PARTE DAS PROMESSAS

Dos mais de cem itens do plano de governo, maioria foi executada
‘Erros’ no setor Social, contudo, mancham a imagem do prefeito P.8

                              BRUNO ARIB

Confi ra fotos 
de Sabrina 
Faustino P.11

BRUNO ARIB
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2 OLHAR CRÍTICO so� e o Alto Tietê
EDITORIAL D. Pedro no império da invisibilidade

Poucas pessoas sou-
beram da morte solitária 
de Pedro Pinto Munhoz, 
45 anos. E as poucas que 
souberam, pouco se im-
portaram. Só não os seus 
amigos de rua, que igual 
a ele, encontrado morto 
ao lado da Catedral de 
Sant’Ana, em Mogi, tam-
bém são cobertos pelo 
manto da invisibilidade. 

É o que é a morte 
do Pedrinho, como era 

chamado o morador 
em situação de rua. Te-
ria uma história de vida 
mais dramática que a 
de outros Pedros, Joões, 
Marias e Josés, que in-
dependentemente de 
situação de rua, ou não, 
vivem sob governos 
cujas medidas os em-
purram da pobreza para 
a miséria. 

Pedrinho morreu, 
enterra! Um a menos 

para atrapalhar o trân-
sito de pedestres su-
plicando trocados, que 
também envergonha 
quem não tem um cen-
tavo para dar ao pedin-
te. O bolso vazio faz os 
‘vergonhosos’ pensarem 
que não estão muito 
distantes daquela situa-
ção de penúria.

O Pedro morreu em 
frente à igreja católica. É 
um gesto sensato morrer 

num ‘local santo’ para 
chegar mais rápido no 
paraíso, depois de pas-
sar a vida se empantur-
rando de comer o pão 
amassado pelo rabo do 
diabo. O morto caído no 
passeio do prédio reli-
gioso ter ouvido nos úl-
timos suspiros. “Vinde a 
mim, todos os que estais 
cansados e oprimidos, e 
eu vos aliviarei. Tomai 
sobre vós o meu jugo, e 

aprendei de mim, que 
sou manso e humilde de 
coração; e encontrareis 
descanso para as vossas 
almas”. Feliz ele! 

Infelizes os Pedros, 
Joões, Marias e Josés, 
que morrem nos leitos 
e filas de hospitais, em 
situação de penúria pelo 
completo descaso de go-
vernos que vivem de en-
terrar a pobreza que está 
sob seus pés.

Artigo

ENCONTRA-SE PERDIDO
O Brasil viu; e quem 

viu, riu. Quem não riu é 
por causa de que se vergo-
nhou, porque nele votou. 
A tirada da rima é pra fa-
lar do presidente que fi cou 
possesso com a vênus pla-
tinada que jogou pra cima 
dele uma batata quente e 
daquele jeitinho brasilei-
ro quase insinuou: “Agora 
assa que é sua!”.

COM SUPREMO E TUDO
O Bolso usa de forma 

contrária a celebre frase 
do Jucá. Brigou com o seu 
partido alaranjado, com 
militares sem patente insa-
tisfeitos com a reforma da 
previdência, com boa parte 
da mídia e também com o 
Supremo. Brigou com tudo 
e todos e as intensas discór-
dias já mostram que o “rei 
leão” já está sem reinado. A 
ilusão durou pouco.

PIROCA NA CABEÇA
O deputado federal e 

“ex-nunca” embaixador do 
Brasil nos EUA bateu beiço 
com o deputado federal e 
ex-ator pornô e deu (cal-
ma!) mole ao dizer que seu 
ex-colega de partido era 
melhor quando atuava em 
fi lmes não aconselháveis a 
cidadãos de bem. Nisso, a 
oposição zoeira zoou:  “O 
carequinha está com sau-
dades da carequinha piro-
cante do colega de plená-
rio”. Esses ex!!! 

AI-MULA
O mesmo deputado fe-

deral e “ex-nunca” embai-
xador do Brasil nos EUA 
defecou a possibilidade 
da volta do AI-5, que aca-
bou com toda a liberda-
de no País em 21 anos de 
ditadura militar. Agora a 
pergunta caca: Quem vo-
tou nessa aberração que 

solta na 
voz tudo 
que têm 
dentro do 
intestino?

E PONTO FINAL!
Dias desses um ami-

go da LT disse que um só 
fdp é capaz de produzir 
em série centenas de fdps 
iguais a ele. Observando 
e avaliando o grau de es-
crotice que anda rolando 
por aí, chega-se à conclu-
são atual que o resultado 
das eleições mostra que 
a tese tem fundamento e 
afundamento.

RAPOSEIRA PRA RATO!
Lendo a resposta de 

um político que entrou 
em vias de fato com um 
cidadão e em vias de boca 
com uma cidadã, nasceu 
a pergunta de dentro das 
profundezas do intestino: 
“Ratoeira serve para ca-
çar raposa?”. É que o tex-
to defensivo e horroroso 
do nobre aponta: “Tra-
tou-se de uma armadilha 
traiçoeira, uma cilada, 
RATOEIRA e emboscada 
circense”. Além de louca, 
a parada foi um espetá-
culo mesmo. Outra per-
gunta. “Se raposa é caçada 
com ratoeira, como é que 
se pega rato?”

TCHAU QUERIDO
É pouco tempo pra fi -

car nos bagos do prefei-
to de Itaquá. Terminado 
o mandato ele vai penar 
no umbral político, ator-
mentado por processos 
que deveria responder. 
Isso não aconteceu ainda 
em vida política porque 
os edis estavam colados 
na parte baixa do Japa. 
Era chutar lá e a Câmara 
fi cava desdentada. Mas, 
2020 está aí. E vereador 
que tem boca vai ao pró-
ximo prefeito, e pronto.

Sustentabilidade e a Indústria 4.0

A Indústria 4.0 está pro-
vocando mudanças no modo 
como as empresas se relacio-
nam com os seus funcionários, 
parceiros, comunidade e clien-
tes. Ela também está criando 
um novo modelo de negócio em 
que as organizações precisam 
cada vez mais adequar seus 
produtos e serviços às neces-
sidades do cliente. Mas essa 
mudança não deve ser apenas 
para trazer automação e produti-
vidade, é preciso estar atento à 
sustentabilidade. Para além dos 
ganhos fi nanceiros, a implanta-
ção de tecnologias no processo 
produtivo também deve atender 
os outros pilares da sustentabili-
dade: o social e ambiental.

Pela imensa importância nos 
dias atuais, o uso consciente de 
recursos em processos produ-
tivos deve estar no centro da 
nova revolução industrial pela 

qual passamos. Portanto, não 
há como falar de ambientes 
inteligentes se estes não tiverem 
preocupação com os efeitos da 
atividade industrial nas pessoas 
do entorno e no meio ambiente. 
Para que as indústrias sejam 
parte da solução no desenvolvi-
mento sustentável as tecnolo-
gias devem ser viáveis econo-
micamente, contribuir com a 
minimização de impactos ao 
meio ambiente e proporcionar 
impactos positivos na qualidade 
de vida das pessoas envolvidas.

Aqui no Brasil, felizmente, a 
Indústria 4.0 já é uma realidade. 
Realizada durante o primeiro 
semestre deste ano pela Allonda 
Ambiental, uma pesquisa inédita 
sobre prioridades ambientais, 
com 80 empresas de diferen-
tes portes, aponta que a 
tecnologia 4.0 já é usada 
para monitoramento do 
processo produtivo por 
70% das Indústrias, 38% das 

empresas de Serviços e 24% 
das empresas de Infraestrutura. 
E 59% planejam investimentos 
nessa área em 2019.

Naturalmente, ainda há 
espaço para avançar nesse 
sentido. Mas, se levarmos em 
consideração que o país há al-
guns anos passa por uma grave 
crise econômica e que o seu 
processo de recuperação tem 
sido bem mais lento do que se 
esperava, o fato de contarmos 
com empresas atuando nesse 
cenário e outras com planos de 
investir em tal, nos permite acre-
ditar que estamos conscientes 
das necessidades impostas 
pelos momentos atuais.

Leo Cesar Melo é CEO da 
Allonda Ambiental, 

empresa de enge-
nharia com foco em 
soluções ambien-
tais sustentáveis

Por Leo Cesar Melo

Língua de Trapo
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Imagem da Semana
Osório Filho, do jornal Comunicação Ativa, 
também é um leitor cativo da GAZETA

D
IVU

LG
AÇÃO



3
 | GAZETA REGIONAL | 02 a 08 de novembro de 2019 | 

POLÍTICA em Debate

Rodrigo Gambale deve sair 
do PSL para ir para o PSD

NEGOCIAÇÕES APESAR DE NEGAR A TRANSIÇÃO, MOVIMENTO ESTARIA RELACIONADO ÀS ELEIÇÕES DE 2020

Professor, acesse e faça parte:
inova.educacao.sp.gov.br

Aponte o celular
para o QR Code
e em seguida para
todo o anúncio.

Chegou o Inova Educação. O programa que vai transformar a rede estadual de ensino. 
Professores e alunos atuando lado a lado, com matérias atualizadas e novas atividades.

Inova Educação. Transformação de hoje, inspiração pro amanhã.
inova.educacao.sp.gov.br

Por Lailson Nascimento
lailsonnascimento@leiaogazeta.com.br

Objetivo do deputado é que a irmã, Priscila Gambale, 
dispute a prefeitura pelo partido de Bertaiolli

O deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD-
-SP) revelou à GAZETA 
que o deputado estadual 
Rodrigo Gambale (PSL) 
está a caminho do PSD. A 
transição de partido seria 
condição para que o par-
lamentar possa emplacar 
sua irmã, Priscila Gam-
bale, como pré-candida-
ta a prefeita de Ferraz de 
Vasconcelos pela legenda 
de Bertaiolli. O ferrazen-
se nega a ida para o PSD.

Em entrevista por te-
lefone o deputado federal 
anunciou que o PSD está 
recebendo Gambale como 
deputado estadual pelo 
partido. “Para nós é uma 
satisfação e uma honra 
muito grande receber mais 
um deputado”, cravou.

Segundo Bertaiolli, 
a transferência permite 
que Gambale participe 
do processo de escolha 
do pré-candidato a pre-
feito de Ferraz pelo PSD. 
A situação, entretanto, 
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não está definida, alerta o 
líder máximo do partido 
no Alto Tietê. Isso porque 
o empresário Paulo de 
Camargo (PSD), o Pau-
lo do Montreal, também 
desponta como pré-can-
didato a prefeito pela le-
genda.

“Isso (pré-candidatu-
ra de Priscila Gambale 
pelo PSD) não é nenhuma 
imposição, é uma cons-
trução que nós vamos ter 
que fazer com bastan-
te cautela. O Gambale é 
muito bem-vindo, nós es-
tamos construindo novas 

alternativas, e o impor-
tante é que o PSD se for-
talece muito em Ferraz. 
Com a presença do Paulo, 
que é um excelente pré-
-candidato a prefeito, [e] 
com a chegada do Gam-
bale e da Priscila, que re-
forçam o nosso time, nós 

vamos ter, no início do 
ano [que vem], uma deci-
são bastante importante 
de quem será o candidato 
mais viável que nós va-
mos apresentar para dis-
putar as eleições. É uma 
soma, não é uma divisão”, 
afirmou Bertaiolli. 

POSICIONAMENTO – 
Consultado por meio de 
sua assessoria, Rodrigo 
Gambale contradisse Ber-
taiolli e garantiu que fica 
no PSL, mas confirmou 
que Priscila Gambale é 
pré-candidata a prefei-
ta pelo PSD. “O Rodrigo 
nem pode se transferir de 
partido ainda. A conver-
sa que tem com o PSD é 
apenas local, uma com-
posição, uma parceria do 
PSD com o Rodrigo e a 
nossa candidata vai sair 
pelo PSD, mas o Rodrigo 
vai continuar no PSL”, in-
formou a assessoria.

A GAZETA procurou 
os pré-candidatos Pris-
cila Gambale e Paulo do 
Montreal, mas não os lo-
calizou. 



Muita sujeira e entu-
lho fazem parte do cená-
rio de um terreno baldio 
na Avenida Engenheiro 
Miguel Gemma, no bair-
ro do Socorro, em Mogi 
das Cruzes. A equipe da 
GAZETA esteve no local 
e conversou com muní-
cipes que moram no en-
torno. As principais recla-
mações e preocupações 
giram em torno do am-
biente ser propicio para 
procriação de mosquito 
Aedes Aegypti. 

“Não é de hoje que re-
clamamos desse espaço, 
tem cerca de três anos mais 
ou menos, e até agora ne-

nhuma limpeza foi feita. 
Nosso maior medo é que 
tenha mosquito da dengue 
nesse lugar e outras doen-
ças também”, comentou 
Fernando Cesar da Silva. 

Durante a visita a re-
portagem encontrou dois 
moradores de rua que uti-
lizam o local para dormir. 
“A gente vem para cá por 
ser um pouco mais seguro 
do que fi car na rua, mas o 
dia que o proprietário qui-
ser o local nós saímos, não 
estamos aqui para invadir 
nem nada, se a gente pu-
desse cuidaríamos mais do 
espaço”, explicou um deles. 

Vale ressaltar que a Lei 
Municipal n° 7110 de 2016 
diz em seu artigo 6º que 
“Fica a prefeitura autoriza-

da a, a seu critério, executar 
as obras e serviços de lim-
peza de terrenos baldios 
que sejam focos potenciais 
do mosquito transmis-
sor da dengue, da febre 
chikungunya e do zika ví-
rus, não realizados por seus 
proprietários, cobrando 
dos responsáveis omissos o 
custo apropriado, acresci-
do de 100% (cem por cen-
to), sem prejuízo da aplica-
ção da multa cabível, juros, 
eventuais acréscimos legais 
e demais despesas advin-
das de sua exigibilidade e 
cobrança.”

 O QUE DIZ A PREFEITURA -   
Questionada, a prefeitura 
afi rmou que o proprietário 
foi notifi cado, mas não rea-

lizou a limpeza dentro do 
prazo estabelecido e uma 
multa foi gerada. Ressaltou 
também que a multa vai 
aumentando, podendo se 
tornar dívida ativa e resul-
tando até mesmo na perda 
do imóvel. 
Sobre os valores das multas 
a prefeitura explicou que 

após vencido o prazo da 
primeira notifi cação, a pe-
nalidade é de 6 UFM (Uni-
dade Fiscal do Município), 
que em 2019 é R$ 174,07, 
gerando um valor total de 
R$ 1.044,42, e no caso de 
uma nova notifi cação a 
multa sobe para 40 UFM 
(R$ 6.962,80). 

Moradores reclamam de 
terreno baldio no Socorro

SUJOU RUA CHAMADA DE MARGINAL À DIREITA, NA DIVISA COM GUAIANASES, É O CENÁRIO CRÍTICO DE FERRAZ

Principal preocupação é em relação ao mosquito aedes aegypti
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GAZETA no Seu Bairro

SUJEIRA PRA TODO LADO - Terreno está em nítido abandono 

Por Giovanna Figueiredo
giovannafi gueiredo@leiaogazeta.com.br

PLANO 
PESSOA FÍSICA

• Hospital São Lucas

• Hospital 8 de Maio

• Hospital Santa Maria

• Hospital Neurocenter

• Santa Casa de Santa Isabel

• Santa Casa de Guararema

• Hospital Master Clin

• Hospital Presidente

• Casa de Saúde Nossa S. de Fátima

• Santa Casa de Mauá

• Hospital Previna São Paulo

• Hospital Previna Franco da Rocha

Hospitais Atendidos: Algumas Clínicas e Laboratórios Atendidos:

• Dr. Previna Brás

• Dr. Previna Mogi das Cruzes 

• Dr. Previna Polvilho

• Dr. Previna Itaquaquecetuba 

• Dr. Previna Perus 

139,
R$ 81

A PARTIR DE
www.plenasaude.com.br

COMPRE ONLINE EM NOSSO SITE

    (11) 4642-4000
OU ATRAVÉS DO NÚMERO:

• Dr. Previna Itapecerica da 
Serra (em breve)

E muito mais...

• Dr. Previna Ferraz de
Vasconcelos 

• Clínica Baby Care

    (11) 4642-4000

• Dr. Previna Guarulhos 
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O PS (Pronto-Socorro) Muni-
cipal Adulto de Suzano começará 
a receber obras de reforma e am-
pliação neste mês de novembro. 
Por esta razão, a entrada provisó-
ria, a partir de segunda-feira (4), 
será pela Santa Casa de Misericór-
dia, localizada na Avenida Antônio 
Marques Figueira, 1.861, na Vila 
Figueira. O cronograma estima a 
entrega em março de 2020. 

Alguns preparativos já foram 
concluídos, como a instalação de 
tapumes para cercar a unidade, 
localizada na Rua Kaneji Kodama, 
1.459, na Vila Figueira. A primeira 
etapa já está sendo providenciada 
desde a última semana pela Secre-
taria Municipal de Saúde, que é a 
adequação das instalações da Santa 
Casa, que receberá os casos de me-

nor complexidade e urgência.
As obras de reforma e amplia-

ção do PS são uma demanda da 
população e contaram com o apoio 
de vereadores que encaminharam 
emendas parlamentares para pro-
porcionar os recursos necessários: 
Issac Lino Monteiro, Leandro Al-
ves de Faria, André Marcos Abreu, 
Marcos Antônio dos Santos e Alceu 
Cardoso. O investimento total é de 
R$ 638,7 mil.

As alterações no imóvel envol-
vem a readequação do número de 
consultórios para atendimento ge-
ral e salas de triagem, bem como 
espaços para coleta de exames e 
acompanhamento com ecocar-
diograma. O objetivo principal é 
proporcionar maior conforto aos 
pacientes, mais agilidade no aten-
dimento e facilidade às equipes de 
funcionários.  

O Sincomércio, que 
representa Mogi das Cru-
zes e região, se uniu à As-
sociação Bem Estar para 
coibir abusos e ilegali-
dades nas cobranças de 
impostos em todo o Alto 
Tietê. A aliança foi fecha-
da na última quinta-feira 
(31), quando o presidente 
da entidade sindical, Val-
terli Martinez, recebeu o 
advogado Ricardo Mello 
Souza, que responde pela 
Bem Estar. 

Com representativida-
de estadual e responsável 
pelo exame e fiscalização 
dos códigos tributários 
das cidades da região e de 
outras partes do Estado de 
São Paulo, a associação já 
lançou o trabalho em Biri-
tiba Mirim. Na sequência 
a ideia é atuar em Ferraz 
de Vasconcelos.

Conforme Souza, o tra-
balho inicialmente será 
realizado pela investiga-
ção de irregularidades, e 
quando confirmadas os 
respectivos prefeitos serão 
procurados afim de que 
haja negociação de acor-

dos para cessar as ilegali-
dades, reforma de códigos 
tributários e devolução de 
valores de impostos co-
brados indevidamente. 

“Vereadores, deputa-
dos e pré-candidatos es-
tão sendo convocados 
para participar da causa 
na defesa de munícipes e 
comerciantes, o que tra-
rá mais força e seguran-
ça nos acordos. Decisões 
judiciais já confirmaram 
as ilegalidades, como é 
o caso de Biritiba, onde 
houve decisão do Juiz 
Bruno Miano, da Vara da 
Fazenda Pública de Mogi 
das Cruzes, que concedeu 
liminar de inexigibilida-
de de taxas cobradas com 
IPTU, declarando serem 

ilegais sua cobrança. O 
processo já está em fase fi-
nal para sentença e deverá 
manter a decisão. Outros 
processos já estão sendo 
preparados nas outras ci-
dades”, ratifica o advogado 
da associação. 

AVANÇO – Em Biritiba 
Mirim, cidade onde o tra-
balho da Bem Estar está 
mais avançado, proprietá-
rios de cerca de 8 mil imó-
veis têm direito ao ressar-
cimento por cobranças 
indevidas de IPTU. A in-
formação está baseada em 
um estudo pormenoriza-
do realizado pela associa-
ção desde 2015. 

Por conta do número 
expressivo de casos, a as-

sociação lidera um movi-
mento para dar entrada 
em uma ação judicial cole-
tiva contra a Prefeitura de 
Biritiba Mirim. A ‘primei-
ra chamada’ para adesão 
ao processo é válida até 30 
de novembro, sendo que 
quem participar dessa pri-
meira ação deverá obter 
a devolução dos recursos 
primeiro. Segundo o le-
vantamento, os proprie-
tários de imóveis têm di-
reito a receber de 25% até 
50% dos valores pagos de 
IPTU, de 2014 a 2019, por 
conta de erros na fórmula 
de cálculo e nas taxas que 
envolvem o imposto. As 
ações também são válidas 
para quem eventualmen-
te tenha deixado de pagar 
o imposto em algum des-
ses anos. “A pessoa pode 
pedir ressarcimento dos 
anos que pagou”, observa 
a diretoria. 

A Associação Bem Estar 
disponibiliza um número 
de WhatsApp para inscri-
ção e participação na ação, 
de qualquer das cidades 
da região do Alto Tietê, 
caso não seja feito acordo 
com as prefeituras. O nú-
mero é (11) 96018-1156. 

Sincomércio e Bem Estar se unem 
em fiscalização de IPTU na região

PARCERIA ENTIDADES LUTAM CONTRA ABUSOS COMETIDOS EM COBRANÇAS DE IMPOSTOS

Indícios de irregularidades ocorrem em Biritiba, Ferraz, Itaquá, Poá e Salesópolis

TRABALHO CONJUNTO - Valterli Martinez e Ricardo Mello

OBRA - PS de Suzano vai ser reformado
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Por Lailson Nascimento
lailsonnascimento@leiaogazeta.com.br

SUZANO APESAR DAS OBRAS, NÃO HAVERÁ COMPROMETIMENTO DOS SERVIÇOS À POPULAÇÃO

Pronto-Socorro recebe reforma e ampliação

 | GAZETA REGIONAL | 02 a 08 de novembro de 2019 | 

CIDADES em Contexto

OUVIR, INOVAR, TRABALHAR.
COM VOCÊ, PELA CIDADE.

OUVIR, INOVAR, TRABALHAR.
COM VOCÊ, PELA CIDADE.

RESULTADOS

EFETIVO DA 
GUARDA 
MUNICIPAL

80 NOVOS GUARDAS 

CONTRATADOS 
EM 2019

QUEDA DE 16% NOS FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS

QUEDA DE 20% 
NO NÚMERO DE 
ROUBOS

mogidascruzes.sp.gov.br

VERDADE

Fonte: Secretaria de Segurança Pública 
do Governo do Estado de São Paulo. 

De 2017 a 2018.
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RAPIDEZ ENTIDADE SE MOBILIZA PARA EVITAR PREJUÍZOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS AÇÃO COBRANÇA FUNDAMENTAL

Após ver salários dos servidores 
de Itaquá em risco, Sinseri quer 
incorporar o NU ao salário-base

Luciano Dávila 
garante ônibus 
para Assistência 

Sindicato propõe solução ao ‘problema’ gerado pela Câmara de Itaquá 

A diretoria do Sinseri (Sindi-
cato dos Servidores Públicos de 
Itaquaquecetuba) protocolou, 
na quinta-feira (31), um pedido 
para que a Prefeitura de Itaqua-
quecetuba faça a incorporação 
do NU (Nível Universitário) ao 
salário-base dos servidores. 

A medida é uma resposta do 
sindicato à ADI (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) que amea-
ça os vencimentos do funciona-
lismo público. Embora o Legisla-
tivo negue, a causa levada à Justiça 
pela Câmara Municipal tem cau-
sado preocupação aos servidores. 

“Estamos para solucionar o 
problema que foi criado, pois 
até então não existia. São mais 
de 3 mil concursados e, do to-
tal, mais da metade já tem NU, 

além daqueles que estão estu-
dando em busca da gratificação. 
A ideia foi boa, mas não men-
suraram que isso poderia acon-
tecer”, adverte o advogado do 
Sinseri, Rafael Ceroni Succi. 

A presidente da instituição, 
Clícia Damaceno, diz esperar 

sensibilidade do Executivo. 
“Esperamos que a reivindica-
ção seja aceita, e realmente o 
NU seja incorporado nos sa-
lários, já que vem sendo pago 
há muito tempo e não afetará a 
previsão orçamentária do mu-
nicípio”, concluiu. 

Itaquaquecetuba recebeu, no últi-
mo dia 24, um ônibus para a Assistên-
cia Social do município. Após polêmi-
ca envolvendo a autoria do pedido, a 
GAZETA apurou que a entrega do veí-
culo foi feita ao presidente do MDB de 
Itaquá, Luciano Dávila, a convite do 
deputado federal Baleia Rossi (MDB).

 “Tive conhecimento que havia 
um pedido parado no Ministério e fiz 
questão de solicitar ao deputado que 
agilizasse a liberação. Graças ao com-
promisso e sensibilidade dos parla-
mentares do MDB e do Ministro Lelo 
Coimbra conquistamos este veículo”, 
comentou Luciano Dávila. 

Por Lailson Nascimento
lailsonnascimento@leiaogazeta.com.br

MOBILIZAÇÃO - Após assembleia, Sinseri propõe incorporação do NU
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‘PROVA’ - Dávila com ministro e deputado
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Cinco médicos espe-
cialistas começam a atuar 
na Santa Casa de Salesó-
polis na próxima segun-
da-feira (4). A informação 
é do prefeito Vanderlon 
Gomes (PL), que assinou 
o contrato de prestação 
de serviços na última 
terça-feira (29).  “Estes 
médicos irão fortalecer a 
saúde municipal dando 
o melhor serviço que os 
munícipes podem rece-
ber”, afirmou.   

As especialidades que 
foram contratadas para 
atuar na Santa Casa estão 
entre pediatria, cardiolo-
gia, ginecologia, psiquia-
tria e endocrinologia. De 

acordo com o prefeito, 
mensalmente a Santa Casa 
atende cerca de 3,5 mil 
pacientes, e agora com os 
especialistas em atividade 
no município este núme-
ro pode dobrar, no entan-
to, haverá economia. 

“Vamos conseguir eco-
nomizar o dinheiro públi-
co. Com os especialistas 
em Salesópolis não vamos 

precisar mandar nosso 
povo para outras cidades 
para realizar consultas, ao 
contrário, eles farão tudo 
aqui e com profissionais 
de grande nível médico”, 
garantiu o prefeito na ce-
rimônia de assinatura, que 
contou com a presença de 
representantes do Institu-
to Ação Brasil, responsável 
pelos médicos. 

INVESTIMENTO – Du-
rante seu mandato como 
prefeito de Salesópolis, 
Vanderlon Gomes conse-
guiu realizar grandes in-
vestimentos na Saúde da 
cidade. Segundo ele, para 
“otimizar os atendimentos 
aos pacientes do municí-
pio”, Salesópolis aplicou, 
ao longo dos últimos três 
anos, cerca de R$ 2 mi-
lhões no setor. 

Com relação à vinda 
dos cinco especialistas 
para atuar na Santa Casa, 
a prefeitura vai investir R$ 
500 mil. “As famílias que 
moram aqui e procuram 
nossos serviços precisam 
do melhor em tudo, e saú-
de é o básico, mas será um 
básico de qualidade”, fina-
lizou o prefeito.   

Salesópolis conta, des-
de sexta-feira (1), com um 
novo modelo de coleta 
de resíduos domiciliares. 
Depois de admitir que o 
serviço executado direta-
mente pela municipali-
dade não é suficiente para 
atender a demanda, a pre-
feitura oficializou con-
trato com a Center Leste. 
A expectativa na cidade 
é de que a empresa reco-
lha entre 17 e 20 toneladas 
por dia. O contrato é de 
12 meses e ao custo de R$ 
370 por tonelada. 

Responsável pelo mes-
mo serviço em outros três 
municípios, sendo duas 
no Alto Tietê, Arujá e Biri-
tiba Mirim, a Center Leste 
inicia o contrato com uma 
experiência que promete 
garantir um modelo total-
mente renovado de coleta 
de lixo em Salesópolis. 

Dentre as mudanças 
está o horário de circu-
lação pela cidade, que se 
dará a partir das 19h. O ob-
jetivo é respeitar o horário 

comercial de trabalho da 
população e, ao mesmo 
tempo, evitar a fadiga dos 
trabalhadores por conta 
do sol. Os dias de coleta 
são segunda-feira, quarta-
-feira e sexta-feira. 

Se antes a cidade con-
tava com apenas um ca-
minhão para todo o pe-
rímetro, agora são dois 
veículos zero-quilômetro. 
Outro diferencial são os 
modelos de compactado-
res de lixo, cuja tecnologia 
impede que o chorume 
seja depositado no chão 
ou até mesmo misturado 
aos resíduos, eliminando 
odores e eventuais pro-
blemas ambientais. 

Além de toda a preocu-
pação com as ferramen-
tas de trabalho, outra exi-
gência da prefeitura foi a 
contratação de pessoas do 
próprio município. Se-
gundo o que foi divulgado, 
a empresa terá um encar-
regado, dois motoristas e 
seis coletores. Os profissio-
nais participaram da apre-
sentação realizada pelo 
prefeito Vanderlon Gomes 
(PL) na sexta-feira (1).

O telefone para conta-
to com a empresa é o (11) 
4725-1912.

NOVA ERA - Ao demons-
trar expectativa positiva 
com o novo modelo, o 

prefeito pediu a colabo-
ração dos munícipes para 
que a coleta seja realizada 
com a qualidade aguarda-
da. Para tanto, ele sugeriu 
que os materiais sejam de-
positados nas calçadas a 
partir das 18h.

Outro ponto citado 
pelo prefeito foi o im-
pedimento, por conta de 
recomendação do MP-SP 
(Ministério Público de 
São Paulo), da coleta na 
zona rural. 

“Na zona rural nós in-
tensificamos o trabalho 
de compostagem e de 
reciclagem e a popula-
ção tem aceitado muito 
bem. Aquelas pessoas que 
têm espírito de liderança 
estão ajudando na cons-
cientização. Acreditamos 
em uma evolução muito 
rápida com relação a essa 
questão rural. Estamos 
até realizando um sor-
teio de um iphone para 
incentivar essa questão 
da reciclagem. As pessoas 
já estão participando e o 
volume de descarte dimi-
nuiu bastante”, concluiu o 
prefeito Vanderlon.   

Center Leste dá início à coleta de 
resíduos sólidos em Salesópolis

COMPARAÇÃO APÓS ‘CAMINHÃO VELHO’, CHEGA FASE DOS VEÍCULOS ZERO-QUILÔMETRO

Empresa promete ‘revolucionar’ um trabalho sempre marcado como deficitário

APRESENTAÇÃO - Vanderlon Gomes recepcionou profissionais

ASSINATURA - Prefeito assinou contrato na própria Santa Casa
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Por Lailson Nacimento
lailsonnascimento@leiaogazeta.com.br

Por Gabriel Dias
gabrieldias@leiaogazeta.com.br

SAÚDE PREFEITURA DE SALESÓPOLIS É QUEM CONSEGUIU O CONTRATO PARA O HOSPITAL 

Santa Casa de Salesópolis oferece atendimento 
com profissionais de 5 especialidades médicas 
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RESULTADOS

VERDADE

CÂMERAS
DE MONITO-
RAMENTO

53 NOVAS
CÂMERAS

UM AUMENTO
DE 100%

78 FLAGRANTES 
POLICIAIS

85 DETENÇÕES EM FLAGRANTE

Fonte: Secretaria Municipal de Segurança. 
Setembro de 2019.

OUVIR, INOVAR, TRABALHAR.
COM VOCÊ, PELA CIDADE.

OUVIR, INOVAR, TRABALHAR.
COM VOCÊ, PELA CIDADE.

mogidascruzes.sp.gov.br
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Marcus Melo prometeu fortale-
cer o programa de abertura das 
escolas municipais aos finais de 
semana e feriados, no entanto, o 
próprio prefeito declarou, em en-
trevista recente ao jornal, que o 
projeto ainda não saiu do papel. 
A prefeitura foi questionada, mas 
não respondeu qual o prazo para 
que o projeto tenha início.
Ainda na área da educação, a 
Escola Municipal Takao Ikeda, no 
Conjunto Jefferson, é margeada 
pelo mato alto, levando riscos 
para crianças que estudam na 
unidade. Mães que não quiseram 
se identificar revelam que há um 
tempo o local não é limpo.
Melo também prometeu ampliar 
o tempo integral na rede muni-
cipal, mas quando questionada 
se isso realmente aconteceu, a 
prefeitura não respondeu. Ele 
também disse que ampliaria o 
número de quadras esportivas 
nas escolas, mas não revelou 
quantas quadras já foram cons-
truídas na atual gestão.

Marcus Melo prometeu 
implantar na cidade novas 

unidades do Programa Saúde 
da Família, principalmente em 
bairros distantes do Centro. 
Ele e sua equipe foram ques-

tionados, mas ninguém soube 
informar quantas unidades 
foram criadas e em quais 
lugares elas estão.

Implantar o Plano Municipal de Se-
gurança Pública na cidade também 
foi uma das promessas do atual 
governo, no entanto, quando ques-
tionados, ninguém soube informar 
quando este Plano de Segurança 
passou a valer na cidade de Mogi 
das Cruzes. Na zona rural, local 
onde o prefeito prometeu aumentar 
a segurança, famílias que vivem no 
bairro Oropó disseram raramente 
ter proteção nestes locais.

Em relação ao transporte municipal, Marcus Melo prometeu mais ônibus nas ruas da cidade com intervalos menores. Uma jovem que mora no bairro 
Guanabara, e que não quis se identificar, reclama do serviço municipal de transporte. Ela pega ônibus todos os dias no bairro Mogilar, próximo à linha 
dos trens da CPTM, e confessa que prefere usar o ônibus intermunicipal por que vai mais rápido e é mais vazio se comparado com os ônibus munici-
pais de Mogi. “Eles demoram muito a passar e, como moro longe, prefiro pegar o coletivo intermunicipal que parece ser mais seguro.” A jovem pega o 
ônibus todos os dias por volta das 19h.
Outra promessa que o prefeito fez para os mogianos foi construir um terminal de ônibus nos bairros Braz Cubas e Jundiapeba, no entanto, o projeto não 
se iniciou. A prefeitura foi questionada, mas não respondeu.

Marcus Melo prometeu disponibilizar áre-
as municipais para construção do progra-
ma Federal ‘Minha Casa, Minha Vida’, no 
entanto, ele não respondeu quantas áreas 
foram disponibilizadas nos últimos anos. 
Ana Paula, 39 anos, aguarda ansiosamen-
te a casa própria, mas diz que “pelo andar 
da carruagem”, vai continuar vivendo com 
sua família em áreas de risco. “Espera-
mos por uma atitude do prefeito, mas ser 
pobre é não ter voz”, revela a mulher.
Valdomiro Venâncio não quis revelar sua 
idade, mas conversou com a reportagem 
sentado no sofá de sua casa ao lado 
de sua cadeira de rodas, no Conjunto 
Jefferson. Segundo ele, onde mora, foi 
proibido de construir casas. “Estou aqui 
por que preciso de um lugar para morar, 
estou esperando pela minha casa já faz 
tempo. Já cansei de ouvir que o governo 
vai entregar. Eles nunca entregam.” 

A ampliação do 
Centro Pop, que fica 
no bairro Mogilar, e 
é responsável por 
atender pessoas em 
vulnerabilidade so-
cial, também foi uma 
promessa, no entanto, a prefeitura não soube dizer se acon-
teceu ou não a ampliação do espaço. Vale ressaltar que, 
nesta semana, uma moradora de rua ajudada pelo Centro 
Pop faleceu na frente da unidade e não se sabe ainda como 
aconteceu, o que aponta uma suposta falha na segurança.

Um dos pontos do Plano de 
Governo é avançar na limpeza 
do Rio Tietê que corta a cidade, 
no entanto, segundo morado-
res do Jardim Rodeio, por onde 
passam as águas do Tietê, 
nenhuma limpeza ou revitaliza-
ção aconteceu.Na Rua Franco 

Martins mora Valdir Morillo 
de Freitas, 57. Ele revela que o 
rio nunca foi limpo ou sequer 
passou por algum processo 
do tipo. “Aqui já chegou alagar 
com as chuvas. Colocar a mão 
nestas águas é pedir para ter 
uma doença. Nunca vi a pre-
feitura vir aqui e limpar o rio. É 
triste saber disso”, lamenta.

BOM! EMBORA CIDADE AVANCE NO CUMPRIMENTO DE PROMESSAS, TEM QUEM APONTE FALHAS SOBRE PROJETO

Das mais de cem pro-
postas que o atual prefei-
to de Mogi das Cruzes, 
Marcus Melo (PSDB), 

fez antes de assumir a 
prefeitura, a GAZETA 
analisou alguns pontos 
que chamam atenção. 
Na série ‘Plano de Go-
verno’ dos prefeitos do 
Alto Tietê, vale ressaltar 

que a cidade de Mogi foi, 
até agora, uma das pou-
cas que seguiu rigoro-
samente a linha do que 
foi prometido. No en-
tanto, têm pessoas que 
afirmam que, na cidade, 

ainda falta muita coisa. 
Ana Paula, por exemplo, 
mora numa comunida-
de carente de Mogi e diz 
que “a política da cidade 
é para rico e não para os 
pobres.”

A reportagem questio-
nou a prefeitura sobre os 
itens analisados do Plano 
de Governo, no entanto, 
não recebeu nenhuma 
resposta do prefeito ou de 
sua equipe.   

Mogi ‘honra’ Plano de Governo, mas 
povo crítica gestão de Marcus Melo
GAZETA questionou a prefeitura sobre itens analisados no Plano de Governo, mas ela não respondeu 

Por Gabriel Dias
gabrieldias@leiaogazeta.com.br

Educação

Saúde

Segurança

Transporte

Habitação
Social

Meio Ambiente
FOTOS: BRUNO ARIB
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Itaquá

Legislativo de 
Itaquá reprova 
contas de 2015 
de Mamoru

Pela segunda vez neste 
ano, a Câmara Municipal 
de Itaquaquecetuba seguiu 
o parecer do TCE (Tribunal 
de Contas do Estado) e 
rejeitou as contas do prefeito 
Mamoru Nakashima (PSDB). 
Em abril foram as contas 
de 2014, enquanto que na 
última terça-feira (29) as de 
2015. Nas duas, o tribunal 
encontrou irregularidades. 
Com isso, o atual prefeito 
deve fi car inelegível nas 
próximas eleições. 

Na sessão ordinária 
desta quarta-feira (30) os 
vereadores de Mogi das 
Curzes convidaram os 
representantes da OSS 
(Organização Social de 
Saúde) Fundação ABC 
para prestar esclareci-
mentos sobre o atendi-
mento realizado no Hos-
pital Municipal de Braz 
Cubas, que é gerido pela 
entidade. 

O convite foi feito por 
meio de requerimento 
apresentado pelo presi-
dente da Comissão Per-
manente de Saúde da 
Casa, Cláudio Miyake 
(PSDB). De acordo com a 
Comissão, há diversas re-

clamações sobre o atendi-
mento no hospital, entre 
elas a falta de médicos e 
especialidades.

“Temos acompanha-
do nos últimos meses 
uma crescente insatisfa-
ção da população com 
aquilo que era o nosso 

orgulho: o Hospital Mu-
nicipal de Braz Cubas. 
De uns tempos para cá 
começou a faltar médi-
cos e acontecer outras 
diversas situações que 
não aconteciam”, expli-
cou o vereador Mauro 
Araújo (MDB).

“O objetivo é termos as 
informações detalhadas 
em relação ao funciona-
mento do hospital para 
que nós possamos ser um 
canal de comunicação 
com a população”, com-
plementou Miyake.

Durante a discussão 
outros vereadores tam-
bém se posicionaram a fa-
vor do convite, entre eles 
Diegão Martins (MDB), 
Rodrigo Valverde (PT), 
Edson Santos (PSD), An-
tonio Lino (PSD), Franci-
mário Vieira Farofa (PL) e 
Emerson Rong (PL).

A reunião com os re-
presentantes da Fundação 
ABC está prevista para 
acontecer na próxima ter-
ça-feira (5), às 17 horas, na 
Câmara Municipal.

TEMPO HÁ 4 MESES NO COMANDO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ENTIDADE DESAGRADA MOGIANOS

Vereadores de Mogi sobem o tom 
de críticas contra a Fundação ABC
Entidade foi convocada para dar explicações sobre falhas no atendimento

Da Redação
reportagem@leiaogazeta.com.br

EM FOCO - Hospital Municipal é acompanhado por vereadores
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• CIRURGIA: retirada de elementos e correções dentárias bucal;

• CLÍNICA GERAL: consultas e emergências;

• DENTÍSTICA: restaurações e obturações na superfície do dente;

• ENDODONTIA: tratamento de canal;

• ODONTOPEDIATRIA: tratamentos odontológicos em crianças;

• PERIODONTIA: tratamento de gengivas;

• • PREVENÇÃO ODONTOLÓGICA: prevenção de doenças buscais.

Alguns procedimentos cobertos:

E muito mais...

Nós temos o plano odontológico ideal 
para você!

(11) 3151-3151
CONTRATE JÁ:

R$ 15,00

R$ 18,00

R$ 25,00

Plena Odonto

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa Meire Regina de 
Souza (Ofi cina Souza), situa-
da a Rua Jerônimo Joviano de 
Deus, 85 – Jardim Nova Poá, 
SP, CEP: 08568 – 540, CNPJ/
CPF Nº 095.166.458-10 e ins-
crição municipal Nº 8016, co-
munica o extravio das notas fi s-
cais de prestação de serviços 
das numerações 001 a 400. 
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VARIEDADES em Geral
RELIGIÃO OBJETIVO DA BATISTA É DESENVOLVER A FÉ E A ESPIRITUALIDADE DAS CRIANÇAS E JOVENS PARTICIPANTES

“Ensina a criança no 
caminho em que deve 
andar e, ainda quando 
for velho, não se desviará 
dele.” - Provérbios 22:6. 
Esse versículo é muito co-
nhecido e pertence a um 
dos livros que integra a 
bíblia, manuscrito sagra-
do dos cristãos católicos e 
protestantes. A partir des-
se princípio o ministério 
Vaga-Lume, da PIB (Pri-
meira Igreja Batista) em 
Mogi das Cruzes, busca 
ensinar a palavra de Deus 
às crianças. 

“O nosso objetivo é co-
nectar as crianças a Cristo. 
Nós acreditamos no po-
tencial das crianças, que-

remos desenvolver a fé e 
espiritualidade delas, para 
que cresçam em sabedoria 
e graça do senhor”, expli-
ca Caio Lage, o pastor das 
crianças e responsável pelo 
Vaga-Lume. 

De maneira lúdica, di-
nâmica e cheia de diver-
são, os voluntários do mi-
nistério buscam ensinar 
as crianças sobre Deus e o 
cristianismo, além de cará-
ter e amor ao próximo. 

“O que mais me marcou 
foi uma EBF (Escola Bíbli-
ca de Férias) que participei, 
pois no fi nal uma crian-

ça deixou um bilhetinho 
agradecendo há alguns 
tios/tias e ao tio vesguinho. 
Ele não era da igreja, não 
tive a oportunidade de co-
nhecê-lo e dar um abraço, 

mas isso me marcou mui-
to. Me mostrou que é só 
colocar Deus na frente que 
dá tudo certo”, conta Gui-
lherme Vesgo, membro do 
Vaga-Lume. 

Lage acrescenta que 
toda semana faz visitas às 
crianças e seus familiares 
para conversar e saber se 
Igreja pode servir de su-
porte. “Em visita à casa de 
uma menina que havia 
participado da EBF a mãe 
dela me agradeceu e disse 
que seus fi lhos nunca ti-
nham vivido algo tão espe-
cial, isso faz valer a pena.”

COMO FUNCIONA – O 
ministério Vaga-Lume 
funciona durante os cul-
tos da PIB de Mogi, que 
fi ca na Rua Barão de Ja-
ceguai, 1019 – Centro. O 
ministério atende crian-
ças de até 12 anos. Para 
mais informações o te-
lefone é o (11) 4726-6515, 
ou pelo site: https://www.
pibmogi.com.br/.

Guilherme Vesgo e 
Caio Lage participaram 
de uma entrevista ao vivo 
na GAZETA e contaram 
muito mais sobre o Vaga-
-Lume e seus novos pro-
jetos. Para conferir acesse 
nossa página: Facebook.
com/gazetaregional. 

Ministério Vaga-Lume, da 1ª Igreja 
Batista, conecta crianças a Cristo
Trabalho com crianças acontece durante os cultos da PIB de Mogi das Cruzes
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Por Giovanna Figueiredo
giovannafi gueiredo@leiaogazeta.com.br

SUCESSO - Guilherme Vesgo foi cativado por Caio Lage

“Queremos que as 
crianças cresçam 
em sabedoria”
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Sabrina Ágata
Apesar dos 16 anos, a biri-
tibana Sabrina Ágata Faus-
tino de Almeida esbanja 
maturidade. Tanto que, 
embora curse o ensino mé-
dio, ela já atua na Clínica 
São Benedito, na própria 
cidade, de olho em seu 
sonho profissional: quer ser 
técnica em enfermagem. 

| GAZETA REGIONAL | 02 a 08 de novembro de 2019 | 

Por Bruno Arib
belezaregional@leiaogazeta.com.br
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Dani de Paula colunasocial@leiaogazeta.com.br
(11) 94737-3481

INAUGURAÇÃO DA BIA
Na noite do dia 28 de outubro, foi inaugurada a sede própria da BIA 
IMÓVEIS. Um local amplo e charmoso para atender a clientela. No 
espaço foi preparada uma festa que contou com a assessoria da Nena 
Mar, um requintado Buffet e música ao vivo. A Bia, que tem 27 anos no 
mercado imobiliário, conta com uma vasta experiência em diversos 
municípios do estado de São Paulo e promete ser a referência na região 
do Alto Tietê. Quem quiser conferir o melhor de imóveis, a sede da Bia 
Imóveis está localizada na Rua Vereador Barbosa de Araújo, nº 99, no 
bairro Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba.

VEREADOR 
EDSON 

DA PAIOL
O MÉDICO 

DO SEU PET

Felicidades
Paz, saúde, sucesso, alegria e todas as bênçãos do 
mundo nesse novo ciclo desejo aos aniversariantes. 
Parabéns!

Gilmara Monteiro Daniel Dias Linda Verdelho Priscila Rodrigues Cida Cruz

Fachada da Bia Imóveis

Bia

Dr. Zenival, Dani Caraça, Bia, Márcio Monteiro e Josafá

Com o casal Maria e Luciano D’Avila

Nena Mar com a Bia Bia com o Cleber da Zap Imóveis Com o casal Mary Mabu e Jefferson

Bia e a doutora Rosa Pastri Léia, Bia e Pereira

Gaziela, o esposo Márcio Knoller com os fi lhos

A anfi triã com Miriam Fujiohara e Paulo Gente Com Vilma, Jair e a pequena Yasmin
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