
Mogi pode ter antigos aliados 
na disputa pela prefeitura 

Na mesma semana em 
que o ex-prefeito de Mogi 
das Cruzes e atual depu-
tado federal Marco Ber-
taiolli (PSD) se mostrou 
interessado em uma pré-
-candidatura ao retorno 
do cargo de chefe do Exe-
cutivo, o também ex-pre-
feito Junji Abe (MDB) teve 
seu nome ventilado para 
a disputa desse ano.

Se no PSD Bertaiolli é 
quem decide, no MDB de 
Junji Abe o político terá 
que disputar prévias caso 
realmente queira entrar 
na disputa. 

Depois de mais de 
duas décadas trabalhando 
de forma unifi cada, o gru-
po político pode ter mais 
de um candidato nas elei-
ções de 2020. P.7

POLÍTICA
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15 carros são 
roubados no 
Alto Tietê a 

cada 24 horas

NÚMEROS NÃO MENTEM

Dentre as dez cidades da região, 
Itaquá lidera o ranking de casos

Apesar do número expressivo, 
crimes desse tipo diminuiram P.3

ARUJÁ l BIRITIBA MIRIM  l  FERRAZ  l  GUARAREMA  l  ITAQUAQUECETUBA  l  MOGI DAS CRUZES  l  POÁ  l  SALESÓPOLIS  l  SANTA ISABEL  l  SUZANO 

Itaquá Saúde

Com apoio 
de deputado, 
município 
pede a 
implantação 
de AME ao 
Estado P.5

Grupo Plena 
Saúde investe 
no Alto Tietê 
e se prepara 
para inaugurar 
novas unidades 
na região P.8

Do que os bairros precisam? 
GAZETA abre espaço para os pedidos dos moradores 
da Vila Varela ao próximo prefeito de Poá P.4
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2 OLHAR CRÍTICO so� e o Alto Tietê
EDITORIAL Políticos e enchentes: velhos conhecidos

A cada quatro anos as 
promessas se renovam: 
“Acabarei com as enchen-
tes na nossa cidade.” A frase 
de efeito, velha conhecida 
da população, muitas ve-
zes ajuda a ganhar votos. 
O político (de ambos os 
sexos) é eleito, seu tempo 
de governo passa, mas a 
outra velha conhecida da 
população, a enchente em 
si, essa não passa. Entra ve-

rão, sai verão, e até as pági-
nas de jornais são repetiti-
vas quanto ao assunto. 

A semana que passou 
teve início com um dos 
maiores alagamentos já 
registrados na cidade de 
São Paulo. E os efeitos, é 
claro, foram sentidos no 
Alto Tietê. Em Itaquaque-
cetuba, por exemplo, 228 
pessoas chegaram a fi car 
desalojadas após o Rio 

Tietê transbordar. Além 
de sofrer com a ocupação 
desordenada do solo, a ci-
dade está localizada antes 
da Barragem da Penha (na 
Capital), ponto que, se-
gundo os políticos locais, 
atrapalha a vazão do rio na 
altura de Itaquá. 

O Condemat (Consór-
cio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto 
Tietê) teve uma reunião 

com o secretário estadual 
de Meio Ambiente, Mar-
cos Penido, logo no iní-
cio do ano. Na ocasião o 
grupo de prefeitos apre-
sentou uma relação deta-
lhada, por município, dos 
córregos e rios que pre-
cisam de intervenções. 
São, ao todo, 74 pontos 
que causam alagamentos 
e enchentes, segundo o 
consórcio. Voltaram com 

a seguinte frase de Peni-
do: “Se for possível, va-
mos fazer sim.”

Mas o grupo de pre-
feitos do Alto Tietê se 
esqueceu que este ano 
acontecem eleições mu-
nicipais, não estaduais. 
Logo, ainda não é o mo-
mento de o governo esta-
dual renovar promessas. 
E os alagamentos? Esses 
não vão falhar.

Artigo

CHIQUINHO SCARPA I
Repercutiu e muito a 

nota sobre o contador de 
histórias que sonha ser vi-
ce-prefeito de Salesópolis. 
Pra quem não perde uma 
edição sequer dessa colu-
na invertebrada, na sema-
na passada publicamos a 
intenção do xibungo em 
tomar um (calma!) assento 
no Poder Executivo a par-
tir do ano que vem. E não 
é que as especulações logo 
começaram! 

CHIQUINHO SCARPA II
Telefones da redação to-

caram à procura desses re-
les escribas. Teve gente que 
questionou, afi nal, quem é 
o elemento. Teve gente que 
matou a charada, até porque 
a coluna deixou uma dica: 
ele não sai da Vila Natal, em 
Mogi das Cruzes. E teve gen-
te que foi além: “É o Chiqui-
nho Scarpa de Salesópolis 
City”. A coluna adverte: Não 
adianta perguntar porque 
nós jamais revelamos os 
nomes dos nossos persona-
gens. Que droga!

CHIQUINHO SCARPA III
Se a intenção do me-

ninão é ser vice-prefeito, 
cuidado, povo de Salê. Já 
já ele estará na porta da 
sua casa fi ngindo que gos-
ta de tomar o seu café. Os 
comentários, entretanto, 
dão conta de que Chiqui-
nho e sua galera não gos-
tam do povão, a menos 
que seja na Vila Natal! 

MUDANDO DE...
...pato pra ganso, o 

pré-candidato a prefeito 
de Itaquá Lucas do Liceu 
anda com o passe valoriza-
do. Somente nesta semana 
o jornal ouviu dizer que o 
político está a caminho de 
dois partidos: o primei-
ro seria o PDT, que levou 
Ciro Gomes para a cidade 
na intenção de mostrar 
apoio ao pré-candidato e 

que ratifi cou o desejo de 
ter o empresário em suas 
fi leiras através do mem-
bro da executiva estadual 
do partido, Sebastião Al-
meida, em uma recente 
entrevista à GAZETA. Nas 
palavras do ex-prefeito de 
Guarulhos, “Lucas do Li-
ceu aparece em segundo 
lugar nas pesquisas, mas 
tem um potencial de cres-
cimento muito grande.”

EU VOU FAZER UM LEILÃO
No ano passado a pró-

pria GAZETA publicou que 
Lucas poderia sair candida-
to pelo Podemos. Mais re-
centemente o Oi Diário as-
segurou que as negociações 
acontecem com Eduardo 
Boigues (PP), outro pré-
-candidato a prefeito. Já 
o Impresso Brasil cravou 
que o educador pode ser o 
representante de Mamoru 
Nakashima, atual prefeito 
de Itaquá. Você, caro leitor 
assíduo, com quem acha 
que deve fi car o coração de 
Lucas? Eduardo Boigues, 
Mamoru Nakashima, Ed-
son da Paiol e até Cirão da 
Massa estão no páreo.

ENQUANTO CRITICAM...
...Abel Larini atua nos 

bastidores. Sim! O ex-pre-
feito de Arujá coordena um 
amplo projeto supraparti-
dário que já reúne PSDB, 
PL, MDB, Avante e PTC na 
cidade. Na última semana 
ocorreu uma reunião para 
organizar o trabalho dos 
pré-candidatos a verea-
dores do grupo. E, é claro, 
discussão do nome para a 
prefeitura. Leandro Lari-
ni segue entre os cotados. 
Oito vereadores e ex-ve-
readores estão no projeto.

Merecemos uma Itaquá melhor

A data-base para negociar 
o reajuste salarial dos servi-
dores públicos municipais de 
Itaquaquecetuba é fevereiro. 
O Sinseri (Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais), o 
qual sou presidente, convoca 
a categoria, defi ne uma pauta 
de reivindicações e vai à Admi-
nistração negociar os anseios 
dos trabalhadores.

Porém, assim como todos 
os anos, enfrentamos inúme-
ros problemas sempre com 
a alegação de difi culdades 
fi nanceiras do município e do 
Brasil. Justifi cativas, aliás, que 
nunca nos convenceram.

NÚMEROS - Entre 2015 e 
2019, a arrecadação de Itaquá 
cresceu 26,44%, ou seja, R$ 
132.324,935 (cento e trinta e 
dois milhões, trezentos e vin-

te e quatro mil, novecentos e 
trinta e cinco reais). A previ-
são de arrecadação de 2020 
ultrapassa os R$ 782 milhões.

Neste período, com mui-
to empenho, inclusive com 
a realização de greves, con-
quistamos 23,78% de reajuste 
salarial para os servidores. O 
auxílio-alimentação, que hoje 
contempla 1.332 trabalhado-
res, está no valor de R$ 132,00.

META DO SINDICATO - Es-
tamos em plena negociação 
da Campanha Salarial 2020. 
O índice de reajuste ainda não 
foi defi nido e esperamos o 
mais rápido possível uma pro-
posta concreta, contemplan-
do também o auxílio-alimen-
tação, até porque temos mais 
de cinco mil servidores e ape-
nas 1.332 são alcançados.

Nós, Servidores, popu-
lação da cidade e nativos 
do município merecemos 
uma Itaquá melhor. Mas 

isso só será possível com 
uma valorização efetiva do 
funcionalismo municipal por 
meio de melhores salários. O 
servidor é o coração da cida-
de, e esse coração precisa ser 
cuidado.

Além do mais, teremos 
uma Itaquá melhor quando 
escolhermos com olhar clínico 
os governantes certos, que re-
almente defendam os interes-
ses do povo, sem bravata, sem 
mentiras e compromissados 
com o servidor municipal.

Juntos podemos e vamos 
construir uma Itaquaquecetu-
ba melhor!

Clícia Mara Silva Damaceno é 
presidente do Sinseri (Sindicato 
dos Servidores Públicos Munici-

pais) e diretora executiva 
da Fesspmesp (Federa-

ção dos Sindicato dos 
Servidores Públicos 
Municipais do Estado 

de São Paulo)

Por Clícia Mara 
Silva Damaceno

Língua de Trapo
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Imagem da Semana

A mogiana e deputada 
estadual Alessandra Monteiro 

(Rede) durante a sua posse
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ALERTA! EMBORA O TIPO DE CRIME TENHA REDUZIDO, É BOM FICAR ESPERTO COM A SEGURANÇA DO SEU VEÍCULO

Crimes do tipo diminuiram em relação a 2018; Coronel Wagner Prado ressalta trabalho da PM

A GAZETA anali-
sou os crimes de 
furto e roubo de 
veículos no ano de 

2019 em todo o Alto Tie-
tê e o que chama atenção 
é que ocorrências desse 
tipo, ao serem somadas, 
aconteceram 5.563 vezes 
nas dez cidades da re-
gião. Apesar do número 
de casos levar a uma mé-
dia de mais de 15 roubos 
e furtos por dia, a estatís-
tica diminuiu em relação 
a 2018, já que naquele 
ano foram contabilizadas 
6.086 ocorrências de fur-
tos e roubos de veículos. 

Quem lidera o ranking 
é a cidade de Itaquaquece-
tuba, que em 2019, no pe-
ríodo de janeiro a dezem-
bro, registrou 1.483 delitos 
de furto e roubo de veí-
culos. Os dados coletados 
em conjunto com a SSP 
(Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo) não informam as 
vias exatas onde aconte-
ceram os crimes. Em se-
gundo lugar vem Suzano, 
que em 2019 registrou 
1.280 casos. Confira todos 
os números na tabela. 

Em entrevista, o co-
ronel do CPAM-12 (Co-
mando de Policiamento 
de Área Metropolitano), 

o policial militar Wagner 
Prado, comentou sobre as 
ações da PM para dimi-
nuir esse tipo de situação.

Responsável pelo mo-
nitoramento policial de 
oito cidades do Alto Tietê 
(com exceção de Arujá e 
Santa Isabel), ele come-
morou o fato do número 
de furtos e roubos de veí-
culos na região ter caido 
cerca de 5.85% de 2018 
para 2019 (entre as oito 
cidades do CPAM-12).

Por outro lado, o Co-
ronel chama atenção 
para as cidades de Mogi 
e Guararema, que regis-
traram uma alta nestes 

crimes em 2019. “Através 
do levantamento que fi-
zemos com relação aos 
crimes de furto e roubo 
de veículos, quatro cida-
des registraram aumento 
em 2019 e quatro cidades 
registraram redução no 
mesmo período. Mesmo 
assim, faço uma análi-
se positiva. Vale lembrar 
que nem sempre conse-
guimos reduzir tudo. É 
importante frisar que as 
prefeituras invistam em 
cerca eletrônicas e em 
monitoramentos”, expli-
ca o Coronel.

Ele ainda ressalta que 
algumas cidades moni-
toradas pelo CPAM-12 
fazem divisa com bair-
ros da Zona Leste da 
Capital, o que favorece 
o aumento desses tipos 
de ocorrências. “Muitas 
regiões da Zona Leste 
são monitoradas, então 
o crime acaba migran-
do para nosso lado (Alto 
Tietê). Existem também 
muitos desmanches em 
São Paulo, e isso oferece 
margem para ilegalida-
de”, diz o Coronel.  

Por Gabriel Dias
gabrieldias@leiaogazeta.com.br

CORONEL WAGNER - “É importante que as prefeituras ajudem”

Região teve mais de 5 mil roubos 
e furtos de veículos durante 2019

Desmanches 
são atrativos 

para esse tipo de 
crime, afirma PM
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Confira os números dos crimes de Furto e 
Roubo de Veículos em todo o Alto Tietê

Cidade Furto e Roubo de 
Veículos 2018

Furto e Roubo de 
Veículos 2019 Variação

Arujá 412 268
Biritiba 25 21
Ferraz 786 844
Guararema 42 63
Itaquá 1.607 1.483
Mogi 839 954
Poá 566 541
Salesópolis 8 9
Santa Isabel 156 100
Suzano 1.645 1.280
Total 6.086 5.563
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Nesta edição, a GAZE-
TA foi até o bairro Vila 
Varela, em Poá. Na divisa 
com Itaquaquecetuba, a 
região é rodeada por em-
presas e tem grande parte 
de suas ruas ocupadas por 
caminhões carregados ou 
à espera do carregamento. 

No bairro, a reporta-
gem constatou inúmeros 
problemas, no entanto, os 
principais estão relacio-
nados à coleta de esgoto 
que, segundo moradores, 
não há, e também a falta 
de vazão da água da chu-
va, que não tem por onde 
escorrer.

Moradores reclamam 

da falta de pavimentação 
em algumas ruas. A co-
merciante Cristiane da Sil-
va, 39, diz que nunca hou-
ve asfalto no bairro e que 
cada morador paga de seu 
bolso para jogar restos de 
cimento em frente às re-
sidências. “Prefeito [Gian 
Lopes] nunca veio aqui. De 

tudo que a gente precisa, 
somos nós que corremos 
atrás com nosso suor. O 
difícil é isso, é depender de 
político para viver.”

Muitas famílias do bair-
ro convivem com o cheiro 
fétido de esgoto que corre 
a céu aberto e sem nenhum 
tipo de tratamento. 

A dona de casa Helenil-
da Santos, 43, e a aposen-
tada Leonice dos Santos, 
70, sofrem em épocas de 
chuvas com a água que 
fi ca represada em frente às 
suas residências. “A água 
não tem vazão nenhuma. 
Quando chove vem água 
de todo lado, e o local 
por onde a água deveria 
correr é estreito para o 
grande volume, o que faz 
com que as casas alaguem, 
causando prejuízo para 
as famílias. Para resolver 
é fácil, basta a prefeitura 
querer”, diz a aposentada 
Leonice, que acrescenta: 
“Nós sofremos muito, mas 
ninguém ajuda.”

A iluminação no bairro 
também é um dos pontos 

que fi cam a desejar, se-
gundo os moradores. Ao 
longo da noite, as luzes 
não ascendem, deixando 
perigosos os acessos às 
casas e em algumas ruas 
do bairro. “Fica ruim não 
ter luz, ainda mais para a 
gente que mora aqui”, diz 
Beatriz Fraga, 24.

Gian Lopes virou as costas para a 
Vila Varela, reclamam moradores

À MERCÊ! COMUNICADE NÃO CONTA COM NENHUM APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUE SE SILENCIA

Falta de atuação política do prefeito de Poá no bairro faz população se revoltar com os problemas do cotidiano 
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GAZETA no Seu Bairro

ATRASO - Falta de qualidade de vida traz prejuízos aos moradores

Por Gabriel Dias
gabrieldias@leiaogazeta.com.br

SILÊNCIO DA 
PREFEITURA

A reportagem enviou um 
questionário para a Prefeitura 
de Poá solicitando esclareci-
mentos sobre os problemas 
citados nesta matéria, no en-
tanto, a prefeitura não respon-
deu a nenhuma pergunta. 

• 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
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ESTRUTURA SERVIÇO DO ESTADO TEM MÉDICOS ESPECIALISTAS E ATÉ PEQUENAS CIRURGIAS

O deputado estadual André do Prado e o prefeito de Itaquá, Mamoru 
Nakashima, levaram o pedido à Secretaria de Estado da Saúde

A instalação de um 
AME (Ambulatório Mé-
dico de Especialidades), 
em Itaquaquecetuba, foi 
o pedido que o deputa-
do André do Prado (PL), 
o prefeito Mamoru Na-
kashima (PSDB) e o se-
cretário municipal de 
Saúde, William Harada, 
fizeram ao secretário de 
Estado de Saúde, José 
Henrique Germann Fer-
reira, durante reunião 
em São Paulo.

André do Prado argu-
mentou que Itaquá já de-
veria ter sido contempla-
da com um AME. “É uma 
grande cidade do Alto 
Tietê, com mais de 350 
mil habitantes e com uma 
grande demanda por exa-
mes da região. É funda-
mental que o Estado possa 
verificar a possibilidade de 
instalar este equipamento 
no município”, argumen-
tou o parlamentar.

Mamoru reforçou a 
necessidade de um AME 
na cidade para que pos-
sa dar mais agilidade no 
atendimento por exames. 
“´É uma necessidade ur-
gente para o município 
que tem unidade de refe-
rência para o atendimen-
to, mas falta um serviço 
mais ágil para realização 
de exames”, comentou.

A instalação de um 
AME em Itaquaquecetu-

ba é um pedido antigo da 
população da cidade e da 
região, já que, atualmente, 
somente Mogi das Cruzes 
conta com um AME no 
Alto Tietê. Os ambula-
tórios são unidades que 
oferecem consultas com 
especialistas, exames e, 
em algumas unidades, 
pequenas cirurgias em 
um só local.

O secretário Germann 
Ferreira firmou o com-

promisso de avaliar este 
pedido. Ele também disse 
que colocará a cidade na 
programação da carreta 
do programa “Mulheres 
de Peito” para ajudar a re-
duzir a fila por exames de 
mamografia. O mesmo 
acontecerá em relação 
aos procedimentos of-
talmológicos, nos quais a 
cidade terá prioridade em 
iniciativas do Governo do 
Estado. 

O Canil Municipal de 
Santa Isabel foi alvo de ma-
téria da GAZETA na edi-
ção do último sábado (8). 
Na ocasião a reportagem 
abordou os problemas en-
frentados pelos funcioná-
rios para manter a unidade 
funcionando quase sem 
apoio da administração 
municipal (a matéria com-
pleta você pode conferir no 
site leiaogazeta.com.br). 

A reportagem encon-
trou no local um cená-
rio de superlotação, e de 
acordo com a própria 
prefeitura há cerca de 110 
cães e 20 gatos abrigados. 
Havia casinhas para cães 
do lado das dependências 
canil, pois dentro da uni-
dade não tinha espaço. 

Questionada sobre o 
caso a prefeitura alegou 

não ter conhecimento das 
tais casinhas. No entanto, 
no dia em que a reporta-
gem esteve no local (6) uma 
funcionária que dirigia o 
carro do Centro de Zoono-
ses, Natalia Feitosa de Sou-
sa, que tem o cargo de lí-
der de equipe operacional, 
também esteve na unidade. 

A prefeitura afirmou 
que os cachorros que se 
encontram fora do canil 
não permanecem no lo-
cal com a autorização da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. Mas na última ter-
ça-feira (11) o jornal rece-
beu informações de que 
foi pedida a retirada das 
casinhas do lado de fora, 
porém nenhuma medida 
foi tomada para resolver o 
problema de superlotação. 

A reportagem voltou a 
questionar a prefeitura, mas 
até o fechamento dessa edi-
ção não houve retorno. 

PARE
O SARAMPO
COM A
VACINA.
A HORA É AGORA.
A campanha é destinada a crianças e jovens
de 5 a 19 anos, mas todas as pessoas
de 6 meses a 59 anos ainda não 
vacinadas ou com esquema incompleto 
devem comparecer.
Leve a carteirinha de vacinação
e o Cartão SIS aos postos de saúde. 

LOCAL: EM TODOS OS POSTOS 
DE SAÚDE DA PREFEITURA DE 
MOGI DAS CRUZES

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA O SARAMPO

DE 10 DE FEVEREIRO
A 13 DE MARÇO

CONTRA O 
SARAMPO

Informe-se:
11 4798-6768

É 
HOJE

Itaquá quer implantação de AME

Da Redação
reportagem@leiaogazeta.com.br

Por Giovanna Figueiredo
giovannafigueiredo@leiaogazeta.com.br
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CIDADES em Contexto

REUNIÃO - Deputado estadual, prefeito e secretário de Saúde estiveram na Pasta estadual de Saúde
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Carnaval 
mogiano tem 
início sábado

FOLIA DE MOMO

Você já escolheu a sua 
fantasia? Ainda não? Então 
corra. Começa nesse sába-
do (15) o Carnaval de Rua 
de Mogi das Cruzes. Ao todo 
serão 13 blocos, em vários 
pontos da cidade, mas quem 
abre a folia é o Bloco dos Fre-
néticos. O evento acontecerá 
a partir das 20h na Rua Júlio 
Prestes/ Avenida Capitão 
Manoel Rudge (Parque Mon-
te Líbano). 

No próximo final de se-
mana (21 a 23) haverá desfile 
de blocos de ruas em vários 
pontos da cidade, acontecen-
do simultaneamente. Subur-
bloco, Bloco Mogi das Que-
ens, Gira Mundo Bonecos 
Gigantes de Sabaúna e Bloco 
do Gonzagão são algumas 
das atrações confirmadas. 

Os desfiles das escolas 
de Samba estão marcados 
para o dia 23 de fevereiro, 
na Avenida Cívica. Sairão na 
passarela do samba o Bloco 
60 Mais, seguido pelas agre-
miações Guerreiras de Fogo, 
Acadêmicos da Fiel, Unidos 
da Vila Industrial, Acadêmi-
cos do São João e Estação 
1ª de Brás Cubas.  

MAUS TRATOS ESPAÇO ESTÁ SUPERLOTADO

Canil Municipal de Santa 
Isabel segue esquecido



Tem oportunidade 
para espanhol, 
pintura em 
tecido e 
reaproveitamento 
de alimentos
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O Cempro (Centro 
Multiuso Profissionali-
zante) do Fundo Social de 
Solidariedade de Biritiba 
Mirim vai abrir inscri-
ções para diversos cursos 
gratuitos, como: espa-
nhol, pintura em tecido e 
reaproveitamento de ali-
mentos. As atividades são 
voltadas aos moradores 
da cidade. No ato da ins-
crição, o interessado pode 
contribuir com o Fundo 
Social doando 1 quilo de 
alimento não perecível.

Na terça-feira (18), os 
interessados em aprender 
pintura em tecido podem 
procurar o Cempro, que 
fica na Rua Ayrton Senna 
da Silva, n° 100, Alvorada 
A, das 9h às 12 h e das 13h 
às 17 h. As inscrições serão 

realizadas apenas nesse 
dia. O curso terá início no 
dia 28 de fevereiro e tér-
mino dia 5 de julho. Ao 
todo, os alunos aprende-
rão 15 módulos de pintura 
em tecido.

Já na quinta-feira (20), 
será a vez das inscrições 
para o curso de espanhol. 
A atividade é voltada para 
jovens de 13 a 16 anos e 

será ministrada as quintas-
-feiras. O curso terá início 

no dia 5 de março e térmi-
no em 4 de junho. As vagas 
são limitadas e as matrícu-
las serão efetuadas apenas 
no dia 20, no Cempro, das 
9h às 12h e das 13h às 17h.

Os interessados em par-
ticipar do curso de reapro-
veitamento de alimentos 
poderão realizar as inscri-
ções, também no Cempro, 
no dia 28 de fevereiro. O 
curso terá início no dia 12 
de março em dois horá-
rios, das 9 às 11 h e das 14 
às 16 h.

Será adotado o sistema 
de sorteio todas as vezes 
que o número de inscri-
tos superar o número de 
vagas ofertadas. O sorteio 
será realizado no próprio 
Cempro em data e horário 
previamente divulgados.

Para mais informações 
sobre os cursos, entrar em 
contato pelo 4692-5505. 

Fundo Social de Biritiba Mirim abre 
inscrições para cursos gratuitos 

ANOTE NA AGENDA INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITAS NOS DIAS 18, 20 E 28 DE FEVEREIRO

Centro Multiuso Profissionalizante tem vagas para pintura em tecido, 
espanhol e reaproveitamento de alimentos; as vagas são limitadas 
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Da Redação
reportagem@leiaogazeta.com.br

PROFISIONALIZAÇÃO - Não perca essa oportunidade

Grupos organizam 
protestos contra 
pedágio em Mogi

MOVIMENTO

O Movimento Pedágio Não, de 
Mogi das Cruzes, está convo-
cando moradores da cidade e 
de todo Alto Tietê para parti-
cipar de uma manifestação na 
Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a 
Mogi-Dutra, a partir das 10h do 
próximo sábado (15).  
O ponto de encontro será na 
Mogi-Dutra, altura do nýúmero 
1600, próximo ao posto Itama-
rathy e da concessionária Ford. 
Haverá dois grupos que se des-
locarão até o local em comboio. 
O primeiro será uma carreata 
dos moradores da Serra do 
Itapeti e caminhoneiros, com 
saída às 9h da rotatória do 
Condomínio Aruã. O segundo 
será uma bicicletada com ci-
clistas do município, saindo 
da Estação Mogi da CPTM, 
também às 9h.  
A expectativa é superar o nú-
mero de participantes da pri-
meira manifestação e reunir 
muito mais que 400 veículos 
contra a instalação de um pe-
dágio em Mogi das Cruzes, 
proposto em projeto da Artesp 
(Agência de Transportes do 
Estado de São Paulo).  
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POLÍTICA em Debate

Quem acompanha os 
bastidores políticos de 
Mogi das Cruzes prova-
velmente já ouviu: “Qual 
é a posição do ex-pre-
feito Marco Bertaiolli 
(PSD) para as eleições 
de 2020?” No início da 
semana, a jornalista Ma-
rilei Schiavi, âncora do 
programa matinal Radar 
Noticioso, da Rádio Me-
tropolitana, fez a mes-
ma pergunta ao próprio 
deputado federal. E pela 
primeira vez Bertaiolli 
admitiu, publicamente, a 
possibilidade de disputar 
o pleito de outubro.

Após explicar que o 
PSD terá candidatos a 
prefeito em todos os mu-
nicípios sujeitos a dispu-
tas no 2º turno, Bertaiolli 
foi enfático: “Mogi das 
Cruzes terá um candida-
to a prefeito pelo PSD.” 

Questionado por Mari-
lei se o candidato pode 
ser ele próprio, o depu-
tado federal confirmou: 
“Pode ser eu. Pode ser o 
vereador Antônio Lino. 
Pode ser o vereador Ed-
son Santos. E mais dois 
nomes que se filiaram 
ao PSD nesta semana. A 
ideia é que […] em abril 
nós tenhamos condições 
de escolher, em uma pré-
via, o nosso candidato a 
prefeito.”  (L.N.)

REPERCUSSÃO DEPUTADO MUDA CENÁRIO

Marco Bertaiolli também 
está no páreo pelo Poder 
Executivo no município 

O Diretório Municipal do MDB de 
Mogi das Cruzes afirma desconhecer a 
intenção do ex-prefeito Junji Abe em 
lançar pré-candidatura a um eventual 
terceiro mandato nas eleições de 2020. A 
informação é do vereador Mauro Araujo, 
que é presidente do Diretório Municipal 
da sigla e responsável pela coordenação 
do MDB em todo a região do Alto Tietê. 

Após um jornal ventilar, nesta sema-
na, a possibilidade de Junji concorrer a 
um terceiro mandato em Mogi - ele foi 
prefeito entre 2000 e 2008 -, o dirigente 
regional do MDB, Mauro Araujo, foi con-
sultado pela GAZETA e garantiu que o 
tema não passa de especulação eleitoral.

“O Junji Abe é um dos principais 
quadros políticos de Mogi das Cruzes 

e do MDB, mas eu desconheço a in-
formação de que ele é pré-candidato 
a prefeito. Junji fez um excelente tra-
balho por Mogi, mas nesse momento o 
MDB está neutro quanto às eleições em 
Mogi. O partido até pode ter um candi-
dato, mas vamos decidir essa situação 
em prévias futuras. O nome do Junji 
com certeza fará parte dessa prévia”, 
reforçou Mauro Araujo.  

ESPECULAÇÃO AINDA NEUTRO, DIRETÓRIO MUNICIPAL QUE VAI DECIDIR

MDB desconhece pré-
candidatura de Junji Abe 
à Prefeitura de Mogi
Comentário vem após nome do ex-prefeito ventilar como 
um dos possíveis nomes para as eleições municipais 
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Por Lailson Nascimento
lailsonnascimento@leiaogazeta.com.br

TEMPO - Junji Abe se filiou ao MDB em 2018

ACENO - PSD esta no páreo



NOVIDADES GRUPO VAI INAUGURAR NOVAS UNIDADES EM MOGI DAS CRUZES E SUZANO

Dentre os destaques, aumento de 30% na média diária de pacientes após 
o início do sistema de atendimento 24 horas no Dr. Previna de Itaquá

Os clientes do con-
vênio Plena Saúde que 
utilizam os serviços da 
empresa no Alto Tietê 
terão acesso a uma série 
de novidades ainda nes-
se primeiro semestre. 
Além das unidades que 
serão inauguradas no 
dia 9 de março, em Mogi 
das Cruzes e Suzano, o 
Hospital Dr. Previna de 
Itaquaquecetuba passou 
a oferecer atendimento 
médico 24 horas desde o 
último dia três.

De acordo com a ge-
rente da unidade, Aman-
da Alves, nesses dez dias 
de atendimento 24 horas 
houve um aumento de 
30% no volume de pa-
cientes que frequentam o 
hospital. Por ser contrata-
do pela Prefeitura de Ita-
quaquecetuba para pres-
tar serviços aos servidores 
públicos do município, o 
Grupo Plena Saúde tem 
dado atenção especial ao 
Dr. Previna da cidade. 

“Devido ao número de 
pacientes atendidos no 
Dr. Previna de Itaquá des-
de o início da operação, 
a empresa decidiu iniciar 
esse trabalho 24 horas. Os 

clientes têm acesso a la-
boratório, raio-x, atendi-
mento clínico e pediátri-
co durante o dia e a noite. 
Tudo isso tem mudado a 
rotina da unidade, prin-
cipalmente à noite, já que 
1/3 de todo o nosso públi-
co frequenta a unidade a 
noite”, registrou. 

No Hospital Previna 
de Franco da Rocha, uma 
das principais unidades 
do grupo, o cliente pas-
sou a contar com dois 
equipamentos de ponta: 
ressonância magnética de 
extremidade e aparelho 

de tomografia computa-
dorizada. 

O primeiro não utiliza 
radiação ionizante e nem 
o túnel, e tem a mesma 
precisão que uma máqui-
na de ressonância magné-
tica convencional. Geral-
mente usado para exames 
de extremidades, tais 
como joelhos, tornozelos, 
pés, cotovelos, punhos, 
braços, entre outros, o 
aparelho é indicado para 
pacientes que sofrem 
com claustrofobia. 

Já a tomografia compu-
tadorizada possui, dentre 
as principais diferenças 
em relação aos aparelhos 
mais antigos, uma melhor 
qualidade de imagem.

INVESTIMENTOS – Como 
a GAZETA já publicou, o 
Grupo Plena Saúde rea-
lizou uma série de inves-
timentos no Alto Tietê 
desde que chegou à re-
gião, no final de 2018. De 
lá para cá a empresa já 
presta serviços na maioria 
das cidades do Alto Tietê. 
Com as unidades que já 
funcionam e as que serão 

inauguradas, aos poucos 
o convênio médico vai 
criando uma rede própria 
na região. 

A presidente do Sin-
seri (Sindicato dos Ser-
vidores Públicos de Ita-
quaquecetuba), Clicia 
Damaceno, garante que 
os serviços prestados 
aos funcionários públi-
cos melhoraram. “Ainda 
existem coisas que pre-
cisam ser resolvidas, mas 
melhorou bastante. Eu 
sou servidora pública e 
também utilizo o plano 
de saúde. Vale lembrar 
que o Sinseri continua 
acompanhando o con-
trato, pois temos um ca-
nal aberto com a Plena 
Saúde. Inclusive recebe-
mos reclamações sobre 
descredenciamentos de 
algumas clínicas. Mas 
o descredenciamento 
acontece aonde a empre-
sa tem ou vai inaugurar 
rede própria, somente 
nesses casos. Em Arujá, 
por exemplo, a Mater-
nal Baby Care continua 
atendendo o nosso pla-
no”, destacou Clicia. 

EXTRAVIO DE NOTAS

A Empresa JPA CONSULTORIA LTDA, situada à AV CA-
PITAO FRANCISCO IGNACIO, nº 30, Centro, Poá/SP, 
CEP: 08551-150, CNPJ n° 01.229.837/0001-70 e inscri-
ção municipal n° 32.537, comunica o extravio/perda do 
talão de notas de nº 001 a 150.
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SAÚDE em Sua Vida

Grupo Plena Saúde segue expansão

Por Lailson Nascimento
lailsonnascimento@leiaogazeta.com.br

FRATERNIDADE DAS SERVIDORAS 
DA PALAVRA DE DEUS

CNPJ: 54.795.448/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2019
ATIVO...................... 1.645.619,79
CIRCULANTE............. 281.109,31
DISPONIVEL............... 210.093,45
Caixa................................... 486,93
Banco Conta
Movimento.................... 209.606,52
Aplicações Financeiras.. 26.351,16
Sal/Férias Empregados...14.799,70
Empréstimos  
a Terceiros......................29.865,00
NÃO CIRCULANTE...1.364.510,48
IMOBILIZADO...........1.394.143,58
Veículos......................... 92.101,62
Imóveis...................... 1.040.932,78
Móveis e Utensílios........ 39.318,78
Construções................. 218.910,40
Computadores..................2.880,00
(-) Depreciação  
Acumulada.................... -29.633,10
PASSIVO.................. 1.645.619,79
CIRCULANTE............... 31.688,36
Salários a Pagar.............12.298,74
Encargos a Recolher..... 19.389,62
PATRIMÔNIO  
LIQUIDO................... 1.613.931,43
Patrimônio Social...... 1.614.408,41
Déficit do Exercício............ -476,98

DEMONSTRAÇÃO DAS  
CONTAS DE RECEITAS
RECEITAS.................. 783.647,75
Subvenções................. 652.813,30
Contribuições e  
Doações........................ 103.794,26
Outras Receitas............. 24.000,00
Rendimentos de  
Aplicações Financeiras.... 3.040,19

DEMONSTRAÇÕES DAS  
CONTAS DE DESPESAS 
DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS..... 784.124,73
Salários e Ordenados.....19.299,91
Cesta Básica................... 1.740,24
Previdência Social........... 5.036,78
F.G.T.S............................. 1.545,38
Água, Luz,Telefone 
e Internet........................ 10.047,36
Conservação Bens  
e Instalação.................... 18.112,95
Serv. Prest. Pessoa  
Jurídica/Física................ 12.362,52
Material de 
Consumo/Eventual............. 345,00
Mat/Escritório/Pedagógico.. 633,12
Despesas c/Veículos........ 6.224,88
Despesas Tributárias....... 6.707,33
Despesas Financeiras.............8,68
Depreciações................... 7.827,70
DESPESAS COM  
PROJETOS – CRECHE JESUS 
BOM PASTOR............. 694.232,88
Recursos Humanos..... 603.167,93
Despesas  
Administrativas............... 10.053,60
Despesas com  
Alimentos....................... 16.527,52
Desp. Água, Luz,  
Telefone............................ 7.041,63
Outras Despesas............ 19.142,00
Material  
Escolar/Pedagógico....... 32.572,20
Material/Consumo/ 
Limpeza............................ 5.728,00

DEMONSTRAÇÃO DO  
RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS  
OPERACIONAIS......... 783.647,75
Receitas Totais............. 783.647,75
(-) DESPESAS 
OPERACIONAIS 
Despesas 
Administrativas............ -784.124,73
DEFICIT DO  
EXERCÍCIO...................... -476,98

Reconhecemos a exatidão do pre-
sente Balanço Patrimonial do perí-
odo, totalizando o Ativo e o Passi-
vo de acordo com os documentos 
apresentados, a importância de R$ 
1.645.619,79 (Um Milhão, Seis-
centos e Quarenta e Cinco Mil, 
Seiscentos e Dezenove Reais e 
Setenta e Nove Centavos).

Suzano, 31 de dezembro de 2019.

Terezinha de Arruda Costa
Presidente
CPF: 674.556.628-15

Sirlene Maria da Silva Souza
Contadora
CRC: 1SP115424O7

ESTRUTURA - Com atendimento 24 horas, unidade de Itaquá tem laboratório, raio-x e até pediatria

NOVA UNIDADE - Dr. Previna de Mogi ficará na Rua Santana
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