portalnews.com.br

Sábado, 3 de fevereiro de 2018

3

Vitoria Mikaelli

Passagem fecha hoje
Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia

A passagem de nível da rua Doutor Deodato Wertheimer será fechada para o tráfego de veículos hoje, a
partir das 6 horas. Nesta semana, a Prefeitura de
Mogi das Cruzes realizou adequações para melhoria
de acessibilidade no local. Cidades, página 5
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PREJUÍZO

Durante todo o ano passado foram apontados 66 casos de furtos e 98 de danos; uma média de 13 casos por mês

Município registra 13 casos de
vandalismo no mês de janeiro
Isabella Grisaro*

Somente no mês passado,
Mogi das Cruzes registrou
13 ocorrências de danos e
furtos em prédios públicos
municipais, segundo informações da Prefeitura. Os
casos de vandalismo tem
sido frequentes na cidade
e os principais alvos são,
geralmente, as Unidades
Básicas de Saúde (UBS).
Já no ano passado, a administração municipal destacou que foram registrados
98 casos de danos e 66 de
furtos, o que resulta, em
média, 13 casos por mês,
muito semelhante ao que
ocorreu em janeiro último.
Dentre essas ocorrências,
foram oito furtos e dez episódios de danos, sendo que
alguns casos abrangem as
duas ações.
A última aconteceu na

UBS Alto do Ipiranga, onde
um homem foi preso em
flagrante durante tentativa
de furto. Casos similares já
ocorreram duas vezes no
local, entretanto a ocorrência
no final de semana passado
resultou na prisão do invasor.
Nenhum material chegou a
ser levado.
Outro episódio que também resultou em prisão
foi na Escola Municipal
Richer Romano Neto, na
região central, quando um
homem tentou furtar cabos
e equipamentos, no dia 12
de janeiro.
Já a Unidade de Atenção
aos Programas de Saúde II
(UAPS II), na rua Fausta
Duarte de Araújo, no Jardim Santista, que é a sede
do Programa Municipal de
DST/Aids, foi invadida no
último dia 21 com ações de
vandalismo e registrou furto

Divulgação

UBS Alto do Ipiranga foi último local danificado por ações realizadas por marginais

de um televisor, telefones e
outros equipamentos.
No ano passado, anteriormente a isso, a UBS Jardim

Ivete, invadida no final de
semana do Natal, com furtos e atos de vandalismo e
na ocasião, o atendimento

foi suspenso no dia 26 de
dezembro.
A Guarda Civil Municipal
(GCM) afirmou que ações

promovidas já resultaram
na prisão de pessoas que
tentavam furtar ou danificar
prédios municipais, uma
vez que a instituição vem
atuando intensamente na
prevenção e combate a este
tipo de ocorrência, tanto com
trabalho de patrulhamento
nas ruas, como com o monitoramento por meio das
câmeras da Central Integrada
de Emergências Públicas
(Ciemp) e da Central de
Alarmes.
A Prefeitura de Mogi
afirmou, em nota, que a
população também deve
colaborar com este trabalho, denunciando atos de
vandalismo ou de furto a
equipamentos públicos pelo
telefone 153, da Ciemp, que
funciona 24 horas por dia,
sendo que não é preciso se
identificar.
*Texto supervisionado pelo editor.

Segurança

Solidariedade

Prefeito apresenta o ‘Proteje Mogi’

Primeira doação de
alimentos é realizada

O prefeito Marcus Melo
(PSDB) apresentou ontem as
ações da área de segurança
pública do programa “Move
Mogi”. O evento aconteceu
na Escola de Governo e
Gestão, no barro Vila Nova
Mogilar, e contou com a
presença de autoridades e de
representantes da sociedade
ligados ao tema. As novas
ações estarão dentro do
programa “Protege Mogi”.
“Garantir da segurança
da população deve ser um
trabalho de todos, realizado
de forma integrada entre a
Prefeitura, as Polícias Civil e
Militar, com a participação
de toda a sociedade. É um
esforço constante. O que buscamos é ter uma cidade mais
segura e tranquila”, destacou
Marcus Melo. Anualmente,
a Prefeitura investe cerca de
R$ 20 milhões em segurança.
Entre os novos investimentos
que serão feitos dentro do
programa Protege Mogi está

Ney Sarmento/PMMC

Evento para a apresentação do programa ocorreu na Escola de Governo e Gestão

a construção da Central de
Inteligência de Segurança, que
reunirá diversas estruturas da
Guarda Municipal, a Central
Integrada de Emergências
Públicas (Ciemp), o monitoramento por câmeras e a
Defesa Civil. O novo prédio
tem investimento previsto

de R$ 4 milhões e ficará na
avenida Engenheiro Miguel
Gemma, no Socorro.
Outra novidade voltada
à Guarda Municipal é a
aquisição, neste ano, de 10
novos veículos e 6 novas
motocicletas para atuar no
patrulhamento. Além disso,

está prevista a contratação de 60 novos guardas
municipais, por meio de
concurso público que está
em andamento.,
O sistema de monitoramento também deverá
receber investimentos em
2018, com 21 novas câmeras.

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes
recebeu, na manhã de ontem,
a primeira doação de alimentos
do ano. A ação social foi uma
iniciativa da Associação Brasil
Soka Gakkai Internacional
(BSGI), uma organização não
governamental que está em
Mogi desde 1963.
Os alimentos hoje doados
foram arrecadados durante
a apresentação, no dia 21
de janeiro, da banda Nova
Era Kotekitai, uma banda
feminina de jovens que faz
parte da ONG e reúne diversas
mulheres, com idade a partir
dos seis anos. A apresentação
foi no auditório do Centro
Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) e os
organizadores pediram a
todo público interessado em
assistir à atração a doação
um quilo de alimento não
perecível.

Ao todo, o Fundo Social
recebeu 170 quilos, que já
serão distribuídos às entidades cadastradas. “Esta é
a primeira entrega de 2018
e sabemos que temos um
grande desafio pela frente,
mas por sorte aqui em Mogi
das Cruzes só encontramos
pessoas do bem, que estão
sempre dispostas a ajudar
ao próximo. Por isso, em
2017, conseguimos ajudar
todas as entidades que temos
cadastradas, e agora para
2018 nossa meta é repetir e
ampliar esse trabalho”, destacou a presidente do Fundo
Social de Mogi, Karin Melo.
Participaram da entrega
os representantes da ONG,
Yoshiharu Yoshimatsu, Jamile
Larrosa, Bárbara Palhano
Pereira e também o vereador
Pedro Komura, que apoia e
acompanha o trabalho da
associação.

