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De janeiro a junho

Delitos mais vistos pela Guarda Civil Municipal foram os crimes contra a mulher e o tráfico de entorpecentes

Mais de 80 pessoas são detidas
em flagrante no 1º semestre

A Guarda Municipal de
Mogi das Cruzes fechou o
primeiro semestre deste ano
com 81 pessoas detidas em
flagrantes. O balanço foi
divulgado pela Secretaria
Municipal de Segurança.
Entre janeiro e junho, a
Guarda Municipal registrou
74 flagrantes de crimes. Dos
81 detidos, 66 pessoas eram
maiores de idade, enquanto
outros 15 eram menores,
que foram apreendidos. Os
delitos com maior número
de pessoas detidas durante
o primeiro semestre estão
os crimes contra a mulher
e o tráfico de entorpecentes,
com 14 pessoas presas em
cada. A Guarda Municipal
também deteve 7 procurados
pela Justiça.
“A Prefeitura vem fortalecendo as ações da Guarda
Municipal, com reforço no
efetivo, novas viaturas, equipamentos e infraestrutura”,
afirma o prefeito Marcus Melo.
Durante os primeiros seis
meses do ano, a Central

Integrada de Emergências
Públicas (Ciemp) recebeu 33,5
mil ligações e as viaturas da
Guarda Municipal realizaram
38,9 mil rondas. Durante as
ações do semestre, 1.420
pessoas foram abordadas
pela corporação e foram
registradas 417 ocorrências.
Um dos destaques do
trabalho da corporação durante o primeiro semestre,
a Patrulha Maria da Penha
faz o acompanhamento de
533 vítimas de violência
doméstica. A Guarda Municipal também vem atuando
no atendimento a questões
ligadas às restrições sociais
para o combate ao novo
coronavírus. O telefone para
denúncias é o 153, que
funciona 24 horas por dia.

Investimentos

Em junho, foi entregue o
Polo Municipal de Segurança,
no distrito de Jundiapeba, que conta com base da
Guarda Municipal, Centro
de Formação e Treinamento,
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Número de viaturas e de guardas municipais aumentou nos últimos anos

inclusive com local para a
prática de tiro, e espaço para
o canil da corporação.
Além disso, desde 2017,
35 novas viaturas, entre automóveis e motocicletas, foram
incorporadas para a Guarda

Prejuízo

Municipal. O investimento
permitiu que o número de
viaturas em operação passasse
de 20 para 49, entre automóveis, pick ups, motos, van e
micro-ônibus. A corporação
também recebeu 80 novos

guardas municipais para
reforçar o efetivo.
A implantação de câmeras
de monitoramento é outra
ação para ampliar a segurança
da população. Desde 2017,
a administração municipal

mais que dobrou o número
de equipamentos em ruas,
avenidas e espaços públicos.
Atualmente, Mogi das Cruzes
conta com 110 câmeras de
monitoramento em todas
as regiões da cidade e a
Prefeitura já estuda novas
ampliações, além da substituição de equipamentos
mais antigos.
Outra ação é a Central
de Inteligência da Guarda
Municipal, na avenida Engenheiro Miguel Gemma. A
obra tem investimento de
R$ 3,9 milhões e reunirá
as estruturas operacionais
da Secretaria Municipal de
Segurança e da Guarda Municipal, além da nova Central
de Monitoramento. O Centro
também receberá melhorias,
com a construção de uma
base da Guarda Municipal na
praça Oswaldo Cruz, dentro
do trabalho de renovação
urbana da região central. A
estrutura contará com uma
central de monitoramento
das câmeras da região.

Retomada econômica

Empresários lutam pela
Serviço digital auxilia
flexibilização do comércio na busca de emprego
Com Mogi das Cruzes
inserida na fase amarela
do Plano São Paulo de Retomada Econômica há seis
dias, alguns empresários
continuam defendendo a
flexibilização do horário
do comércio, com apoio
do Sindicato do Comércio
Varejista (Sincomércio) e
da Câmara de Dirigentes
Lojistas Paulista (CDL). O
grupo protocolou uma petição ao prefeito Marcus Melo
(PSDB), para que cobre o
governador do Estado de São
Paulo, João Doria (PSDB),
a revisão do horário de
funcionamento.
Segundo o regramento
do Plano São Paulo, é permitido que os locais sejam
abertos apenas durante o
dia, das 11 às 17 horas, o
que limitou a reabertura
de alguns estabelecimentos
que funcionam no período
noturno.
O empresário Pablo Monteiro, dono de um restaurante em Mogi, reforça a

para o jantar”, disse Monteiro, criticando a regra de
abertura até, no máximo,
17 horas. “É preciso que o
governador João Doria seja
mais coerente e sensível à
necessidade desse setor. A
flexibilização do horário vai
ajudar a preservar empregos

Monteiro critica
limitação do horário

Plano São Paulo
permite abertura
do comércio até 17
horas, para evitar
aglomeração

importância do apoio dos
deputados estaduais Marcos
Damásio (PL), André do
Prado (PL) e Estevam Galvão
(DEM), e dos deputados
federais Marco Bertaiolli
(PSD) e Marcio Alvino (PL),
na cobrança por uma maior
flexibilização. “Precisamos
ter pelo menos uma flexibilização do horário e que seja
possível o estabelecimento
abrir ou para o almoço ou

e as empresas”.
Segundo material publicado pelo Mogi News, na
semana passada, o Sindicato
dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes
(SINTHORESP), registrou
desemprego de 60% de
trabalhadores formais nos
municípios do Alto Tietê.

A Prefeitura de Mogi das
Cruzes disponibilizará a
partir desta segunda-feira o
Emprega Mogi Digital, um
novo serviço para auxiliar os
mogianos que buscam uma
oportunidade no mercado
de trabalho. A iniciativa
estará disponível no link
do Emprega Mogi no site da
administração municipal e
permitirá que os interessados
façam o cadastro de seus
currículos do computador
ou do celular, sem precisar
comparecer a uma das unidades do programa.
O Emprega Mogi Digital
faz parte das ações do Plano
de Retomada Econômica,
desenvolvido pela Prefeitura
de Mogi das Cruzes para
ajudar o município a superar
os efeitos da crise econômica
causada pela pandemia do
novo coronavírus. O serviço
online será permanente e
continuará mesmo após o
final das atuais restrições
sociais.
“A Prefeitura vem utilizando

a tecnologia para facilitar e
agilizar a vida das pessoas em
Mogi das Cruzes. O Emprega
Mogi Digital é um exemplo
disso, oferecendo um serviço
online para os mogianos
que poderão cadastrar seus
currículos ou atualizar seus
dados de qualquer lugar,
pelo computador ou pelo
celular”, destacou o prefeito
Marcus Melo.
O prefeito lembrou ainda
que a utilização da internet
também representará economia de tempo e de dinheiro
para os mogianos, que não
precisarão mais se deslocar
até o Emprega Mogi.
Para ter acesso ao serviço,
o interessado deverá acessar
a página do Emprega Mogi
no site da Prefeitura de Mogi
das Cruzes e entrar no link
do Emprega Mogi Digital,
que estará disponível a partir
desta segunda-feira. Ali, o
candidato fará um cadastro
e poderá incluir as suas
informações ou atualizar
seu currículo.

Para os mogianos que já
se cadastraram pessoalmente
no Emprega Mogi, existe a
opção de solicitar uma senha
pelo próprio sistema para
utilizar o serviço digital, não
sendo necessária a realização
de um novo cadastro.
Os candidatos cadastrados
no Emprega Mogi Digital
também terão acesso às vagas
disponíveis no programa
e poderão, pelo sistema,
demonstrar interesse em
cargos existentes na lista.
A partir disso, será feita
uma análise pela equipe do
programa Emprega Mogi e,
em caso de aprovação, o
contato com o interessado
também será feito de forma
digital.
O endereço do site da
Prefeitura de Mogi das Cruzes é o www.mogidascruzes.
sp.gov.br e os telefones do
Emprega Mogi para mais
informações são o 46991900, 4699-2784 e 47986315, além do WhatsApp
97422-4273.

