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Mais notícia em um só lugar

4ª dose contra Covid-19 começa
a ser aplicada semana que vem
Municípios do Alto Tietê já estão se organizando para aplicar nova dose; píblico-alvo são os idosos com mais de 80 anos
Glaucia Paulino/Secop Suzano

Suzano

VACINAÇÃO
INFANTIL
CONTRA COVID
CHEGA A 91%
A campanha de imunização infantil contra a Covid alcançou a
marca de 91,4% do público-alvo.
Entre os dias 14 e 18 de março, a
Secretaria de Saúde registrou 442
aplicações. Cidades, página 3

EDUCAÇÃO

As prefeituras do Alto Tietê começam os preparativos para a nova
etapa da campanha de vacinação
contra o coronavírus (Covid-19),
que começará na próxima semana para homens e mulheres com
mais de 80 anos para a quarta dose.
O anúncio da nova etapa foi feita
pelo governo do Estado, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde,
no dia 16 de março. A imunização,
segundo o governador João Doria
(PSDB), é uma recomendação do
Comitê Científico da Covid-19 no
Estado, com início previsto para
21 de março. Em todo o território
paulista serão mais de 900 mil pessoas aptas a receber a quarta dose.
Cidades, página 3

Polo da
Univesp é
instalado
em Ferraz. p3
Comparação

Arquivo/ Mogi News

Produtividade policial mostra
queda de 2,8% entre 2020 e 2021

FUTEBOL DE BOTÃO

Polícia Militar do Alto Tietê afirmou que patrulhamento
ostensivo permanece forte na região. Cidades, página 8

Clube Gaspar Vaz volta às atividades após dois anos. Cidades, página 5

Divulgação

Medida foi anunciada pelo Estado durante a semana; organização fica a cargo das prefeituras
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EDITORIAL

A

Quarta dose

partir da próxima semana, as cidades do Alto Tietê devem começar a aplicar a quarta dose
das vacinas contra o coronavírus (Covid-19). O público-alvo para esta
nova etapa da imunização será o de idosos
acima dos 80 anos. As vacinas já se mostraram seguras, mas a pandemia continua
aí, pode não ser mais como em meados do
ano passado, ou no começo de 2020, mas
é fato que ela arrefeceu, mas segue fazendo vítimas.
Por este mesmo motivo, já que as vacinas
se mostraram seguras, ministrar mais uma
dose para reforçar a resposta imunológica
da população é uma boa ideia. Produz mais
poder contra a infecção e, de quebra, garante que boa parte desse grupo não ocupe os
leitos dos hospitais, sim, pois, o custo do
tratamento também é pensado nesta hora,
no frigir dos ovos é o famoso “melhor prevenir do que remediar”.
Este mesmo critério também poderia ser
utilizado na liberação das máscaras em locais fechados. Certamente o Estado vai recomendar para que o acessório continue

sendo usado em locais confinados, e estabelecimentos provavelmente vão manter o
uso por ser arriscado, ainda, tirar a máscara; um risco para funcionários e clientes.
Entretanto, apesar das recomendações,
a obrigatoriedade poderia ter durado mais
tempo, até que todos os dados, de fato,
comprovassem a redução dos números de
contágio, enquanto eles tiverem caindo,
estarão oscilando, o interessante seria encontrar um patamar de estagnação e, neste caso, os dados seriam mais confiáveis.
A medida foi criticada por especialistas.
É diferente de facultar o uso em locais
abertos, são raras a probabilidades, embora existam, mas as chances são pequenas.
Com o início da quarta dose, seria interessante observar como será o comportamento da população vacinada em relação
a quatro aplicações, mas já que a decisão
foi tomada, é aguardar para ver.
Melhor seria se os estudos para a vacinação das crianças menores de 5 anos fossem
mais divulgados, porque com a liberação
das máscaras, é este público que ficará mais
vulnerável agora.

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara
olavocamara.adv@uol.com.br

Vida ideal para ocupar a mente
É preciso ter muita calma
e ocupar a mente com ideias,
atitudes ou ações positivas
para viver as realidades. Considere-se que está surgindo
um novo mundo. Como viver ou conviver fazendo surgir uma vida perfeita?
Este é mais um desafio para
os tempos atuais, principalmente para os seres humanos que estão desapegados
do materialismo puro. Todos
precisam dos bens materiais
para sobreviver, mas a ganância não pode fazer prosperar
uma vida ideal. Seja pobre
ou rico, é de extrema necessidade estar sempre atento e
buscar uma vida de elevação
e harmonização com aspectos da espiritualidade.
O ser humano que busca
um ideal deve ser também
realista para encontrar cami-

CONTRACAPA
•••

editor@moginews.com.br
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AMPLIAÇÃO

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Meio
Ambiente, Verde e Proteção Animal,
informa que serão retomadas as atividades do projeto Fome do Cão, que
visa a troca solidária de recicláveis por
ração animal. A novidade consiste na
ampliação dos produtos de troca, tais
como: tampinha de garrafa pet, lacre
e latinhas de alumínio.

SEMANA DA ÁGUA

A Semana da Água 2022 será celebrada de 21 a 25 de março e em Guararema ações especiais. Na quinta-feira,
o Instituto Suinã, em parceria com a
Diretoria de Meio Ambiente, realiza a
oficina Corpos Hídricos ao Encontro
das Águas, no Horto do Parque Educacional Edie Maia da Silva. As palestrantes serão a bióloga Lorrane Coelho e a pós graduanda em Natureza
Educadora e tecnóloga em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Juliane
Ferreira. Na sexta-feira ocorrerá uma
visita monitorada à Nascente Modelo,
também no Horto Parque, com uma
breve explanação sobre a importância
da água para as abelhas, com o educador ambiental e meliponicultor da
Abepoli, Reginaldo Silva.

VISITA DE SECRETÁRIO I

Itaquaquecetuba recebeu, na quinta-feira, a visita do secretário Especial
da Cultura, Mario Frias. Ele se reuniu
com o prefeito Eduardo Boigues (PP)
e os secretários municipais de Turismo, Douglas Freire, e de Cultura, Maria Ana Rosa, que pleitearam a construção de um teatro na cidade.

VISITA DE SECRETÁRIO II

A proposta prevê que o teatro seja
implantado onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Transportes, no
Parque Ecológico Mario do Canto. A
expectativa é de que o espaço tenha
capacidade para 700 pessoas. Após
receber o pedido, o secretário Especial detalhou que o projeto para a
construção será levado para Brasília.

HORTA EM ESCOLA

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), ao
lado de sua esposa Larissa Ashiuchi, acompanhou nesta quinta-feira
a criação de uma horta e de um pomar educativos na Escola Municipal
Diones Pita Ribeiro, no Jardim Maitê.
O projeto do Viveiro Municipal Tomoe
Uemura levou ainda cerca de 20 espécies de árvores frutíferas, que foram plantadas no jardim da unidade.

CHARGE

nhos elevados para atingir que a velocidade da luz, seuma vida perfeita. O que é gundo Albert Einstein é de
uma vida perfeita? Quando “duzentos e noventa e nove
um ser humano conseguir se mil quilômetros por segunharmonizar espiritualmente do”, então, quando se pensa
e unir o seu eu exterior com em amor ao próximo e emite
o seu eu interior, passara a suas vibrações para o mundo
ver o mundo de modo real, que o cerca, os seus pensasem fanatismo e egoísmo, mas mentos fluem em velocidase dedicando para uma vida de contagiando a todos. O
digna para si mesmo e para que falta no mundo é mais
todos com quem convive.
amor ao próximo. Dê a sua
Há tantas pessoas hipó- contribuição. Ocupem as
critas, sem rumo, egoístas e suas mentes com ideias sumedíocres em todos os paí- blimes, positivas, amorosas
ses. Mas, ao contrário, tam- e combata mentalmente tobém temos uma minoria de dos os males da humanidade.
idealistas e desprendidas do Agindo assim, com certeza
materialismo puro e se de- encontrará a sua verdadeira
dicam em amor ao próximo missão na vida. Um dia suas
de maneira sigilosa. A vida inspirações surgirão.
deve ser ideal e real para que
se possa atingir a perfeição
um dia. Considerando que Olavo Arruda Câmara é advogado, professor
tempo e espaço são ilusões e e mestre e doutor em Direito e Política
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PANDEMIA

Cidades se organizam para
aplicar 4ª dose contra Covid
Campanha começa a partir do dia 21; idosos acima dos 80 anos serão os primeiros a receber a nova aplicação
André Diniz

Região - As prefeituras do
Alto Tietê começam os preparativos para a nova etapa
da campanha de vacinação
contra o coronavírus (Covid-19), que começará na
próxima semana para homens
e mulheres com mais de 80
anos para a quarta dose.
O anúncio da nova etapa
foi feita pelo governo do Estado, por meio da Secretaria
de Estado da Saúde, no dia
16 de março. A imunização, segundo o governador
João Doria (PSDB), é uma
recomendação do Comitê
Científico da Covid-19 no
Estado, com início previsto
para 21 de março.
Em todo o território paulista serão mais de 900 mil
pessoas aptas a receber a
quarta dose. A organização,
segundo o governo do Estado,
será de responsabilidade das
cidades.
A Prefeitura de Mogi informou que a quarta dose

será liberada para pacientes
com mais de 80 anos que
receberam a terceira dose há
pelo menos quatro anos com
agendamento a ser iniciado
hoje e aplicação a partir de
segunda-feira. A expectativa
é de que aproximadamente
5 mil pessoas com mais de
80 anos estarão aptas a votar.
“Serão aplicadas no Drive-Thru do Pró-Hiper e em
algumas unidades de saúde,
conforme escolha do interessado no sistema. Quem
tiver dificuldades em agendar
poderá ligar no número 160
da SIS”, informou a municipalidade em nota oficial.
A Secretaria de Saúde de
Suzano informou que já
está realizando os trabalhos preliminares para a
nova etapa da campanha de
imunização, com o intuito
de vacinar 4.318 pessoas
com mais de oitenta anos,
e manterá o atual modelo
descentralizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
e Unidade Básica Saúde da

Divulgação/PMMC

ações nas unidades de saúde
e uma unidade externa aos
sábados na praça Fernando
Lopes. “Idosos acamados e
domiciliados poderão receber o imunizante conforme
agendamento em suas casas”,
explicou.

Desempenho

Quarta dose para idosos voltará a ser aplicada no Pró-Hiper de Mogi das Cruzes

Família (USBF).
Poá declarou que os lotes para a quarta dose dos
maiores de 80 anos deverão
chegar do governo do Estado
a partir do dia 22 de março,
e que os procedimentos

Segundo o sistema Vacivida,
Mogi das Cruzes aplicou um
total de 208,9 mil pessoas
com as três doses da vacina,
que seria equivalente a 62%
da população adulta, sendo
que a terceira dose não está
liberada para menores de
18 anos.
Em Suzano, a Secretaria
Municipal de Saúde contabiliza 135,5 mil pessoas com
mais de 18 anos com as três
doses, representando 60,5%
da população adulta apta.
Já na cidade de Santa Isabel
foram 26.860 pessoas vacinadas
completamente tendo mais de
18 anos - uma proporção de
45,8% da população adulta,
segundo a prefeitura local.

para a aplicação do agente
imunizante serão divulgados
em breve nos canais oficiais
do município, com base nas
orientações da pasta estadual de Saúde. A secretaria
de Saúde não informou o

número do público-alvo
para a nova fase.
Em Santa Isabel, a expectativa é imunizar a partir da
próxima semana 1.057 pessoas.
A Pasta da Saúde informou
que pretende seguir com

Política

Vila Romanópolis

Contra Covid

PSL é condenado por contas
irregulares em campanha

Polo da Univesp
é instalado
na biblioteca
municipal

Imunização alcança
91% do público infantil

Suzano - O Tribunal Regional envolver desde a devolução
Eleitoral de São Paulo (TRE) dos valores, multa e suspensão
manteve a condenação em do recebimento de cotas do
primeira instância contra o Fundo Partidário. “No caso
diretório do Partido Social em questão, o TRE confirmou
Liberal (PSL) de Suzano por a sentença de primeiro grau,
desaprovação das contas da e determinou a suspensão de
campanha para prefeito no cotas do fundo partidário
ano de 2020. O acórdão da por seis meses”, informou
decisão foi publicado na úl- em nota.
tima terça-feira, pela rejeição
A condenação, ocorrida
de recursos.
no último dia 8 de março,
A condenação das contas teve o acórdão publicado
ocorreu por um gasto de R$ no dia 15 de março, em
450 promovido pela cam- decisão unânime em não
panha. Segundo o TRE, o prover recurso ao diretório
pagamento não transitou pela do PSL. Na decisão do juiz
conta bancária de campanha Afonso Celso Silva do TRE,
da legenda, o que implicaria “a irregularidade é grave, visto
em uso de recursos de origem que denota a ausência de connão identificada.
sistência e confiabilidade nas
O processo, de número contas prestadas, bem como
0600458-54.2020.6.26.0415, a utilização de recursos não
está disponível para consulta contabilizados, especialmente
pública no sistema de divulga- em razão de as contas terem
ção de processos judiciais na sido apresentadas sem qualquer
página do Tribunal Superior movimentação de recursos,
estimáveis ou financeiros”.
Eleitoral (TSE) na Internet.
Sobre a possibilidade de
Segundo o TRE, as punições
são determinadas pelos juízes responsabilização pessoal e
ou cortes eleitorais, podendo civil e criminal dos dirigentes

partidários, o TRE de São
Paulo informou que poderá
acontecer, caso seja verificada
irregularidade grave e insanável por conduta proposital
que trate de enriquecimento
ilícito e lesão ao patrimônio
do partido, como aponta
o artigo 37 de Lei Federal
9.096/1995.

O outro lado
A reportagem tentou entrar
em contato com o diretório
estadual do PSL de São Paulo
por e-mail e por contato junto
à equipe de assessoria de
imprensa para confirmar as
informações prestadas pelo TRE,
obter posicionamento oficial
sobre o processo, e possíveis
ações a serem tomadas em
âmbito municipal junto aos
dirigentes da legenda. Até o
fechamento desta matéria,
nenhuma resposta foi apresentada. O Grupo MogiNews/
DAT está à disposição das
partes citadas para prestação
de qualquer esclarecimento
sobre o tema.

Ferraz - A Prefeitura comemora a chegada do novo Polo
da Universidade Virtual do
Estado de São Paulo (Univesp)
no município. A unidade
acadêmica funcionará na
Biblioteca Municipal José
Andere, na Vila Romanópolis.
Serão nove cursos de graduação ofertados, com três
eixos básicos de ingresso, via
processo seletivo: Pedagogia,
Letras, Matemática (Eixo
de Licenciatura), Ciência
de Dados, Tecnologia da
Informação, Engenharia
de Computação (Eixo de
Computação), Engenharia
de Produção e os novos,
Administração e Tecnologia
em Processos Gerenciais (Eixo
de Negócios e Produção).
A inscrição para o processo
seletivo abre na próxima
terça-feira, às 10 horas, pelo
site vestibular.univesp.br ou
de forma presencial no Polo.
O término das inscrições
será no dia 25 de abril, às
23h59.

Suzano - A campanha de
imunização infantil contra
o coronavírus (Covid-19)
alcançou a marca de 91,4%
do público-alvo nesta semana. Entre os dias 14 e 18 de
março, a Secretaria Municipal
de Saúde registrou 7.050
aplicações, sendo 442 referentes à primeira dose dos
pequenos de 5 a 11 anos de
idade. Ao todo, 23.061 das
25.230 crianças nesta faixa
etária já estão vacinadas com
ao menos uma dose.
A maior demanda de atendimento neste período foi
observada na procura pela
terceira dose, destinada aos
adultos maiores de 18 anos
que já completaram o esquema
vacinal há quatro meses ou
mais. Nesta categoria, 4.134
pessoas foram contempladas.
O índice é seguido pela procura
da segunda dose das crianças,
com 1.793 atendimentos ao
longo da semana.
Também foram observadas 526 doses aplicadas na
segunda etapa dos jovens e
adultos maiores de 12 anos

e 155 aplicações referentes à
primeira etapa deste mesmo
público. É importante ressaltar
que, segundo dados da plataforma “Vacina Já”, Suzano já
alcançou 100% da população
adulta vacinada com pelo
menos uma dose. Em relação
à segunda aplicação, 99% do
público concluiu o esquema
vacinal, sendo 242.428 das
244.782 pessoas estimadas.
Já na dose de reforço, são
contabilizados 127.536 contemplados (52,1%).
De acordo com o secretário
municipal de Saúde, Pedro
Ishi, a boa adesão à vacinação
é o que permite o município
aderir às flexibilizações dos
protocolos. “O enfrentamento
à Covid-19 é um compromisso
de todos. Pedimos respeito à
máscara em espaços do transporte coletivo, no interior das
salas de aula e principalmente
nos equipamentos de Saúde,
sugerindo ainda seu uso nos
espaços abertos por quem
apresentar sintomas gripais.
Além disso, a vacinação continua”, destacou.
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ESPETÁCULO

Após quase três anos em construção, o grupo reabre o espaço de forma definitiva com a cantora Alessandra Leão

‘Contadores de Mentira’ reabre
a sede da companhia hoje
Aline Sabino

Suzano- O grupo Contadores
de Mentira inaugura, hoje,
um espaço próprio para atividades culturais. A abertura
e comemoração acontece com
a cantora recifense Alessandra
Leão, com o show “Solo”. A
apresentação será às 20 horas
e os ingressos estão sendo
vendidos antecipadamente
de forma online. Depois de
quase três anos em construção,
o grupo reabre o espaço de
forma definitiva.
Segundo Daniele Santana,
Atriz e gestora cultural, a construção do espaço começou em
setembro de 2018. No mês de
agosto de 2019, foi realizada
uma pré-inauguração do local
que contou com atividades
artísticas do município e também da capital. “Na ocasião,
durante dois dias de ações
passaram pelo espaço cerca
de 300 pessoas. A previsão
era ter em 2020 o espaço
funcionando em sua totalidade,
mas por conta da pandemia

de Covid-19 o grupo teve
que interromper os avanços
da construção durante o ano
de 2020. Em 2021 retomaram
a obra, mas ainda de maneira
restrita por conta dos protocolos
de segurança”, disse.
A gestora contou que o
grupo compartilhou todas as
etapas da construção do novo
espaço com os seguidores por
meio das redes sociais. “O
público e curiosos puderam
conferir parte do dia a dia do
trabalho dos integrantes do
Contadores de Mentira, que
foram também os construtores
de boa parte do que se poderá
ver no espaço”.
Daniele destacou que durante
o período de construção foram
realizadas diversas apresentações. “Em três anos fizemos
25 apresentações no terreno
do espaço. Em 2018 o grupo
viajou para uma turnê no Peru,
realizamos apresentações no
Paraguai, em Cuba, em São
Paulo, e também em espaços
culturais na região”.
A atriz disse ainda que durante

Divulgação

Ingressos para o evento presencial estão sendo vendidos de forma online

a pandemia foram realizadas
diversas atividades de forma
online. “No ano passado o
grupo realizou um festival
online com a participação
de 12 países que trouxe um
resultado inesperado. Foram

Espetáculo

50 atrações realizadas no mês
de agosto com um alcance
de meio milhão de pessoas
na internet, foi algo muito
intenso”, afirmou.
Em 2022 o grupo retorna
aos palcos. A nova sede está

localizada na rua Maria de
Lourdes Molina Vieira, 42,
no Parque Maria Helena, em
Suzano.

Sobre o Show:
Solo é o novo show de

Alessandra Leão que marca a
reabertura do espaço cultural
na noite de sábado. Percussionista, cantora e compositora,
ela nasceu em Pernambuco.
O show fala sobre origem,
caminho, caminhar e quem
carregamos em nós. Sobre
não estar só. Com seu ilu,
pandeiro, samplers e voz, a
artista ocupa e cria diálogos
com tempos passado, presente
e futuro.
No repertório, músicas do
Nordeste do Brasil, tradicionais
e de compositores como Odete
de Pilar e Zé Neguinho do
Coco. Cirandas, cocos, toré,
pontos de Jurema, Umbanda e
Candomblé e chegança, além
de algumas composições da
artista, permeiam esse espetáculo.
A direção artística é de Alessandra Leão, direção musical
em parceria com Caçapa e
direção cênica e luz de Jhoao
Junnior, e roteiro assinado
pelos três.
Mais informações podem ser
obtidas por meio do whatsapp
96185-6004

Gratuito

Espetáculo infantil aborda a
Companhia de Teatro
Roda Mundo lança projeto importância da reciclagem
Poá- A Cia.Teatro Roda
Mundo, de Poá-SP, lança
a partir de hoje, o projeto
VidAruana, o novo espetáculo
da companhia teatral, que
traz como tema a questão
dos povos e comunidades
tradicionais. Hoje, às 16
horas, haverá uma roda de
conversa online sobre o
assunto, no Espaço Cultural
Opereta. O evento é gratuito
e será transmitido pela página
oficial do Roda Mundo no
Facebook.
A roda de conversa “Ancestralidade, Cultura, Demarcação
e Direitos Sociais dos Povos
Indígenas” tem o objetivo
de contribuir para ser mais
uma voz levantada em favor
dos povos tradicionais e
emprestar a arte teatral para
alcançar esses objetivos e os
direitos previstos, inclusive,
no âmbito internacional
quando em 2007 foi aprovada, pela Organização das
Nações Unidades (ONU), a
Declaração sobre Direitos
dos Povos Indígenas.

Participam deste bate-papo
Dirce Jorge - Kujã (pajé) da
cultura kaingang na Terra
Indígena Vanuíre. Dirce é
gestora e curadora do Museu
Worikg Sol Nascente (Arco
Íris/SP) e artesã. Além dela,
integram o evento, Susilene
Kaingang, assistente de pajé
na Terra Indígena Vanuíre,
gestora e curadora do museu,
artesã e integrante do grupo
de dança kaingang, Budga
Deroby Nhambiquara, professor

de Arte na rede estadual e
municipal de Guarulhos,
Marcos Aguiar, assessor em
Cultura Indígena, Hélio Rosa
de Miranda - Professor de
Língua Portuguesa e Literatura
e Assessor Literário e gestor
da Biblioteca Comunitária
Opereta, Sarah Key, MC,
artista visual, pesquisadora
e brincante das culturas regionais e Claudio Domingos
Fernandes, professor de
Filosofia e escritor.
Marina Luiza Spiazzi

Bate-papo discute direitos dos povos tradicionais

Mogi- O espetáculo “Reciclar
é uma festa” terá apresentações
gratuitas em quatro escolas
municipais de Mogi das Cruzes,
entre os dias 21 e 24 de março.
O objetivo do projeto é levar,
de forma lúdica às crianças,
os benefícios da reciclagem
para o meio ambiente. A peça
teatral é uma iniciativa do
Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura
e conta com o patrocínio da
Rud, multinacional que oferece
diversas soluções em correntes
e componentes para indústria,
com produção da Incentivar.
Mais de 1.600 alunos poderão
assistir ao espetáculo.
A peça conscientiza sobre
a situação dos lixões e aterros
no país e os alunos vão elaborar sugestões sobre como
reduzir lixo por meio de bons
hábitos no dia a dia. Para isso,
a iniciativa conta com músicas
compostas especialmente para
a montagem. A interação dos
personagens com o público
é outro diferencial do espetáculo. O enredo apresenta

Divulgação

Apresentação será realizada em quatro escolas

um vilarejo distante, onde
dois irmãos viviam com a
avó. O lugar exalava harmonia e felicidade, os animais
viviam soltos, a natureza era
exuberante e o ar muito puro.
Tudo ia bem até aparecer o
Sr. Besteirinha – uma terrível
criatura, cujo maior prazer era
semear hábitos ruins, como
jogar lixo fora do lugar. Sem
controle, é preciso união dos
dois irmãos para se livrarem
do convidado nada ilustre.
E a partir dos ensinamentos
da vó Rosa, uma verdadeira

mensagem de amor ao planeta
surge para devolver a paz ao
vilarejo.
No Brasil, a maior parte
dos resíduos sólidos urbanos
coletados segue para disposição
em aterros sanitários. Foram 46
milhões de toneladas enviadas
para esses locais em 2020,
superando a marca dos 60%
dos resíduos coletados que
tiveram destinação adequada
no país, segundo levantamento
da Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública
e Resíduos Especiais (Abrelpe).
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DESENVOLVIMENTO

Município terá investimento da ordem de R$ 330 milhões para intervenções

Executivos da CAF
fazem visita a obras
Mogi - A visita de uma equipe
de executivos do Banco de
Desenvolvimento da América
Latina (CAF) à Prefeitura, para
a análise de um conjunto de
obras de grande porte nas
áreas de mobilidade urbana, desenvolvimento rural
e saneamento ambiental, foi
concluída na quinta-feira e o
balanço foi positivo. Os técnicos da instituição financeira
e da administração municipal
participaram de reuniões de
trabalho onde cada projeto
foi debatido em detalhes.
O prefeito Caio Cunha
(Pode) destacou a importância
dos investimentos, de cerca
de R$ 330 milhões, para Mogi
das Cruzes. “Nos últimos
anos, Mogi das Cruzes teve
um grande crescimento e
entendemos que a cidade
agora precisa se desenvolver.
Isso significa construir um
município voltado para as
pessoas, com sustentabilidade,

Pedro Chavedar/PMMC

Reunião ocorreu durante a última quinta-feira

oportunidades e um progresso
que venha acompanhado de
qualidade de vida”, afirmou,
durante o evento de recepção
à equipe da CAF e que iniciou
a visita à cidade.
O novo conjunto de obras
é resultado de um trabalho

multidisciplinar, que inclui
as Secretarias Municipais de
Planejamento e Urbanismo,
Mobilidade Urbana, Agricultura, Verde e Meio Ambiente,
Infraestrutura Urbana, Semae
e Desenvolvimento Econômico e Inovação. As reuniões

técnicas realizadas nos três
dias da missão – terça, quarta
e quinta-feira, no auditório
da Prefeitura – foram proveitosas e tiveram a presença
de secretários e diretores
das áreas envolvidas. Foram
discutidos aspectos técnicos,
financeiros e ambientais de
cada projeto.
“Nós apresentamos a viabilidade de cada proposta e
conectamos a importância
das ações ao conjunto da
proposta, que tem como
objetivo incrementar a mobilidade urbana e o transporte
logístico, que são ativos essenciais para o desenvolvimento
econômico e urbanístico da
cidade”, explica o secretário
municipal de Planejamento e
Urbanismo, Claudio de Faria
Rodrigues, acrescentando
que este conjunto de obras
tem ligação direta com o
Programa Viva Mogi, também
financiado pela CAF.

Homenagem a Alexandre Barreira

Clube de Botão volta com
atividades após 2 anos
Mogi - O Clube do Botão alguns bairros da capital
Gaspar Vaz retoma as suas paulista, como Casa Verde
atividades, depois de pouco e Guaianazes, entre outros.
mais de dois anos parado,
O torneio está sendo
em virtude da pandemia do organizado pelo irmão de
coronavírus (Covid-19) e o Alexandre Barreira, Rodrigo
falecimento de seu presidente Barreira em parceria com
fundador, o jornalista Ale- outros botonistas. Ele explica
xandre Barreira, em 27 de como serão os jogos: “O tipo
setembro de 2020.
de jogador que vamos usar é
A realização do 78º Cam- o de Vidrilhas (45 mm), na
peonato Aberto e a 66ª Copa modalidade pastilha. Os times
Bandeirante marcam esse para a disputa do campeoretorno, no dia 26 de março. nato são os que participam
A competição ocorrerá das da Champions 2022”.
10 às 17 horas, no Ginásio
Serão classificados quatro
Poliesportivo do Clube Náu- times de cada grupo para a
tico Mogiano.
sequência do campeonato, e a
O tema do campeonato será partir daí jogos eliminatórios
UEFA Champions League 2022. em partida única até a final.
A taxa de inscrição custa R$
Para a Copa Bandeirante
30 e pode ser paga na hora. serão sorteados os confrontos
O botonista ainda leva o também em jogos únicos
time para casa. As vagas são eliminatórios até a final.
limitadas a 32 participantes.
Como premiação, haverá a
Quem não tiver o material entrega de troféus e medalhas
para jogar, a diretoria do para os primeiros colocados.
Clube do Botão Gaspar Vaz “Vamos ter, também, sorteio
empresta. Aproximadamente de brindes, como jogos de
24 jogadores já efetuaram a botão, camisa, boné e bolsa
pré-inscrição. São botonistas do Scuderia Botões. O grande
de Mogi das Cruzes, Suzano, prêmio é uma linda camisa do
Santo André, São José dos Clube do Botão Gaspar Vaz”,
Campos, Guarulhos e de enfatizou Rodrigo Barreira.

 camarademogi
 camaramogidascruzes
 Canal 3.2 UHF
↸ www.cmmc.com.br

AGORA
MOGI VAI
ANDAR
MELHOR.

A Câmara aprovou a
criação do Conselho
Municipal de
Mobilidade Urbana.

Para garantir o direito do cidadão de ir e
vir, acessando qualquer ponto da cidade
com igualdade e dignidade, assim como
para impulsionar as atividades econômicas
e sociais de Mogi, a Câmara aprovou o
Projeto de Lei para criar o CMMU.

em todos os assuntos sobre trânsito,
transporte e mobilidade dentro da cidade,
garantindo também a participação da
população nas decisões sobre aplicação
dos recursos orçamentários destinados à
melhorias de ruas, calçadas, pontes, etc.

O Conselho Municipal de Mobilidade
Urbana vai assessorar a prefeitura

E o trabalho da Câmara para resolver
nossos problemas de mobilidade urbana

não para. Temos urgência na melhoria
contínua de Mogi das Cruzes.
Cuidar das prioridades da população é o
nosso foco.

www.cmmc.com.br
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“ Não acredite no que dizem. Vá ver!”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
Aos aniversariantes de hoje desejo felicidades a vocês!
Muita saúde e novas aventuras! Feliz aniversário!

www.coquetel.com.br
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Público-alvo de campaRedução nhas antitabagismo
de (?), medida que Cuidado;
incentiva o consumo desvelo

O homena- Localização
geado do da praia
Centro de de JeriTradições coacoara
Nordestinas, em
São Cristóvão (Rio)

(?) mal: Prática na bovinocultura de corte
não produzir boa Ministério chefiado por
impressão Blairo Maggi (2017)

Nota
(abrev.)
Erro, em
inglês

cultura@jornaldat.com.br

ACEITAR A REALIDADE DA VIDA
Por vezes custa
muito aceitarmos
a realidade da vida.
Lutamos para que
tudo seja perfeito e
acabamos percebendo
que poucas coisas são
como esperamos. A
verdadeira sabedoria
está em sabermos
lidar com tudo o que
o dia a dia nos reserva
e tirarmos proveito
daquilo que realmente
vale a pena.
As pessoas que nos
rodeiam, por mais que

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

nos amem, acabam
sempre por nos
magoar.
Nada estranharemos
à medida que
formos crescendo e
acumulando mais
experiência. Por mais
dolorosos que sejam
certos acontecimentos,
eles sempre nos
ensinarão algo e
nunca serão em vão.

(?) de pele,
serviço de
esteticistas
Cauda,
em inglês
Belas-(?),
curso de
graduação

Bolo
alemão
Embevecido (fig.)

Levantar
exemplos
hipotéticos
(?) de
cavalo,
penteado
Prejudicado

está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Sobremesa típica
de bandejões
Cancro
(?), tipo
de DST

Envoltórios
de larvas
Acordos entre países

Diz-se de
quem fica
"na aba"
dos colegas
Boca
de (?),
modelo
de calça

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre

Antonio
Calloni,
ator
Partícula
de carga
elétrica
positiva
(Quím.)

Deus, em
italiano
Tão
numerosa

O número
como o 2
O "vc", no
WhatsApp
Enxerga
Fruta
ácida de
compotas

abraça Leonardo e diz que já estava com saudade do tio.

Além da Ilusão
Isadora despista Joaquim. Violeta afirma a Isadora que a filha está apaixonada
por Rafael. Matias tem uma crise ao ver Clarinha e Heloísa tenta acalmar a
menina. Úrsula exige que Joaquim conquiste o amor de Isadora. Davi garante
que está ao lado de Olívia.

GLOBO, 19H15

"(?)
Neném",
cantiga
de ninar
Cercar
(Mil.)
Estatuto do
(?), lei que
proíbe o
porte de
armas
por civis

Árvore cuja
florada
anuncia a
primavera

Rente ao
chão
Seres de
recifes

Os convidados começam a chegar no colégio para o casamento. Dulce

GLOBO, 18H15

Princípio
de funcionamento
do sonar

Figuras da
bandeira
olímpica

100 m2
(?) criativo,
conceito
sociológico

Flúor
(símbolo)
Tumulto,
em inglês
Afecção
cutânea
comum na
puberdade

(?) Supply,
duo australiano
Diminuir
De (?) e
salteado:
sem esquecer nada

Quanto Mais Vida, Melhor!
Neném/Paula impede Paula/Neném de contar a verdade para Rose. Tucão

BANCO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

manda Guilherme/Flávia se afastar de Flávia/Guilherme. Guilherme/Flávia

45

pensa em um jeito para salvar Flávia/Guilherme do noivado com Tucão. Daniel

RECORD, 21H

A Bíblia
Aos sábados a novela faz a reprise dos melhores momentos transmitidos
durante a semana.

F
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M P
A I
N
TE S
S U
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R

Renato para cuidar de Elenice. Thaiane comunica a Noca que aceitará uma
proposta de trabalho numa pousada em Petrópolis.

M
Z AG A
E R R
I C
U C A
U Ç
F L Ã
R T O
U P
I R O
P A R
E
F
R E
A I R
C O R
T O

avisa a Ana Virgínia que voltará ao Brasil. Teodoro pede ajuda a Christian/

EN

Um Lugar ao Sol
Júlia segue o conselho de Edgar e termina o relacionamento com Breno. Felipe

S
Z G O N
E Z A
L
R E
O A
C
R AB O
L O S
E S O MO
S
R L
A S T E
D I O
O N
V
O CI O
A
D EC
I A R
R M A M

GLOBO, 21H00

T
A
N
T
A

Guilherme/Flávia e Paula/Neném chegam ao Arriba Caracas.

Solução
C
O
R
A
I
S

Joana e pede para cuidar do filho que ela está esperando. Neném/Paula,

L
L I
T
O
A R
C A
L
PA C
E
A
P R
E
N
S
D E

chama Joana para examinar Celina, que fica irritada. Marcelo se declara para
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
01. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) do Estabelecimento:
1. NUCLEO EDUCACIONAL FRANÇA RIBEIRO LTDA ME, CNPJ: 35.358.244/0001-25 –
Processo nº 602.020/2021
02. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO E EQUIPAMENTO:
No. Protocolo: 600.325/2022
Data de Protocolo: 14/02/2022
Estabelecimento: SUPERMERCADO SEMAR CEZAR DE SOUZA LTDA
CNPJ: 08.359.422/0001-60
Endereço: Av. Ricieri Jose Marcatto, nº 975 – Vl Suissa
Município:
Mogi das Cruzes
CEP: 08810-020
UF: SP
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no
item 8.1.11 do anexo do Decreto Municipal nº 15123 de 23/06/2015 c/c art. 40 incisos I, II e
III e art. 67 inciso XL da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento
SUPERMERCADO SEMAR CEZAR DE SOUZA LTDA, localizado na Av. Ricieri Jose
Marcatto, nº 975 – Vl Suissa, nesta cidade, vem exercendo atividades de supermercado em
condições que infringem os dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição
da penalidade de INTERDIÇÃO PARCIAL DE EQUIPAMENTO (container de produtos
congelados) na data de 10 de fevereiro de 2022.
No. Protocolo: 600.383/2022
Data de Protocolo: 23/02/2022
Estabelecimento: NEVES E SANTOS MERCEARIA LTDA ME
CNPJ: 21.064.404/0001-19
Endereço: R. Jose Glicerio de Melo, 1189 – Jd Camila
Município:
Mogi das Cruzes
CEP: 08720-060
UF: SP
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto
nos artigos 67 e 65 inciso XLIV ambos da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013,
CONSIDERANDO que, no exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal
constatou que o estabelecimento NEVES E SANTOS MERCEARIA LTDA ME, localizado
na R. Jose Glicerio de Melo, 1189 – Jd Camila, nesta cidade, vem exercendo atividades
de minimercado em condições que infringem os dispositivos legais acima mencionados, e
comunica a imposição da penalidade de INTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO
(área de produtos perecíveis e área de apoio) na data de 17 de fevereiro de 2022.
03. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 faz
publicar a aplicação da penalidade de advertência a:
1. HOSPITALAR BRASIL PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA, CNPJ: 33.714.034/0001-05 –
AIP 15682 ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.960/2021
2. ADRIANO ANDRE DE OLIVEIRA, CPF: 325.456.408-16 – AIP 15719 ADVERTÊNCIA –
Processo nº 601.576/2021
3. RICARDO ALVES ZEFERINO, CPF: 400.053.768-74 – AIP 15629 ADVERTÊNCIA –
Processo nº 601.820/2021
4. PATRICIA KELLY CORTEZ DE JESUS, CPF: 174.714.288-30 – AIP 15630 ADVERTÊNCIA
– Processo nº 601.609/2021
5. OSVALDO LIMA DA CRUZ, CPF: 040.983.738-58 – AIP 15697 ADVERTÊNCIA – Processo
nº 601.556/2021
6. CONSORCIO FACIL TELEMARKETING EIRELI, CNPJ: 07.970.326/0001-90 – AIP 15489
ADVERTÊNCIA – Processo nº 601.719/2021
MOGI DAS CRUZES, QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Cultura, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 1307/22 e Apenso
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE Palcos, Pisos, Forrações e afins,
Estruturas (Tendas, Galpão, Pavilhão, Coberturas, Arquibancadas e Palanques), Sonorização,
Iluminação e Projeção, Camarins, Stands e afins, Geradores, Sanitários Químicos, Mesas,
Cadeiras, Catracas e Equipamentos em Geral, Rádios Comunicadores, Plataforma Articulada,
Trio Elétrico, Carro de Som e Sistema para Captação/Gravação/Edição e transmissão de
Vídeo e Áudio, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS EVENTOS DA MUNICIPALIDADE.
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
09:00 horas do dia 04 de abril de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).
Mogi das Cruzes, em 18 de março de 2022
KELEN CRISTIANE DOS S. CHACON - Secretária Municipal de Cultura
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
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 Nº 020/2022 - PROCESSO Nº 5487/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE ENFERMAGEM.
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 05
de abril 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 18 de março de 2022.
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
CONCORRÊNCIA Nº 016/21 - PROCESSO Nº 41.547/21.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO
JUNDIAPEBA, SITUADA NA RUA PROFª LUCINDA BASTOS, ESQUINA COM AV. ALFREDO
CRESTANA, S/Nº, JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que após análise
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, foi dado DESPROVIMENTO aos recursos
administrativos interpostos pelas empresas: CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA e SPALLA ENGENHARIA EIRELI, mantendo-se a decisão anteriormente proferida quanto
às HABILITAÇÕES/INABILITAÇÕES para a fase seguinte do certame. Fica estabelecido o dia
23 de março de 2022, às 9 horas e 30 minutos, para abertura dos envelopes nº 2 - PROPOSTA,
na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, na Av. Ver.
Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício – Sede da Municipalidade).
Mogi das Cruzes, em 18 de março de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL
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Alto Tietê tem mais 7 mortes por Covid
Um dia após o governo do Estado de São Paulo liberar a obrigatoriedade das
máscaras em locais fechados, a região do Consórcio de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê (Condemat) registrou ontem sete óbitos por Covid-19 nos
municípios de Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Desde o início da pandemia já
são 178.254 casos confirmados e 5.905 óbitos.
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POLÍCIA

Produtividade tem queda de 2,8%
Dados foram levantados levam como base o ano de 2020 e 2021; CPA/M-12 diz que patrulhamento é ostensivo
Everton Dertonio*

Região - A quantidade de
prisões efetuadas pela Polícia
Militar e Civil, no Alto Tietê,
apresentou queda de 2,8%
no ano passado em relação
a 2020. Os dados foram apurados pela reportagem com
bases nos números divulgados
pela Secretaria de Estado de
Segurança Pública (SSP). No
geral, as prisões caíram de
314 para 305.
As ocorrências de tráfico de
entorpecentes caíram 4,4%,
indo de 90 em 2021 para 86
em 2022, já a quantidade de
veículos recuperados também
diminuiu: foram resgatados
191 veículos no ano anterior e 150 no atual, a maior
porcentagem de diminuição
dos: 21,4%.
Embora o número de presos
por mandado tenha diminuído
no período analisado, o número
de presos por flagrante teve

Todos os Josés

ascensão de 3,9%. Outro dado
que aumentou minimamente
foi o de flagrantes lavrados, ou
seja, oficializados pela Polícia
Civil por meio de documentos,
já que de 199 em 2021, foi
para 200 este ano.
A polícia em Mogi das
Cruzes teve melhores números em flagrantes lavrados
(50), presos em flagrante
(64), presos por mandado
(45), prisões efetuadas (95)
e veículos recuperados (23),
além de ter feito uma única
apreensão de infrator por
mandado.
Arujá também configura
aumento em quase todos os
quesitos, apenas o número
de presos por mandado, diminuindo de oito para três,
e prisões efetuadas, que se
manteve estático com 25
apreensões. As ocorrências
por tráfico de entorpecentes
(12), porte ilegal de arma
(duas), apreensão de arma
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de fogo (duas), apreensão de
infrator por flagrante (uma) e
o total de inquéritos policiais
instaurados (78) também
foram superiores.
Em Poá, os únicos fatores
em que não houve acréscimo
foram de veículos recuperados,
sendo 20 no ano passado,
e o número de presos por
mandado, que se manteve o
mesmo, nove. Em todos os
outros o aumento foi significativo, como o número de

flagrantes lavrados que subiu
de dez para 23, de presos
em flagrante, 11 para 28, de
prisões efetuadas, 19 para 32
e de ocorrências de porte de
entorpecentes, zero para dois.
Salesópolis, Ferraz de Vasconcelos e Itaquá, por suas vezes,
tiveram números melhores
em 2021. A discrepância em
alguns números é bem grande,
como exemplo, as 37 prisões
efetuadas em 2021 contra 24
em 2022; os 27 flagrantes

lavrados contra 16; os 29 instaurados, 89. O número
presos em flagrante contra de ocorrências de porte de
19; as cinco ocorrências de apreensão de entorpecentes,
apreensão de entorpecentes porte ilegal de arma, infratores
contra nenhuma; e os 36 apreendidos por mandado e
veículos recuperados contra flagrante continuou o mesmo.
31, mesmo com o número de
Procurado, o Comando
veículos roubados e furtados de Policiamento de Área 12
(CPA/M-12), informou que
aumentando em 16,6%.
Itaquá difere de todos e “Com base em dados técnicos,
só tem vantagem em 2022 o policiamento ostensivo é
com o número de presos em planejado e realizado com
flagrante, que aumentou em ênfase nos locais de maior
um os 49 do ano passado e demanda dos serviços de poo de ocorrências de porte de lícia, empregrando-se diversos
entorpecentes, aumentando em programas de policiamento,
um o que não tinha ocorrido como o radiopatrulhamenem 2021. Os 25 presos por to, o policiamento rural, o
mandado no ano passado se policiamento escolar, as rontornaram 14 neste ano; os 43 das ostensivas com apoio de
flagrantes lavrados, 39; as 68 motocicletas e a Força Tática”
prisões efetuadas, 53; as 17 informou, “A realidade mostra
armas de fogo apreendidas, 5; que o policiamento ostensivo
os 54 veículos recuperados, realizado pela Polícia Militar
de 103 desaparecidos, 43 apresenta resultados operade 115; as 22 ocorrências de cionais relevantes”,finalizou
tráfico de entorpecentes, 20; o comunicado.
*Texto supervisionado pelo editor
e o 139 inquéritos policiais

Mogi das Cruzes

Missa celebra São Gás mais caro impacta rotina de
José Operário
famílias e comércios do Alto Tietê
haverá uma procissão pelas
Raissa Sandara
ruas do entorno da igreja. As
Mogi - A Paróquia de São José missas na paróquia foram
Região - O aumento do
Operário comemora hoje, o interrompidas por causa da
Gás Liquefeito de Petróleo
Dia do Padroeiro São José pandemia da Covid-19 e (GLP), o popular gás de
Operário. A primeira “Missa ficaram suspensas por dois
cozinha, anunciado pela
dos Josés” será às 7h30 e a anos. A comemoração do pa- Petrobras na última quintaprogramação de celebrações droeiro marca o retorno com -feira, juntamente com a alta
continua durante o dia, às a benção dos saquinhos de
da gasolina e do diesel, têm
9h30, meio-dia, 15 horas, 17 São José, bênçãos e confissões. alterado a rotina de donas
horas e 19 horas. A igreja está
O padroeiro que dá nome
de casa e comércios, que
localizada na rua Plínio Mar- à paróquia é considerado o
precisam se adaptar ao imquês, 200, no bairro Mogilar. protetor dos trabalhadores
pacto dos novos custos nas
A programação do dia e dos operários. São Jose é
despesas mensais. O gás de
inclui quermesse, almoço respeitado por ser patrono
cozinha teve um aumento
comunitário e outras ativi- e protetor da religião cató- de 16,1% no valor repassado
dades religiosas. Uma hora lica, além de ser lembrado
às refinarias.
antes da última missa, que por cuidar de pessoas que
A auxiliar administratiserá celebrada às 19 horas, precisam de ajuda.
va Marlene Cesar, 51 anos,
moradora da Vila Suíssa, em
Reprodução/Facebook
Mogi das Cruzes, considera
o aumento um absurdo. “É
um desrespeito com a população, principalmente com
aqueles com menor renda”,
disse. Ela relata que o preço
do botijão de gás de 13 quilos, passou de R$ 107 para
R$ 130, o que representa
um aumento de 21,49%.
As missas ocorrem ao longo do dia na Paróquia de
A auxiliar também se
Ingrid Leone

Arquivo Pessoal

Marineide Maria da Silva,
proprietária do restaurante
Top Grill, no Jardim Santista,
em Mogi, conta que compra
gás mensalmente e que antes
mesmo do aumento anunciado pela Petrobras, o preço
já havia sofrido alteração.
Usuária do sistema de gás
a granel, conhecido como
Sistema Bobtail, ela relata
que o preço do litro do gás
aumentou 18,1%.
A empreendedora se preocupou em não alterar os
Marineide tentou não repassar o aumento aos clientes preços, apesar do maior custo.
“Estou tentando economizar
preocupa com o impacto ramo nunca viu um aumento em outros itens, mas acredito
nas despesas familiares: “O este. “Nós temos famílias, que vou ter que repassar.”
nosso salário é fixo e não no país, que vivem com um Uma preocupação para manter
acompanha (o aumento), salário mínimo, o aumento o negócio é que o aumento
o que dificulta um plane- é exorbitante”, destacou. O “reduzirá a margem de lucro”.
jamento de acordo com a entregador também considera
Segundo ela, os aumentos
nossa renda”. O preço pago que o aumento impactará em não se limitam apenas ao gás,
por Marlene no gás, R$ 130, todas as áreas, não apenas e outros itens como o óleo
representa aproximadamente a rotina familiar. “Quando têm aumentado diariamente.
10% do salário mínimo atual, se trata de aumento, vai Mas Marineide se mantém
de R$ 1.212.
interferir em todas as outras positiva. “Me sinto insegura,
O entregador de gás Rafael áreas, devido ao frete, como sim. Mas estou confiante
dos Santos Darizi, de Poá, no preço dos alimentos”, que vamos conseguir, pois
nós brasileiros somos bem
contou que em 16 anos no exemplificou.

