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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Nova Previdência Complementar 
é aprovada pelos vereadores

Projeto, que agora vai para sanção do prefeito Caio Cunha, determina novos limites para pagamento à entidade

COMBUSTÍVEIS 

  Abastecer com etanol é mais vantajoso na região. Cidades, página 8

A Câmara aprovou na tarde de 
ontem o projeto de Lei de autoria 
do prefeito Caio Cunha (Pode) que 
institui o regime de previdência com-
plementar. O projeto foi aprovado 
por unanimidade da Casa com a in-
clusão de emendas que aumentam a 
representatividade do conselho que 
irá assessorar o regime. A proposta foi 
enviada pelo gabinete do prefeito ao 
Legislativo no início de fevereiro des-
te ano, estabelecendo o novo regime 
de previdência, novos limites para a 
aposentadoria de servidores públicos 
municipais, e autorizando planos de 
benefícios complementares a funcio-
nários da ativa da administração públi-
ca direta e das autarquias municipais.  
Cidades, página 5
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Número representa 75% do to-
tal esperado para o último sábado, 
quando foram reservadas 305 vagas 
para as unidades do Poupatempo. 
Cidades, página 3

Poupatempo

231 PESSOAS 
RENOVAM A 
CNH EM DIA 
DE MUTIRÃO

CIDADE LEGAL

Estado vai 
entregar 420 
escrituras em 
Itaquá. p2

É provável que o Poupatempo realize outras edições para promover a renovação da habilitação 
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Oportunidade

Suzano vai abrir concurso para 
contratar 20 guarda municipais

Inscrições devem ser feitas somente de forma online, 
até a próxima segunda-feira. Cidades, página 3

D
iv

u
lg

a
çã

o
/S

e
co

p
 S

u
za

n
o



Quinta-feira, 24 de março de 20222 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

TROCA DE FARPAS
A presidência da Câmara de Suzano 
pronunciou-se sobre as falas do ve-
reador Fábio Diniz (PTB) na última 
semana em uma rede social, onde 
o parlamentar criticou o trabalho da 
Câmara de Vereadores e a Prefeitu-
ra de Mogi das Cruzes. Segundo o 
presidente do Legislativo mogiano, 
Leandro Alves de Faria (PL), o Lean-
drinho, a moção de repúdio contra o 
vereador ainda não foi protocolada na 
Casa, e não há previsão de apuração 
sobre o casso. “Todo vereador possui 
autonomia e é responsável por suas 
declarações”, concluiu.

FESTA BENEFICENTE 
Neste sábado deve ocorrer a décima 
Noite Beneficente Túnel do Tempo. O 
evento está marcado para acontecer às 
22 horas, no Clube Náutico. Informa-
ções podem ser obtidas por meio dos 
telefones 99682-8613 e 99904-6239.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Com o objetivo de orientar os estu-
dantes a praticarem uma alimentação 
saudável, o projeto “Pedagogia Gour-
met” ofereceu aos alunos do Aten-
dimento Educacional Especializado 
(AEE) uma aula especial de culinária. 

A ação ocorreu na Escola Municipal 
de Educação Básica (Emeb) Professor 
Diocésio de Menezes, na Vila Perei-
ra, e os pequenos chefinhos fizeram 
muffins doces e salgados. 

REVISÃO DE PLANO
A Secretaria Municipal de Meio Am-
biente apresentou na última terça-fei-
ra a proposta de revisão do Plano Mu-
nicipal de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário, instituído pela 
Lei 5.215/2019. A apresentação ocor-
reu em audiência pública na Câmara 
Municipal de Suzano, sendo acompa-
nhada por parlamentares, entidades 
de classe e pelo público em geral. A 
iniciativa adequa a legislação muni-
cipal em atendimento à Lei Federal 
nº 14.026/2020.

CURSO DE CULINÁRIA
O Fundo Social de Solidariedade de 
Arujá iniciou nesta semana os cur-
sos de culinária, sob a coordenação 
da presidente Clau  Camargo, em par-
ceria com o Sebrae, Senai, Secreta-
ria Municipal de  Assistência Social e 
Secretaria Municipal de  Desenvolvi-
mento Econômico.O primeiro curso é 
para a fabricação de ovos de Páscoa, 
realizado na cozinha do Fundo Social.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Biocombustível

C
om ttudo custando uma fortuna, 
quando o consumidor percebe um 
preço menor de algum produto 
que é bastante utilizado, já corre 

para ele. Assim está o etanol agora; porém 
tem um parêntese aí, não é que o combustí-
vel derivado da cana de açúcar esteja barato, 
mas sim com um preço mais convidativo em 
relação à gasolina.

Pesquisa feita pela nossa reportagem, com 
base nos dados da Agência Nacional de Pe-
tróleo (ANP) para o Alto Tietê, mostrou que 
o biocombustível está mais em conta do que 
o derivado do petróleo, é claro que isso pode 
variar de carro para carro, mas, em média, 
ao menos por enquanto, o etanol está mais 
vantajoso.

O cálculo para descobrir isso é simples, di-
vidir o preço do álcool pelo da gasolina e se 
ele for menor do que 0,7, é melhor abastecer 
com o etanol. Entretanto, a despeito dos valo-
res, há outros fatores que podem ser conside-
rados para o uso do biocombustível. O fator 
ecologia é um deles, não que o derivado da 
cana de açúcar não emita dióxido de carbono, 
emite, mas em uma quantidade bem menor 

do que a gasolina. Um estudo da Universi-
dade de São Paulo (USP), de 2010, apontou 
que a emissão de CO2 na atmosfera por veí-
culo movidos a álcool é 73% menor do que 
os movidos com gasolina. Uma diferença boa.

Todavia, essa discrepância fica ainda maior 
quando lembramos que a cana de açúcar é 
plantada, ou seja, aquele dióxido de carbo-
no lançado pelos escapamentos é consumi-
do na hora de replantar a cana. Por motivos 
óbvios, o mesmo não ocorre com a gasolina, 
que uma vez lançada na atmosfera não volta 
mais e polui todo o meio ambiente.

Países desenvolvidos vêm lutando para que 
o carro elétrico seja mais difundido, o que é 
uma ideia legítima e justa, porém há algo nestes 
países que precisa mudar: a matriz energética 
de boa parte deles é o carvão, então precisará 
um consumo maior de carvão para abaste-
cer os carros elétricos. Isso precisa mudar lá.

Aqui no Brasil, o etanol precisa ser valori-
zado, já que quase zera as emissões de CO2, 
isso sem contar que nossa matriz energética 
é limpa, vem das hidrelétricas. Agora é tor-
cer para o preço do biocombustível diminuir 
mais ainda.

Semana passada o deputa-
do estadual Arthur do Val foi 
cancelado em razão de um 
áudio vazado onde afirma 
que refugiadas ucranianas 
eram mais atraentes que as 
brasileiras. Além dessa as-
sertiva, declarou outras de 
cunho sexual, deploráveis no 
contexto em que foram ditas. 

A reação foram intensas e 
Arthur corre o risco de perder 
seu mandato e renunciou à 
sua candidatura ao governo 
do Estado. Esta semana, um 
áudio do ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro vazou. 
Nele, ele afirma que atende 
a pedidos de um pastor para 
liberação de verbas do Mi-
nistério da Educação e o faz 
a pedido do presidente da 
República. O ministro, as-
sim como Arthur continua 
no cargo. 

Arthur X Milton

ARTIGO
Cedric Darwin

A diferença é que Arthur 
foi eleito democraticamente, 
já Milton foi nomeado pelo 
presidente, que pode exone-
ra-lo a qualquer tempo, des-
de que não concorde com as 
suas assertivas. Ao que parece, 
o presidente não se incomo-
dou com as afirmações do 
ministro, assim, presume-se 
verdadeira sua afirmação de 
que atende a pedidos de um 
pastor para liberação de ver-
bas e o faz a pedido do presi-
dente da República. 

A administração pública é 
regida por princípios previs-
tos no art. 37 da Constituição 
Federal, são eles: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. As-
sim, não basta que os atos da 
administração pública sejam 
apenas legais, devem observar 
outros princípios como a mo-

ralidade e a impessoalidade. 
A Pasta da Educação, assim 
como a da Saúde gozam de 
recursos públicos garantidos 
constitucionalmente. O mi-
nistro, além de servidor pú-
blico é também pastor, teólo-
go e advogado, portanto tem 
plena consciência dos deveres 
morais que deve observar em 
sua vida pessoal e principal-
mente na vida pública. 

A melhor conduta, assim 
como para Arthur, seria a re-
núncia ao cargo, mas ao que 
tudo indica não ocorrerá nos 
dois casos. Competiria ao 
presidente exonerá-lo ime-
diatamente, o que não ocor-
reu e dificilmente ocorrerá. O 
ministério é rico e cobiçado 
pelos aliados. Assim prosse-
guimos, com nossos agentes 
políticos ignorando os prin-
cípios do art. 37 da CF.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

ANDRÉ DINIZ

O governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Estadual de 
Regularização Fundiária Urbana Cidade Legal, e a Prefeitura de Itaquaquecetuba 
entregarão, no sábado, 420 escrituras para moradores de Itaquaquecetuba. 
Presenças confirmadas do secretário executivo da Habitação do Estado, Fernando 
Marangoni, do prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PP), e da secretária 
municipal de Habitação de Itaquaquecetuba, Angela Quirino.

D
a

ya
n

e
 O

li
ve

ir
a

/A
IP

M
I

CIDADE LEGAL EM ITAQUÁ

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br 

Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com  

Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br 

Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br 

Gerente Administrativa/Financeira  Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.  
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a 
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade. 

Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997. 
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes



cidadesQuinta-feira, 24 de março de 2022 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Concurso para GCM prevê 
contratar 20 agentes
Suzano - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Administração, está 
com inscrições abertas para 
um novo concurso público. 
Desta vez, a oportunidade 
é para a área de segurança, 
com 20 vagas para Guarda 
Civil Municipal (GCM) ter-
ceira classe, sendo 14 para 
homens e seis para mulhe-
res. As inscrições ocorrem 
exclusivamente de maneira 
online, por meio do site do 
Instituto de Educação e De-
senvolvimento Social Nosso 
Rumo (www.nossorumo.org.
br), até segunda-feira.

O novo concurso destina-
-se a selecionar candidatos 
para provimento de vagas 
existentes em cargos do 
quadro de pessoal e das 
que vierem a existir dentro 
do prazo de sua validade. 
A seleção está autorizada 
pelo Processo Eletrônico 
Administrativo nº 0034/2022, 
destinado à nomeação pelo 
regime estatutário.

Para participar, os candidatos 

Oportunidade

devem contar com Ensino 
Médio completo e Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
em, no mínimo, categoria 

“B”. Para os homens, a altura 
mínima exigida para o cargo 
é de 1,65m. Para mulheres a 
altura é de 1,58m. O salário 
inicial para os convocados 
é R$ 2.028, devendo atuar 
na escala de 12x36 horas, 
em 40 horas semanais de 
trabalho.

O valor da inscrição está 
estipulado em R$ 69, devendo 
ser pago até o prazo limite, 
firmado às 17 horas do dia 
26 de abril. O cronograma 

ainda prevê a aplicação das 
provas objetivas no dia 29 de 
maio. Já a prova de aptidão 
física ocorre em 17 de julho, 
com previsão de convocação 
para exame médico e avalia-
ção psicológica no final de 
agosto. O edital completo 
pode ser conferido no site 
www.nossorumo.org.br, na 
aba “Inscrições Abertas”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) lembrou que este é o 
terceiro concurso público 
do ano, sendo que outros 
dois estão em andamento 
em 2022, voltados às áreas 
da Saúde e da Educação. 
Este último ainda segue com 
inscrições abertas até o dia 
6 de abril. “Suzano é uma 
cidade que respeita e valoriza 
o funcionário público. Fico 
feliz em possibilitar mais essa 
oportunidade que, além de 
gerar trabalho e renda, auxilia 
a administração municipal 
em oferecer um serviço cada 
dia melhor à população. 
Desejo boa sorte nas provas”, 
concluiu.

75% do público comparece aos 
Poupatempos para renovar CNH
Dos 305 agendamentos marcados para o sábado passado, 231 se concretizaram nas unidades do Alto Tietê

REGULARIZAÇÃO

Região - O governo paulista 
confirmou na tarde de on-
tem que 75% das pessoas 
agendadas para o mutirão 
de regularização da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) realizado no último 
sábado.

Em todo o Estado, mais 
de 3,8 mil atendimentos 
voltados para a renovação da 
carteira de motorista foram 
promovidos nas unidades 
do Poupatempo, destinado 
para a resolução burocrática. 
Os cidadãos agendaram 
previamente para o proces-
so de regularização, tanto 
presencialmente quanto pela 
plataforma online mantida 
pela Prodesp.

Das 305 vagas marca-
das para o atendimento 
no último sábado, 231 se 
concretizaram nas cinco 
unidades do Poupatempo 
do Alto Tietê: 135 em Mogi 
das Cruzes, 39 em Suzano, 
34 em Itaquaquecetuba, 11 

em Ferraz de Vasconcelos 
e 12 em Arujá.

Proporcionalmente, as 
cidades de Mogi das Cruzes 
e Arujá foram as que tiveram 
maior atendimento que 
o número previsto. Mogi 
teve 112% de presença, 
enquanto que Arujá teve 
recepção acima de 300%. 
Em Suzano a presença foi de 
55%, em Itaquaquecetuba 

foram 42,5%, e Ferraz de 
Vasconcelos com 35,4%.

Calendário 
Os mutirões do Poupatempo 

para regularização seguem 
a retomada das atividades 
após o período de quarentena 
e de distanciamento social 
durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), 
entre os meses de abril de 

2020 e agosto de 2021.
Com o intuito de evitar 

aglomerações em repartições 
públicas, os serviços do Pou-
patempo foram suspensos, 
e por decreto estadual a 
fiscalização dos documentos 
foi suspensa, para garantir 
a circulação essencial de 
pessoas. Desde o início do 
ano, os mutirões promo-
vidos pelo Poupatempo já 

realizaram mais de 7,5 mil 
processos de atualização.

Para evitar aglomerações 
e ajudar no andamento dos 
processos, o governo estadual 
estabeleceu um calendário 
prioritário para os serviços 
de renovação da CNH. Du-
rante o mês de março, serão 
considerados prioritários 
os casos de motoristas com 
carteira vencida nos meses 
de setembro e outubro de 
2020. Para o mês de abril, a 

prioridade será para os casos 
em novembro e dezembro 
de 2020.

A estimativa das autorida-
des é de que o processo de 
regularização seja promovido 
até o mês de agosto de 2023.

Mais informações sobre 
documentos e prazos para 
a renovação das CNHs que 
venceram durante a pan-
demia estão disponíveis 
pela internet na página do 
Poupatempo na internet.

André Diniz

Guararema - Durante evento 
na Escola da Natureza Fran-
cisca Lerario, na sexta-feira 
passada, a Secretaria Muni-
cipal de Educação lançou 
oficialmente o programa 
Comer bem, que mal tem?, 
uma série de vídeos com o 
passo a passo de 16 receitas 
saudáveis, gravados pela nu-
tricionista Karina Fernandes.

A nutricionista Karina 
Fernandes, responsável 
técnica pela alimentação 
escolar das escolas da Rede 
Municipal de Ensino de 
Guararema, gravou as 16 
receitas, contendo opções 
de refeições equilibradas 
de café da manhã, almoço, 
lanche da tarde e jantar, com 
base no livro “Receitas para 
preparar com a turminha 
em casa”, desenvolvido pelo 
Instituto Mauricio de Sousa, 
em parceria com o Programa 
Meu Pratinho Saudável.

A junção dos vídeos deu 
vida ao DVD “Comer bem, 
que mal tem?”, que foi lan-
çado no evento. Na ocasião, 
os participantes apreciaram a 

Prefeitura lança projeto 
Comer bem, que mal tem?

Alimentação

deliciosa Torta Integral Salgada, 
umas das receitas gravadas 
pela nutricionista Karina e 
especialmente preparada para 
o evento, pelas Auxiliares de 
Alimentação Jucelene Simões 
e Ana Flávia Lemes.

Todas as escolas já receberam 
o DVD, um material interessante 
para desenvolvimento dessas 
atividades culinárias com as 
crianças, incentivando uma 
alimentação mais saudável e 
tornando os momentos de 
aprendizado mais divertidos. 
Em breve, os vídeos também 
serão divulgados na página 
oficial da Prefeitura.

Vale ressaltar que as escolas 
têm extrema importância 
na formação dos hábitos 
alimentares de seus alunos e, 
a partir de aulas de culinária, 
o professor pode apresentar 
vários alimentos às crianças. 
Além disso, é possível desen-
volver habilidades de variados 
campos de experiências e 
componentes curriculares, 
tornando as relações de ensino 
e aprendizagem significativas 
e eficazes.

Suzano - A Secretaria de Go-
verno mudou de domingo para 
sábado o dia de atendimen-
to da Operação Cata-Treco 
prestado na região central. 
Além disso, a frequência do 
trabalho prestado também 
foi alterada. Antes ocorria a 
cada 15 dias e agora passará 
a ser semanal. A medida foi 
providenciada após pedidos 
de comerciantes locais.

As coletas dos itens inservíveis 
serão realizadas das 8h40 às 
17 horas para atender lojistas e 
moradores. Um dos objetivos 
é garantir uma maior adesão, 
pois boa parte do comércio 
está em funcionamento pela 
manhã e no início da tarde.

Assim como nos ciclos semanais 
e em ações anteriores na área 
central, os agentes municipais 
circulam nas ruas recolhendo 
os materiais depositados em 
frente aos estabelecimentos 
comerciais e residências, incluin-
do móveis, eletrodomésticos, 
recicláveis e óleo de cozinha 
em garrafas PET.

Cata-Treco na 
região central 
muda de dia 
após pedidos

Coleta

O valor da 
inscrição está 
estipulado em 
R$ 69, devendo 
ser pago até o 
prazo limite

Saiba mais

Atendimento vai obedecer o horário de cada unidade

Mogi News/Arquivo

Vencimento da CNH     Período para renovação 
Set/2020 a Out/2020 Mar/2022
Nov/2020 a Dez/2020 Abr/2022
Jan/2021 a Fev/2021 Mai/2022
Mar/2021 a Abr/2021 Jun/2022
Mai/2021 a Jun/2021 Jul/2022
Jul/2021 a Ago/2021 Ago/2022
Set/2021 a Out/2021 Set/2022
Nov/2021 a Dez/2021 Out/2022
Jan/2022 a Fev/2022 Nov/2022
Mar/2022 a Abr/2022 Dez/2022
Mai/2022 a Jun/2022 Jan/2023

Fonte: Poupatempo
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Inscrições para grupo gestor 
do CEU já estão abertas
Mogi- Entre os dias 4 e 20 
de abril, moradores da Vila 
Nova União e toda a região 
de abrangência do CEU das 
Artes que tenham interesse em 
participar do grupo gestor do 
espaço para a gestão 2022/2024 
poderão se inscrever para tal, 
diretamente no CEU das Artes, 
no CRAS Vila Nova União ou 
no Centro Familiar Maria Me-
dianeira. Os candidatos devem 
se dirigir aos locais de inscrição 
dentro do período informado, 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 17 horas. A eleição está 
marcada para o dia 7 de maio 
e acontecerá no próprio CEU, 
das 11 às 16 horas.

O CEU das Artes da Vila 
Nova União é um equipamen-
to que integra num mesmo 
espaço físico ações culturais, 
práticas esportivas e de lazer, 
formação e qualificação para o 
mercado de trabalho, serviços 
socioassistenciais, políticas 
de prevenção à violência e 
inclusão digital.

A Gestão do CEU das Artes 
Vila Nova União é realizada de 

Vila Nova União

forma compartilhada, por meio 
do Grupo Gestor Tripartite, 
composto por representantes 
do Poder Público, Sociedade 
Civil Organizada e Comu-
nidade do entorno do CEU, 
com poder deliberativo sobre 
as ações e funcionamento do 
equipamento, instituído pelo 
Decreto Municipal nº. 14.991, 
de 22 de abril de 2015.

Dessa forma, as pessoas 
diretamente atendidas pelo 
equipamento têm a oportunidade 
de opinar e decidir sobre as 
atividades a serem realizadas, 
juntamente à organização 

social responsável e também 
a Prefeitura de Mogi, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo. O modelo 
tripartite foi adotado com o 
intuito de democratizar a gestão 
do espaço e ofertar de forma 
assertiva ações que atendam 
as demandas dos moradores.

O CEU das Artes fica na 
rua Hélio Borenstein, 1.386. 
Já o CRAS Vila Nova União 
está na avenida Aurora Ariza 
Meloni, 1.175. O Centro Fa-
miliar Maria Medianeira, por 
sua vez, está na rua Joaquim 
de Mello Freire Júnior, 1530.

Eleição ocorrerá entre os dias 4 e 20 de abril

Divulgação/PMMC

Assistência recebe técnicos 
para debater trabalho infantil
Mogi- A Secretaria Municipal 
de Assistência Social promoveu, 
na manhã de ontem, uma 
reunião de trabalho com 
trabalhadores da assistência 
social de outros municípios 
da região. O objetivo foi 
dialogar a respeito de ações 
integradas em combate ao 
trabalho infantil e, logo, 
em defesa dos direitos das 
crianças e dos adolescentes. 
Estiveram presentes repre-
sentantes de Suzano, Ferraz 
de Vasconcelos e Poá.  

O encontro foi embasado 
em um levantamento feito 
pelas equipes da Secretaria de 
Assistência Social da cidade, 
que apontou presença expres-
siva em Mogi de crianças e 
adolescentes em situação de 
trabalho infantil de outras 
cidades da região. Segundo 
o estudo, elaborado entre 
o ano passado e o dia 10 
de março deste ano, foram 
identificadas em situação de 
mendicância em território 
mogiano 31 crianças de Suzano, 
11 de Itaquaquecetuba, três 

Com cidades vizinhas

crianças de Osasco, duas de 
Ferraz de Vasconcelos, três 
de Itaquera e 60 de Mogi 
das Cruzes.

Os números se referem 
aos casos em que foi pos-
sível, a partir do trabalho 
do serviço especializado de 
abordagem social de crianças 
e adolescentes, a coleta de 
dados e a confirmação de 
identidades. Há, contudo, 
um expressivo contingente 
de pessoas que não aceitam a 

abordagem, sequer fornecem 
dados, o que inviabiliza a 
identificação das mesmas.  
Considerando esse cenário 
mais amplo, a estimativa 
é que cerca de 80% das 
crianças e adolescentes que 
hoje praticam mendicância 
na cidade provêm de outros 
municípios.

O estudo mostrou ainda 
que o trabalho de abordagem 
tem eficiência: as 60 crianças 
e adolescentes de Mogi das 

Representantes de Suzano, Ferraz e Poá participaram

Pedro Chavedar/PMMC

Artes movimentam o Sesc Mogi 
das Cruzes durante a semana
Programação tem música, teatro, circo, oficinas entre outras atividades; destaque para o show de Graça Cunha

MÊS DA MULHER

Mogi- A homenagem ao 
Mês da Mulher continua 
nesta semana no Sesc Mogi 
das Cruzes com apresen-
tações musicais e outras 
expressões artísticas, como 
o circo, mediações de leitu-
ra, contações de história e 
oficinas. hoje, às 20 horas, 
a atração é o grupo Samba 
de Rainha, composto apenas 
por mulheres.

Amanhã, às 20 horas, 
tem o espetáculo de dança 

“Nimba” com a Trupe Benkady. 
Utilizando de elementos e 
simbologias femininas da 
natureza em diálogo com a 
dança africana, o espetáculo 
busca gerar a reflexão da 
essência maternal existente 
em cada um de nós.

No sábado, atrações para 
as crianças. Com a oficina 

“Descobrindo sensações”, 
às 9 horas e às 14 horas, 
voltada para crianças de 
até três anos, que vão ex-
perimentar formas, cores 
e texturas. E às 16h30, é 
a vez do espetáculo “Água 

Doce”, da Cia. Da Tribo. O 
enredo trata da relação do 
homem com a água, dando 
destaque aos rios brasileiros. 
De forma lúdica e através da 
cultura popular e do teatro 
de bonecos, traz à tona os 
rios, córregos e nascentes. 
Para todas estas atividades, 
a entrada é gratuita e não 
há necessidade de retirar 
ingressos.

Também no sábado, às 
11 horas, acontece a oficina 
“Da Farinha ao Pão”. Os 
participantes vão aprender 
boas práticas de manipu-
lação, conhecimento e se-
paração dos ingredientes 
e utensílios necessários, 
técnica de manipulação e 
sova, modelagem, tempo 
de forno e degustação. A 

atividade é gratuita e as 
senhas serão entregues 20 
minutos antes.

Destaque no domingo, 
para a aula aberta de ha-
tha yoga, às 10 horas, e às 
16h30, para a apresentação 

da cantora Graça Cunha, 
que integrou a banda do 
programa “Altas Horas” 
do apresentador Serginho 
Groisman, e está na estrada 
desde 1993. Em 2007, lan-
çou seu primeiro CD Solo 

“De Virada”, pela Gravadora 
Azul Music. Com este álbum, 
Graça Cunha foi indicada 
ao Grammy Latino em 2 
categorias: Melhor CD de 
MPB e Artista Revelação. A 
artista também participou 

de musicais e fez participa-
ções em CDs de artistas de 
renome da música popular 
brasileira.

As atividades são gratuitas. 
O Sesc Mogi das Cruzes 
fica na rua  Rogerio Tácola, 
118, Bairro do Socorro, e 
funciona de terça a sexta, 
das 13 às 22 horas, e aos 
sábados, domingos e fe-
riados, das 9 às 18 horas. 

Espetáculo teatral “Água Doce”, da Cia. Da Tribo, é destaque no sábado 

Bruno Pucci/Divulgação 

Graça Cunha, que foi 
destaque no programa 
“Altas Horas”, fará show 
no domingo 

Divulgação 

Hoje, às 20 horas, 
a atração é o grupo 
Samba de Rainha, 
composto apenas 
por mulheres
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Professora é agredida por 
aluna em escola estadual

Mogi- Uma professora do en-
sino fundamental foi agredida 
na sala de aula de uma escola 
estadual por uma aluna de 13 
anos. De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (B.O), registrado 
no 1º Distrito Policial (DP) do 
município, o caso aconteceu 
na quinta-feira passada, na 
Escola Estadual Dr. Deodato 
Wertheimer. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a estudante jogou uma 
garrafa de álcool em gel na 
cabeça da professora, depois 
que foi solicitada a participação 
em uma atividade em sala 
de aula. O registro policial 
conta ainda que um colega de 
classe passou o objeto para a 
adolescente. 

Em nota, a Secretaria de 
Educação do Estado de São 
Paulo (Seduc-SP) informou que 
após o ocorrido, a direção da 
unidade chamou os responsá-
veis pela estudante para uma 
reunião de mediação para 
tomar medidas que preservem 

Violência

o direito à educação. O caso 
foi registrado na Plataforma 
Conviva SP (Placon), sistema 
utilizado para acompanhamento 
de registro de ocorrências na 
rede estadual de ensino.

Uma pesquisa revelou que 
casos como este têm ocorrido 
com frequência nas esco-
las estaduais de São Paulo. 
Segundo levantamento do 
Instituto Locomotiva e do 
Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São 
Paulo (Apeoesp), divulgadas 
em 2020, cinco em cada dez 
professores da rede de ensi-
no entrevistados já sofreram 

algum tipo de violência nas 
dependências das escolas em 
que trabalham, um total de 
54%. Na pesquisa realizada, 
em 2017, esse número era de 
51%, e em 2014, 44%. 

Os dados mostram que 
37% dos alunos entrevistados 
também já sofreram algum 
tipo de violência nas escolas 
do Estado. Entre os docentes e 
alunos ouvidos pela pesquisa, 
90% dos professores souberam 
de casos de violência nas escolas 
que frequentam, e 81% dos 
estudantes relataram saber 
de episódios de violência em 
suas escolas no último ano.

Ingrid Leone

Caso ocorreu na escola Dr. Deodato Wertheimer

Reprodução/Internet

Processo de Revisão avança 
com reuniões e diálogo
Mogi- A Secretaria Municipal 
de Planejamento e Urbanismo 
prossegue com a agenda da 
reuniões técnicas sobre o 
processo de revisão da Lei 
de Ordenamento do Uso e 
Ocupação do Solo de Mogi das 
Cruzes (Louos). Anteontem, 
foi realizado um encontro 
na sede da Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos (AEAAMC) e na 
próxima terça-feira haverá outra 
reunião de debate e análise 
da proposta, na Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, localizado na rua 
Braz Cubas, 470, a partir 
das 18h30.

O secretário Claudio de Faria 
Rodrigues vem comandando 
as reuniões e lembra que 
o processo de participação 
popular foi prorrogado até 
o final da abril. As suges-
tões da população podem 
ser feitas por meio do site da 
Prefeitura. “O projeto vem 
sendo construído a partir da 
participação das pessoas, em 
um processo democrático e 

Lei do Uso do Solo

que busca justamente incluir 
as demandas da sociedade. 
Queremos uma legislação 
renovada, que seja resultado 
da participação social e que 
reflita o que os mogianos 
querem para o seu município. 
O debate tem sido muito bom, 
este é momento de ouvirmos 
as pessoas para construirmos 
juntos este aperfeiçoamento 
da legislação”, explicou o 
secretário.

Nas últimas semanas, Claudio 
Rodrigues tem participado de 

reuniões com vários segmentos 
da sociedade. Ele conversou 
com os vereadores e com os 
comerciantes para tratar do 
tema. O diálogo com os par-
lamentares aconteceu no dia 
21 de fevereiro e foi proveitoso, 
segundo o secretário, assim 
como a reunião na Associa-
ção Comercial de Mogi das 
Cruzes, no dia 24. Nas duas 
oportunidades, ele fez uma 
explanação sobre a importância 
da lei e principalmente sobre 
a participação popular.

Encontro aconteceu anteontem na sede da AEAAMC

Divulgação/PMMC

Novo Regime Previdenciário 
Complementar é aprovado
Projeto estabelece limites para o pagamento e institui comissão para acompanhamento do novo sistema

CÂMARA

Mogi - A Câmara aprovou 
na tarde de ontem o projeto 
de Lei de autoria do prefeito 
Caio Cunha (Pode) que ins-
titui o regime de previdência 
complementar. O projeto foi 
aprovado por unanimidade 
da Casa com a inclusão de 
emendas que aumentam a 
representatividade do conselho 
que irá assessorar o regime.

A proposta foi enviada 
pelo gabinete do prefeito 
ao Legislativo no início de 
fevereiro deste ano, estabe-
lecendo o novo regime de 
previdência, novos limites 
para a aposentadoria de 
servidores públicos muni-
cipais, e autorizando planos 
de benefícios complementa-
res a funcionários da ativa 
da administração pública 
direta e das autarquias mu-
nicipais. O texto atende às 
necessidades apontadas do 
Instituto de Previdência do 
Município (Iprem) de seguir 
as determinações da reforma 

da previdência, aprovada 
em 2019.

Segundo o texto aprovado, 
o novo limite de pagamento 
da aposentadoria não poderá 
superar o limite máximo 
pago pelo Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), e 
será válido para os servidores 
que ingressaram no serviço 
público municipal a partir de 
29 de maio de 2001, porém 
com adesão voluntária caso 
seja do interesse do indivíduo. 

O projeto também estabelece 
a criação de um Comitê de 
Acompanhamento da Apo-
sentadoria Complementar 
(CAPC), que terá responsa-
bilidade de acompanhar o 
andamento do novo sistema 
de aposentadoria. A compo-
sição original era de quatro 
membros, mas por emenda 
modificativa apresentada 
pela Câmara, o número foi 
aumentado para sete, com 
representação dos sindicatos 
dos servidores.

Durante as discussões, 
os vereadores reforçaram a 

importância do novo regime 
para a garantia dos direitos 
dos funcionários públicos 
após sua aposentadoria, ou 
pensão por invalidez ou 
morte. O vereador Iduigues 
Martins (PT) ressaltou que 

por ordem do Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE) e do Ministério 
Público, os funcionários que 
atuam no Iprem devem ser 
concursados e não indicados 
pela administração municipal.

A vereadora Inês Paz (Psol) 
reforçou que as mudanças 
no regime da aposentadoria 
em escala federal e estadual 
nas últimas décadas tem 
dificultado a vida de quem 
precisa depender do regime 

previdenciário federal. Já o 
vereador Zé Luiz (PSDB) 
reforçou que o Iprem não 
se encontra em situação 
deficitária, mas que o regime 
complementar poderá evitar 
problemas nas próximas 
décadas ao município devido 
aos cálculos sobre expectativa 
de vida dos mutuários.

Depois da aprovação, o 
texto segue para o poder 
Executivo municipal para 
sanção ou veto, e subsequente 
publicação no Diario Oficial.

Outros projetos 
A Câmara também aprovou 

dois projetos de Decreto 
Legislativo que concedem o 
título de cidadão mogiano 
ao frei Gilson Miguel Nunes 
(projeto 01/2022, de auto-
ria do vereador Iduigues 
Martins) e ao capitão da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo Reinaldo de 
Almeida do Nascimento 
(projeto 04/2022, de autoria 
do vereador Maurino José da 
Silva, do Podemos).

André Diniz

Proposta foi enviada da Prefeitura para os vereadores em fevereiro passado

Diogo Barbieri/CMMC
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Estefânia abraça Cassandra após a notícia e diz que não está compreendendo 

o motivo dela ter vindo para Doce Horizonte com Vitor. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Lyra afi rma que Isadora não ama seu noivo. Lyra observa Davi. Isadora 

sente falta de Rafael durante o bingo benefi cente para a abertura da creche 

na tecelagem. Inácio presenteia Arminda. Joaquim trama contra Davi. Davi 

comenta com Augusta que sabe que Joaquim irá atacá-lo. Jacinto assiste o 

verdadeiro Rafael Antunes, que está em coma no hospital. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Roni sequestra Flávia/Guilherme e Guilherme/Flávia. Paula/Neném e Carmem 

expulsam os homens do restaurante. Neném/Paula pede ajuda de Tina e 

Bianca para jogar futebol. Roni explica a Flávia/Guilherme e Guilherme/Flávia 

seu plano contra Tucão. Paula/Neném descobre a senha de Carmem. Roni 

marca um encontro de Pink com Tucão.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Os resumos dos últimos capítulos não serão divulgados pela emissora

RECORD, 21H

Reis

O juiz Eli fi ca positivamente impressionado com a louvável atitude e demonstração 

da incrível fé que Ana demonstra ter. Malquias cai numa perseguição por 

parte de um soldado inimigo fi listeu. O juiz de Israel fi ca muito surpreso com 

as ações dos levitas contra os seus fi lhos, Hofni e Finéias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 12

ADMAA
LIBERDADES
IMANTADOS

ASITENENTE
TNÃÇSADI

AUTOMATICO
IMOTAÃRAD
DESPREPARADA

NEEODEI
TRAQUINAGEM
ORITUP

FELSEELAR
VIRILIDADE
OVOTRRON
TRESPODERES

NOELSOSIA

(?) nupcial:
rito de aca-
salamento

de aves

Condição
da leoa

que atuava
em circos

Magne-
tizado 

(o metal)

Lance do
jogo de
bilhar e 
de golfe

Placa-(?),
compo-
nente do

micro

Juntei; 
acres-
centei

Condições
para se
atingir

certos fins

Peça do
mostrador
da bússo-

la (pl.)

Os verbos
como

"viver" e
"cantar"

Enrique
Egas,

arquiteto
espanhol

Poema
lírico de
origem
grega

Formato
do palito
de dentes

O táxi 
sem pas-
sageiros

(?)-shirt:
camiseta

(ing.)

Ver, em
inglês

"(?) 
Clarín",
jornal

argentino

Teófilo
Ottoni,
político

brasileiro

(?) 
Howard,
cineasta
dos EUA

Executivo,
Legisla-
tivo e

Judiciário

Situação que irrita
certas celebridades

(?) Diego de La Vega:
o Zorro (Cin.)

O Planeta
Vermelho

Nesse
momento

Assim, em
espanhol

Micros-
cópicos
Bahia
(sigla)

Maneira
petulante
de agir

Duas obri-
gações

cívicas do
homem

brasileiro

Piloto (?),
recurso de

aviões

Que não 
se mexe
(fem.)

A aluna
que irá
sair-se
mal nas
provas

Ação
própria de
crianças 

irrequietas
Vogal do
vocativo

Ponce de (?): desco-
briu a Flórida (EUA)

A pessoa considerada
"cópia" de outra

Secreção
hepática

Capacida-
de poten-
cializada

pela
catuaba
(pop.)

Intento do
vigarista

(?) Escovi-
nha, per-
sonagem

do "Recru-
ta Zero"

(HQ)

Página
(abrev.)
Gostei

muito de

"Urbano",
em IPTU

"Nosso
(?)", clás-

sico da
Literatura
espírita

brasileira

3/así — ron — see. 4/león. 5/imota. 10/virilidade. 17/assédio da imprensa.

Se há uma coisa 

que aprendemos 

com a vida é que ela 

continua. E enquanto 

há vida há esperança, 

o importante é não se 

deixar estagnar e nem 

desanimar. Se a vida 

parece complicada e 

confusa, se você não 

sabe em que direção 

seguir, antes de dar o 

próximo passo pare, 

respire e reflita, só 

depois siga a viagem.

Andar sem saber para 

onde ir, às vezes, pode 

MOMENTO
especial

A VIDA QUE SEGUE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje... Parabéns! Que venha um 

novo ano repleto de risos e de abraços apertados!

“ Você é o que escolhe ser.”

 cultura@jornaldat.com.br

até ser bom, mas outras 

vezes implica ter que 

perder tempo voltando 

ao ponto de partida, ou 

atravessando perigosos 

obstáculos de modo 

desnecessário. Na vida 

é importante aventurar-

se, mas não podemos 

andar a ermo durante 

toda a vida, pois não 

vivemos impunemente.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO/SP 
PTM de Mogi das Cruzes 

 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
EDITAL Nº 01/2022 

(PROCURA DE IMÓVEL) 
 

A Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região torna público aos 
interessados o Edital nº 01/2022, referente à prospecção prévia do 
mercado imobiliário com vistas à aquisição de imóvel para abrigar a 
Procuradoria do Trabalho no Município de Mogi das Cruzes. 

Prazo de entrega das propostas: 29/04/2022. 

Para mais informações, favor acessar o link que contém a íntegra do 
Edital: https://www.prt2.mpt.mp.br/informe-se/licitacoes-declaracoes. 

HOMOLOGAÇÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08-2/21 – PROCESSO Nº 30.870/21
OBJETO: CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS LICITANTES, para as vagas preenchidas 
nas Feiras Livres.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Agricultura, torna público, para conhecimento dos interessados, que após a 
realização do curso “ESCOLA DO FEIRANTE” tendo em sua programação 5 aulas 
com duração de 2 horas cada, com os seguintes temas: 1° Empreendedorismo e 
Tendências e Boas Práticas de Feiras; 2° Controles Financeiros; 3° Workshop 
Vitrines e Exposição de Produtos; 4° Workshop Vitrines e Exposição de Produtos; e 
5° Dúvidas e Abertura de CNPJ MEI. Foram capacitados e certificados os licitantes: 
Ahmad Mahmoud Abu Zamaq; Bianca Sousa Oliveira; Cacildo de Oliveira 
Costa; Carla dos Reis Leandro Bertoldo; Cícera Angela da Conceição; Davi 
Araújo Moreira; Fátima Mounir Saada; Felipe Reis Leandro Bertoldo; Henrique 
Kiyoshi Nakata; Iara Lavorato Franco; Irene Catarina Martins Marques; Lucas 
Dias de Souza; Maria Brasileiro da Silva; Natalia Medeiros da Silva; Raquel 
da Conceição Santos; Roberto de Castro; Rogério Cristiano Machado; Sandra 
Namie Furuzawa; Sérgio Akira Kuradomi; Tarek Rahmeh; Thalita de Souza 
Messias Castro; Victor Delaosa Huerta; Yukio Kuroiwa. Considerando a não 
frequência no curso e por não haver nenhuma justificativa, o licitante sr. Rodrigo 
Freitas Rosa foi desclassificado do presente chamamento, sendo a participação e 
conclusão do curso uns dos requisitos para comercializar nas feiras e varejões no 
qual o licitante participou.

Mogi das Cruzes, em 22 de março de 2022.
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário Municipal de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO 
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 Nº025/2022 - PROCESSO Nº 7267/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE AGULHAS 6 MM (ORDEM JUDICIAL).
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 06 
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 23 de março de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde______________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 - PROCESSO Nº 31293/2021  E APENSOS. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO RECARGA, TESTE E INSTALAÇÃO  
DE EXTINTORES  DE INCÊNDIO. 
EMPRESAS VENCEDORAS:  GIACOMO RESENDE SEOLIN – ME E SUDASEG COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA – ME.
VALOR GLOBAL: R$ 139.777,45 (cento e trinta e nove mil, setecentos e setenta e sete reais e 
quarenta e cinco centavos).

Mogi das Cruzes, em 18 de março de 2022.
PATRICIA HELEN  GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação______________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021 - PROCESSO Nº 15.960/2021 E APENSOS. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
EMPRESA VENCEDORA: EQUITEC SOLUÇÕES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI; NACIONAL 
SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI e TOTAL PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 93.434,49 (noventa e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta 
e nove centavos).

Mogi das Cruzes, em 04 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana______________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 177/2021 – PROCESSO Nº 13.379/2021 E APENSOS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Infraestrutura Urbana, 
comunica aos interessados que, face a um lapso na publicação da HOMOLOGAÇÃO, o valor total 
publicado da licitação foi R$ 3.042.390,60 três milhões, quarenta e dois mil, trezentos e noventa 
reais e sessenta centavos), sendo o correto R$ 3.046.986,60 (três milhões, quarenta e seis mil, 
novecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos). Assim, fica retificada a homologação para 
constar o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 16 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Mortes por Covid

A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê registrou 

ontem seis óbitos por Covid-19 no município de Guarulhos. Nas últimas 24 horas 

foram registradas 173 novas notificações para a doença. Desde o início da pandemia 

já são 288.180 casos confirmados e 11.263 óbitos. Os dados do município de Suzano 

não foram divulgados até o fechamento da planilha.

Etanol se mostra mais vantajoso 
do que gasolina no Alto Tietê
Depois do aumento da gasolina, o derivado da cana de açúcar está mais em conta nos postos, segundo a ANP

CONSUMO

Região - Com o reajuste do 
preço dos combustíveis, o 
etanol virou uma alternativa 
para os motoristas. Segundo 
dados da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), o 
custo da gasolina nas cidades 
de Mogi das Cruzes, Poá, 
Suzano e Itaquaquecetuba 
varia de R$ 6,72 a R$ 6,83. 
No caso do etanol, o preço 
está entre R$ 4,57 e R$ 4,63. 
Os preços foram apurados na 
semana passada 

De acordo com Donato Kano, 
proprietário de um posto, no 
bairro Alto do Ipiranga, em 
Mogi das Cruzes, a expectativa 
é de crescimento na opção 
pelo etanol por parte dos 

ANP apontou aumento no preço do litro de etanol

condutores em breve. 
Entre as quatro cidades, 

Suzano tem os preços médios 
por litro de gasolina comum 
e etanol mais caros, custando 
R$ 6,83 e R$ 4,63 respecti-
vamente na semana passada. 
Mogi é a segunda cidade com 
os combustíveis mais caros, 
com o preço médio da gaso-
lina em R$ 6,80 e do etanol 
em R$ 4,59. Poá tem média 
de R$ 6,751 para o litro de 
gasolina e R$ 4,57 pelo etanol. 
Itaquá, por sua vez, tem os 
preços mais baratos, sendo 
R$ 6,72 a gasolina comum, 
e também R$ 4,57, o etanol.

O consumo de etanol é maior 
do que o de gasolina, ou seja, 
é necessário mais álcool para 
percorrer o mesmo trajeto do 
que gasolina.

A diferença entre o preços 
pode ser calculado, e para isso 
é preciso dividir o preço do 
etanol pelo da gasolina, caso o 
resultado seja menor que 0,7, 
existe vantagem, se maior, é 

preferível investir na gasolina.
Este número mostra a por-

centagem do preço do etanol 
relativo ao preço da gasolina. 
Todas as cidades do Alto Tietê 
que constam no levantamento 

da ANP tem o resultado de 
0,68, ou seja, o etanol está 
custando 68% do valor da 
gasolina.

O levantamento da ANP 
também apontou aumento no 
preço do etanol nas últimas 
semanas. A maior alta entre 
a semana passada e a semana 
anterior foi registrada em 
Suzano e Itaquaquecetuba, 
com acréscimo de 7% nas 
bombas. Em Mogi, houve 
aumento de 5%, e em Poá, 
de 4%. Donato destacou o 
crescimento da demanda. “A 
tendência é que daqui para 
frente o etanol se torne mais 
vantajoso, mas não muito, 
porque hoje em dia o preço 
sobe junto com o da gasolina, 
portanto a demanda aumenta. 
É a lei da oferta e da procura. 

Isso aconteceu ano passado e 
neste não deve ser diferente”, 
explicou.

Para Donato Kano, a vantagem 
do etanol sobre a gasolina existe, 
mas é pequena, dependendo 
do veículo. Segundo ele, muitos 
clientes estão migrando para o 
etanol devido a questão finan-
ceira, o que também afeta os 
revendedores. o comerciante 
relatou que houve diminuição 
do faturamento depois do 
reajuste. “Houve uma queda 
de 20% na primeira semana. 
Mesmo que essa semana equi-
libre um pouco, continuará 
abaixo do que era antes. Está 
muito complicado, tanto para 
o consumidor quanto para 
nós revendedores”, enfatizou.

*Texto supervisionado pelo editor.

Everton Dertonio*
Daniel Carvalho/Acervo Mogi News

Governo de SP anuncia 
antecipação de campanha
Região- O governador João 
Doria (PSDB) anunciou 
ontem a antecipação do 
calendário de vacinação 
contra a gripe em todo o 
Estado. A partir do próxi-
mo domingo, durante o 
Domingão da Vacinação, 
os idosos acima de 80 anos 
poderão receber a sua dose 
contra a Influenza. Assim, os 
que forem receber a quarta 
dose contra o coronavírus 
(Covid-19), poderão rece-
ber a vacina junto à vacina 
da gripe.

“É fundamental que a po-
pulação procure os postos 
de vacinação e se imunize 
contra a gripe. Esta anteci-
pação permitirá que neste 
ano possamos proteger os 
idosos um pouco mais cedo, 
evitando complicações pela 
doença”, afirmou o gover-
nador Doria.

A campanha estava pre-
vista para começar no dia 
4 de abril, mas com as 
entregas dos imunizantes 
pelo Instituto Butantan, a 

Vacinação contra a gripe

imunização poderá ser an-
tecipada em uma semana. A 
vacina do Butantan contra 
a influenza é trivalente e 
100% nacional, composta 
pelos vírus H1N1, a cepa 
B e o H3N2, do subtipo 
Darwin, que causou os 
surtos localizados no final 
do ano passado.

A expectativa da cam-
panha é vacinar 90% do 
público-alvo de mais de 
16,6 milhões de pessoas, 

entre idosos, profissionais de 
saúde, professores, crianças, 
entre outros. 

O calendário é dividido 
por etapas, com prioridade 
para os idosos acima de 80 
anos de idade.

O Instituto Butantan ante-
cipou neste ano as entregas 
da vacina da gripe para o 
Ministério da Saúde. Ao 
todo serão fornecidas 80 
milhões de doses para a 
imunização em todo o Brasil.

Festival Elas no Esporte 
tem atividades no sábado
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer realiza 
neste sábado, a partir das 
9 horas, o Festival Elas no 
Esporte. O evento acontecerá 
no Complexo Esportivo 
Professor Hugo Ramos, com 
atividades voltadas às mu-
lheres nas modalidades skate, 
tênis e vôlei de areia. A ação 
faz parte da programação da 
Prefeitura em homenagem 
ao mês das mulheres.

O Festival Elas no Esporte 
terá uma Clínica de Ska-
te, ministrada por Letícia 
Gonçalves, a partir das 9 
horas, na estrutura do Mogi 
Skate Park. A participação é 
gratuita, sem a necessidade 
de inscrição. Nascida em 
Mogi das Cruzes, Letícia é 
um dos principais nomes da 
modalidade park do skate no 
Brasil. No ano passado, ela 
fez parte da Seleção Brasileira 
e disputou uma vaga para a 
Olimpíada de Tóquio.

Outra atividade do fes-
tival será Torneio de Vôlei 
de Areia Feminino 4x4, 

Mês da mulher

Categoria Livre. Os jogos 
serão realizados a partir das 
9 horas, na quadra de areia 
que fica na área externa do 
Complexo Esportivo Hugo 
Ramos. As inscrições das 
equipes podem ser feitas 
pela internet, no site bit.ly/
eventos-esportemogi, até 

Calendário de SP de vacinação contra a 
infl uenza (gripe)

– 27 de março: Idosos acima dos 80 anos;

– 4 de abril: Idosos acima de 60 anos e trabalhadores da 

saúde;

– 2 de maio: Crianças acima de 6 meses a menores de 5 

anos de idade; gestantes e puérperas;

– 9 de maio: Indígenas, professores, pessoas com deficiên-

cia e pessoas com comorbidades;

– 16 de maio: forças de segurança e salvamento, forças ar-

madas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, 

trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passa-

geiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários 

e população privada de liberdade e adolescentes e jovens 

sob medida socioeducativa.

amanhã, às 18 horas.
O formato das disputas 

dependerá do número de 
equipes participantes e a 
tabela com os horários dos 
jogos será encaminhada às 
participantes por um grupo 
de WhatsApp que será criado 
para o torneio. Caso haja 
necessidade, a disputa poderá 
ser encerrada no domingo. 

As três primeiras equipes do 
torneio receberão premiação.

O Festival Elas no Esporte 
também contará com um 
Torneio de Tênis Feminino, 
que será disputado na quadra 
do Complexo Esportivo Pro-
fessor Hugo Ramos, a partir 
das 9 horas. As inscrições 
também podem ser feitas 
pela internet, no site bit.ly/
eventos-esportemogi, até 
amanhã, às 18 horas. Poderão 
participar oito duplas, com 
jogadoras acima dos 18 anos.

A disputa será feita em 
formato eliminatória simples, 
com os horários dos jogos 
sendo divulgados às duplas 
por um grupo de WhatsApp 
que será criado para informa-
ções referentes à competição. 
As três melhores colocadas 
receberão prêmios.

O Complexo Esportivo 
Professor Hugo Ramos fica 
na rua Professor Ismael Alves 
dos Santos, ao lado do Gi-
násio Municipal, no Mogilar. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 

O Festival Elas 
no Esporte terá 
uma Clínica de 
Skate


