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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Governador anuncia pacote
de obras para Mogi das Cruzes
Entre as novidades estão as reformas das quatro estações da Linha 11-Coral da CPTM, localizadas dentro do município
Governo do Estado

O governador de São Paulo,
Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou ontem a liberação de mais de
R$ 17 milhões em investimento para infraestrutura, acessibilidade e a liberação para o projeto de reforma das estações da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM) para
Mogi das Cruzes. A confirmação
ocorreu na tarde de ontem, durante a liberação do convênio da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para a implantação do novo restaurante Bom
Prato no distrito de Jundiapeba,
o segundo de Mogi das Cruzes.
Cidades, página 5

Legislativo

Criação do emprego

Indústria do Alto Tietê
celebra primeiro bimestre
No acumulado dos dois primeiros meses, foram 478
vagas criadas na região. Cidades, página 3
Mogi News/Daniel Carvalho

ELEIÇÕES

CÂMARA DE
MOGI FAZ
BALANÇO DO
TRIMESTRE
Vereadores comentam os projetos para Mogi. Cidades, página 5

Hoje e amanhã

INGRESSOS
PARA JOGO
DE VÔLEI
PODEM SER
TROCADOS
Cidades, página 3

Marcos Furlan é pré-candidato a
deputado estadual. Cidades, página 5

Diego Barbieri/CMMC

Governador Rodrigo Garcia esteve ontem na cidade e também assinou o convênio para implantação do Bom Prato de Jundiapeba

2

Quarta-feira, 6 de abril de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

EDITORIAL

O

Antes era mais comum um vereador, deputado, prefeito, governador, esperar terminar
o mandato para se lançar a outro cargo eletivo, mas isso mudou. Vendo que há energia e paciência para uma nova campanha,
os políticos vão se lançar.
Os homens e mulheres que já ocupam
um cargo público na região, e que vão se
candidatar nestas novas eleições, vão galgar
uma nova campanha com base naquilo que
foi feito até agora, bem, se isso for possível,
por que não? Sabemos que são nas cidades
onde a população mora, e não nos Estados
e na União, todavia, são justamente os municípios os elos mais fracos desta cadeia.
A maioria dos impostos vão para os entes
federativos maiores, e somente depois são repartidos com as prefeituras. Em resumo, é
no Estado e na União onde estão boa parte
dos recursos e se tivermos mais deputados
estaduais e federais que possam trazer mais
verbas para a região, o Alto Tietê poderá se
desenvolver de uma maneira mais adequada e ligeira. Resta para todos nós torcer para
que a região consiga eleger mais parlamentares neste ano.

ARTIGO
Raul Rodrigues
editor@jornaldat.com.br

Cultura do ódio: sob que via?
O ser humano sempre se assim um ciclo infinito de
viu socialmente envolvido meias verdades.
Em nossos dias, percebenuma teia de relações. Mas
essas relações sempre estive- -se como as redes sociais têm
ram permeadas de conflitos. apresentado e ampliado os
A perspectiva de um momen- conflitos entre as pessoas. Por
to no espaço-tempo das so- isso, os comentários às posciedades sem a presença de tagens e publicações se torembates e divergências pode naram um campo fértil para
soar ingênua demais quan- trocas de acusações, ofensas
do se constata em diversos e injúrias de todos os tipos,
períodos da história uma muitas vezes direcionadas
gigantesca falta de entendi- às pessoas desconhecidas,
mento e, por esse motivo, sequer nunca vimos. A exos consequentes embates e pressão mais aguda para esenfrentamentos entre os po- ses conflitos nesse ambiente
vos e nações ou apenas en- virtual é o que se conhece por
tre pequenos grupos e entre “cultura do cancelamento”.
indivíduos.
Uma pessoa é posta de
A verdade é normalmen- lado em razão do alcance
te moldada de acordo com de suas ideias, posturas ou
a conveniência de quem a ações. O ato de se mover é
tem e, de tabela, é entendida bastante perigoso porque, se
de acordo com a conveniên- por um lado pode fomentar
cia de quem ouve. Gerando discussões associadas à defesa

Circulação
De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CONTRACAPA

Jogo político

jogo é jogado, já dizia o dito popular. Isso vale para o esporte,
evidentemente, para a vida e para
a política. Sim, a política profissional não deixa de ser um jogo, em que sempre
se pode almejar um pouco mais, claro que o
ápice disso tudo é a Presidência da República, coisa para um seleto grupo de pessoas,
algumas não tão bem escolhidas, mas tudo
isso faz parte do jogo (olha ele aí de novo)
democrático. Certamente o período do regime militar não entra neste cenário, já que os
presidentes não eram escolhidos pelo povo,
e sim impostos, mas isso são águas passadas,
assim esperamos.
É natural que um político que esteja ocupando um cargo eletivo ou comissionado,
como um secretário, por exemplo, e que
perceba estar fazendo um trabalho bem feito, possa imaginar que este mesmo trabalho possa render bons frutos em uma esfera
maior, como é o caso de vereadores que se
lançam candidatos a deputados estaduais,
trocando em miúdos, se dá certo na cidade,
por que não no Estado inteiro?
Assim esperamos que seja no Alto Tietê.
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NOVOS PONTOS
Os taxistas do ponto 10 da Avenida
XV de Novembro receberam duas alternativas de locais para continuar
as atividades. Devido às obras que
resultarão num calçadão em um trecho da via, o atual ponto terá de ser
realocado. Dezesseis taxistas serão
afetados com a mudança. Na tarde
de anteontem, o grupo se reuniu
com o vice-prefeito e secretário de
Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke e o secretário de Transportes, Marcelo Dearo.

no mercado pet em produtos para
cães, gatos, peixes, aves, roedores
e répteis.

SECRETÁRIO DE ESPORTES
Na última sexta-feira, Luis Roberto Quintanilha assumiu o comando
da Secretaria de Esporte e Lazer de
Itaquaquecetuba após Marcelo Pereira Surcin, o Marcelinho Carioca,
ser exonerado do cargo para seguir outros objetivos. Luis já atuava
como secretário adjunto de Marcelinho desde o início de 2021.

COLETES DA GCM

SEM ÁGUA

A Guarda Civil Municipal (GCM) de
Itaquaquecetuba recebeu 15 coletes refletivos por meio de uma doação de duas empresas. O equipamento vai aumentar a segurança
dos agentes e já está sendo utilizado em operações como Reforço
no Bairro e Bloqueio Viário.

A partir das 6 horas, o Semae fará,
hoje, uma manutenção preventiva nas cabines de energia elétrica
da Estação de Tratamento de Água
(ETA) Leste, o que exigirá o desligamento da energia e suspensão
da distribuição de água. A previsão
é concluir os serviços por volta do
meio-dia, mas a normalização do
abastecimento será de forma gradativa, devendo se estabilizar à tarde ou à noite. Serão afetados os distritos de Cezar de Souza e Sabaúna
(incluindo Botujuru), Fazenda Rodeio (Bella Cittá), Jardim Maricá e
Mogilar.

LOJA PETZ
Maior rede do segmento de pet shop
do Brasil, a Petz iniciou as atividades no Suzano Shopping. A Petz
ocupa um espaço na área externa do shopping, ao lado da Kalunga. Contempla o que há de melhor

CHARGE

dos inalienáveis direitos humanos e defesa de minorias
sociais, por outro lado, não
refletidamente, pode acirrar
ainda mais discussões que
não chegam a lugar nenhum,
promover um linchamento
virtual irreflexivo, que pode
vir a prejudicar seriamente a
vida e as relações de quem
se expõe nas redes.
Os conflitos atuais vão das
ruas para as redes e das redes para as ruas, é razoável
considerar que eles ultrapassam os séculos. Inclusive, a
tradição judaico-cristã apresentará uma narrativa mitológica para dar conta desse
movimento entre pessoas e
grupos. Livros! Coisas do
passado?
Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor universitário
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ECONOMIA

Indústria regional celebra bom
começo e criação de empregos
Primeiro bimestre registrou a criação de 478 postos de trabalho, informou a Federação das Indústrias de SP
Região - A Indústria do Alto
Tietê começou o ano com o pé
direito. O primeiro bimestre
registrou o acumulado de 478
postos de trabalho. As informações são do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged) divulgadas pela
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).
A entidade publicou ainda,
um levantamento que aponta
um crescimento de 0,7%
da produção industrial em
fevereiro.
O resultado positivo do
índice de emprego é referente
aos municípios que compõem
o Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp)
Alto Tietê: Biritiba Mirim, Ferraz
de Vasconcelos, Guararema,
Itaquaquecetuba, Mogi das
Cruzes, Poá, Salesópolis e
Suzano. Com a criação das
vagas em janeiro e fevereiro,
o acumulado de empregos no
setor ficou em 70.109.

De acordo com o levantamento da Fiesp, os setores
que apresentaram os maiores
volumes de contratações no
estado foram o de couro e calçados, alimentos, manutenção
de máquinas e equipamentos,
além de veículos e vestuário.
Analisando a produção
industrial de fevereiro, o indicador apresentou um recuo
de 4,3% em relação ao mesmo
período de 2021. Mesmo
com um resultado tímido,
o indicador ficou acima da
estimativa do mercado, que
esperava um aumento de
0,5% na passagem de janeiro
para o segundo mês do ano.
A indústria de transformação
avançou 0,6% no período,
enquanto a indústria extrativista cresceu 5,3%.
Os resultados da atividade
industrial atingiram positivamente
as quatro grandes categorias
econômicas: bens de capital
(1,9%); bens intermediários

Divulgação/Ciesp

dos impactos gerados pela
pandemia de Covid-19 (coronavírus), agora, temos o
conflito entre a Rússia e a
Ucrânia, o que dificulta o
acesso a insumos e desestabiliza
a cadeia de suprimentos de
vários segmentos. Embora os
resultados da atividade industrial
tenham sido tímidos, eles são
positivos e reforçam a tendência
de contratação verificada no
primeiro bimestre”, analisou
o diretor do Ciesp Alto Tietê,
José Francisco Caseiro.

Cenário
Para José Caseiro, crescimento da Indústria ainda vai enfrentar dificuldades

(1,6%); bens de consumo
semi e não-duráveis (1,5%)
e bens de consumo duráveis
(0,5%). Já 16 dos 26 setores
pesquisados também obtiveram
crescimento de janeiro para
fevereiro.

Segundo a expectativa da
Fiesp, a atividade industrial não
deve registrar forte recuperação
dentro dos próximos meses.
Ainda que a antecipação do
pagamento do 13° salário para
aposentados e pensionistas, além
do saque de parte do FGTS,
colaborem para a retomada
da indústria de transformação,

existe o aumento da taxa de
juros e a guerra da Ucrânia,
que aumentam os custos da
produção. Esses fatores devem
frear uma desenvoltura mais
consistente da Indústria.
“Nos próximos meses a
Indústria ainda deve enfrentar
obstáculos para crescer de
maneira mais intensa. Depois

Os dados do Caged mostram
que o país gerou um saldo
líquido de 328.507 vagas
formais em fevereiro. O estado
de São Paulo foi o que mais
cresceu em criação de vagas
formais no mês (98 mil), com
saldo acumulado de 142,5
mil vagas no ano de 2022
até o momento. Da geração
de empregos formais no mês
em São Paulo, a indústria de
transformação foi responsável
por 9.895 vagas.

Superliga B

Amanhã

Ingressos para o vôlei
já podem ser trocados

Secretaria faz
eventos para
promover o Dia
Mundial da Saúde

Suzano - O Fundo Social do ano passado, o Suzano
de Solidariedade inicia hoje Vôlei venceu a etapa São Paulo
a distribuição de ingressos da Superliga C, equivalente
sociais para a final da Su- à terceira divisão nacional.
Na última partida, todas
perliga B, que será realizada
domingo, às 19 horas, na as entradas destinadas ao
Arena Suzano. O órgão fará órgão social foram trocadas,
as trocas mediante a entrega totalizando duas toneladas de
de um quilo de alimento alimentos arrecadadas, connão-perecível na Prefeitura, siderando também doações
das 9 às 16 horas.
além do mínimo necessário
Serão 1,8 mil ingressos para receber os tíquetes. Para
sociais disponíveis. O duelo a final, a expectativa é igualar
final da segunda divisão do as arrecadações da semana
vôlei brasileiro terá o Suzano anterior.
Vôlei como mandante após a
“Aceitamos todo tipo de
classificação do último sábado alimento não-perecível, como
contra o Niterói Vôlei Clube. arroz, feijão e açúcar. Assim
O adversário será decidido como em outros jogos, tudo
em partida que acontece o que arrecadarmos com
hoje entre Ubevôlei/Araguari a partida será destinado
(MG) e Instituto Cuca de às famílias em situação de
Fortaleza (CE).
vulnerabilidade e, como já
O jogo decisivo pode de- tivemos um interesse tão
finir a quinta conquista do grande dos suzanenses nos
voleibol suzanense em termos últimos jogos, esperamos um
nacionais, considerando o volume semelhante para a
time montado em 2021 e as final”, disse a presidente do
equipes do passado. O time Fundo Social, a primeirada cidade foi tricampeão -dama Larissa Ashiuchi. Mais
brasileiro nos anos de 1993, informações estão disponíveis
1994 e 1997 e, em novembro no número 4745-2195.

Itaquá - A Secretaria de Saúde
realiza, amanhã, ações de
prevenção e promoção ao
bem-estar em alusão ao Dia
Mundial da Saúde por meio
de parceria com as secretarias
de Esporte, Meio Ambiente e o
Fundo Social de Solidariedade.
O evento será no Largo
Monumental da Vila São Carlos, das 8 às 13 horas, com a
realização de exames e testes
rápidos, oficinas e atividades
esportivas.
A programação conta com
aulas ao ar livre de ritmos e
funcional, oficina de caminhada, avaliação e orientação
nutricional, aferição de pressão
arterial e instrução de planejamento familiar.
“Teremos um dia cheio de
ações, voltado para o cuidado
integral com a saúde. Escolhemos um ponto estratégico,
com grande circulação de
pessoas, para impulsionarmos
nossas atividades nessa área
tão importante”, declarou o
prefeito Eduardo Boigues (PP).
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EXECUTIVO PAULISTA

Estado vai reformar as quatro
estações da CPTM, diz Garcia
Além das estações, governador afirmou que cidade irá receber outras obras necessárias para o município
André Diniz

Mogi - O governador de
São Paulo, Rodrigo Garcia
(PSDB), anunciou ontem
a liberação de mais de
R$ 17 milhões em investimento em infraestrutura,
acessibilidade e a liberação
para o projeto de reforma
das estações da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na cidade.
A confirmação ocorreu
na tarde de ontem, durante
a a liberação do convênio
da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
para a implantação do novo
restaurante Bom Prato no
distrito de Jundiapeba, o
segundo da cidade
O evento foi acompanhado
pelo prefeito Caio Cunha
(Pode) e os prefeitos de
Biritiba Mirim, Ferraz de
Vasconcelos, Poá, Santa
Isabel e Suzano, deputados
estaduais e federais da região,
membros da Câmara de
Vereadores e do secretariado
estadual.
No total, foram assinados
três documentos em Mogi:
a autorização de convênio
entre o Estado e o município
para a segunda unidade do
Bom Prato; a liberação de
R$ 17.250.000,00 para
obras na cidade - sendo
R$ 250 mil para a acessibilidade de calçadas na
região central, R$ 2 milhões

Governo do Estado

com que o atual governador
trabalhou em torno das
questões da cidade, como
a polêmica da passagem de
nível da Deodato, e falou
sobre o programa de infraestrutura e pavimentação para
a cidade: “Temos bons equipamentos em nossa cidade,
mas falta investimentos na
pavimentação. Vamos acabar
com os problemas que os
moradores de Jundiapeba
e outras regiões da cidade
sofrem com as chuvas”,
afirmou Cunha.
O governador falou sobre
a importância do esforço
coletivo pelas melhorias da
comunidade e a importância
da valorização da democracia
na esfera federal e estadual.
“O governo tem que governar para todos, e assim São
Prefeito Caio Cunha recebeu Garcia em Jundiapeba
Paulo sempre se comportou,
respeitando o cidadão e as
para a reforma de Unidade do projeto de reforma para opiniões. Fiquei feliz com
Básica de Saúde (UBS) no as estações de Mogi das o gesto do prefeito Cunha
município e R$ 15 milhões Cruzes, que deverão seguir abraçando seu antecessor (o
para infraestrutura de ruas o modelo da estação Suzano, ex-prefeito Marcus Melo),
com o programa Nossa Rua, reformada há cinco anos, todos dependem daquilo
para pavimentação de vias. também reforçou que a que recebemos e entregamos
O terceiro documento foi a passagem de nível na rua para os outros”, afirmou.
Durante a cerimônia, o
autorização de recursos para Deodato Wertheimer, que
a CPTM para a elaboração teve seu fechamento cogitado prefeito de Mogi das Cruzes
do projeto de reforma das pela companhia ferroviária, também presenteou o novo
estações Mogi das Cruzes, será mantido aberto, com a governador do Estado com
Braz Cubas, Jundiapeba e inclusão de um projeto de uma cesta de alimentos
Estudantes, todas localizadas uma passarela, permitindo produzidos pelos produtores
na cidade.
o livre trânsito de pessoas rurais da cidade, que faz
O secretário estadual de no local.
parte do Cinturão Verde
O prefeito de Mogi das da Região Metropolitana
Transportes Metropolitanos,
Paulo Galli, além do anúncio Cruzes elogiou o empenho de São Paulo.

Garcia assina convênio
para o novo Bom Prato
O anúncio do gover- dos deputados estaduais,
nador Rodrigo Garcia federais e homenageou o
(PSDB) para o convênio ex-prefeito Marcus Mello
do novo restaurante Bom (PSDB), que iniciou o
Prato, o segundo de Mogi projeto do Bom Prato
das Cruzes, foi feito na de Jundiapeba com a
tarde de ontem ao lado construção do espaço.
do novo equipamento no “As pessoas acham que
distrito de Jundiapeba na política há heróis ou
que, quando estiver em salvadores da pátria - eu
operação, espera oferecer acredito no poder da
1,1 mil refeições por dia população unida com
e 300 cafés da manhã a a classe política. Esta
preços populares, voltado vitória também é sua”,
ao público de mais de disse o prefeito de Mogi
80 mil moradores do ao seu antecessor.
distrito na região oeste
Rodrigo Garcia, em
da cidade.
seu discurso, ressaltou a
A secretária de Desen- importância do novo Bom
volvimento Social, Maira Prato e do programa em
Karan, ressaltou que o um todo, o classificando
Bom Prato localizado como o “Pronto-Socorro
no centro de Mogi das da Fome”, sendo a priCruzes recentemente meira linha de defesa na
passou por melhorias segurança alimentar da
em sua estrutura, com população. “Sabemos que
nova pintura, clima- o Estado de São Paulo é
tização do ambiente e um estado rico, mas que
mobília, com o intuito também possui muitas
de permitir não apenas desigualdades sociais,
a alimentação, mas o e nosso trabalho é para
acolhimento digno aos reduzir tais desigualdausuários e clientes.
des”, afirmou o goverO prefeito Caio Cunha nador paulista durante
(Pode), em sua fala, res- discurso no distrito de
saltou o trabalho conjunto Jundiapeba. (A.D.)

Em 16 meses

Prefeitura abre mais de 1,5 mil vagas em creches
Itaquá - A Prefeitura já superou a marca de 1,5 mil
vagas criadas em creches
após a entrega de 13 unidades de ensino em 16 meses
sob o comando do prefeito
Eduardo Boigues (PP), reiterando o compromisso da
gestão com a recuperação da
cidade também no âmbito
educacional.
A entrega mais recente
foi a Creche Subvencionada
Emiliana Pais da Silva, no
Jardim Itapuã. O espaço,
inaugurado na última semana,
tem capacidade para atender
150 crianças de até 3 anos.
“Ficamos muito felizes com
todas as conquistas para a
nossa cidade, mas quando
se trata de inauguração de

Dayane Oliveira/AIPMI

Durante o período, 13 unidades foram entregues

escola, é sempre diferente.
A educação é o pilar para
uma sociedade melhor, com

pessoas mais capacitadas e
responsáveis. O futuro de cada
criança começa na escola”,

disse o prefeito Eduardo
Boigues.
Com cerca de 7,5 mil
crianças matriculadas no
Sistema Municipal de Ensino,
outros avanços que impactam na vida dos estudantes
também ocorreram nesta
gestão, como o processo de
formação continuada para
os profissionais da rede, a
entrega de material escolar,
kit alimentação e uniforme
escolar.
Por meio da Secretaria
de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, foram
adquiridos e repassados aos
estudantes 42,4 mil kits de
material escolar este ano. Os
materiais que compõem o
kit variam de acordo com as

“Ficamos
muito felizes
com todas as
conquistas para
a nossa cidade”

especificidades de cada etapa
de ensino. Os estudantes
ainda contarão com uma
mochila e, junto ao novo
uniforme, será entregue um
par de tênis.

Recém-empossada, a secretária de Educação, Maria
Cristina Perpetuo, classificou
os recentes avanços como
características que serão
lembradas nos próximos anos,
passando pelos indicadores
da qualidade de ensino até
a melhoria na estrutura das
unidades.
“Sou professora de carreira
e sei o quanto é importante
trabalhar com estrutura e
material adequado. Os estudantes se sentem motivados
e se dedicam mais, assim
como a rede escolar. Fico
muito feliz com os resultados
que estamos alcançando e
ansiosa com as melhorias
na educação que ainda estão
por vir”, disse.
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ESTADUAL

Marcos Furlan é pré-candidato
a deputado nestas eleições
Convite teria sido feito pelo diretório do Podemos de Mogi das Cruzes, anúncio definitivo para os próximos dias
André Diniz

Mogi - O presidente da Câmara
de Vereadores, Marcos Furlan
(Pode) declarou ontem que é
pré-candidato à Assembleia
Legislativa (Alesp) nas eleições
deste ano. O anúncio foi feito
durante entrevista coletiva à
imprensa regional.
“Fui convidado pelo prefeito
Caio Cunha (Pode) quando
me filiei ao Podemos, e fui
surpreendido pelo convite.
Ainda estou construindo esta
pré-candidatura, e nos próximos
dias farei um anúncio oficial
sobre o assunto”, declarou.
Sobre a possibilidade de
formação de uma chapa local,
Furlan apontou como possível companhia na busca por
votos a vice-prefeita de Mogi
das Cruzes, Priscila Yamagami Kehler (Pode). “Se ela for
consolidada como candidata
a deputada federal, pretendo
compor com ela, desde que ela
aceite a parceria, obviamente”,
destacou.
Um dos carros-chefes da

possível campanha de Furlan
à Alesp é o seu trabalho no
meio esportivo, onde ele já
está tendo conversas com os
presidentes das federações
locais. “Tenho conversado
com os representantes e líderes no município, e tenho
notado o entusiasmo deles
com a minha possibilidade de
concorrer. Todos me conhecem do trabalho no Esporte
e na política. Pretendo buscar
uma boa votação com o que
venho fazendo pelo Esporte”,
ponderou.
Questionado sobre como
pretende conciliar o trabalho
na Mesa Diretiva e a campanha para deputado estadual,
Furlan tranquilizou as dúvidas
afirmando que está habituado
ao trabalho multitarefas envolvendo a Câmara, o Clube
Náutico de Mogi e outros
negócios.
“Estou acostumado a conciliar
estes trabalhos. Vai ser uma
atuação bem separada das
outras, para que não se use
a tribuna da Câmara como

Diego Barbieri/CMMC

Vereador pretende apoiar o Esporte caso seja eleito para uma cadeira na Alesp

palanque eleitoral. Vamos
focar na hora certa, colocando
as pessoas certas nos locais
certos, e pretendemos fazer
um bom trabalho”, afirmou.
Sobre suas estimativas de
quantos colegas da Casa de
Leis podem sair como candidatos nas eleições deste

ano, o vereador estimou que
dos 23 integrantes, de cinco
a sete poderão estar nas urnas
eletrônicas em 2 de outubro.
Cabe ressaltar que membros do poder Legislativo,
diferentemente de secretários
municipais, prefeitos e outros
integrantes do poder Executivo,

não precisam se licenciar de
seus cargos para a disputa
para o Legislativo.

Governador
Marcos Furlan também
falou da relação entre o município e o governo paulista,
tendo como base as moções de

apelo enviadas para o Estado
que constaram no relatório
do primeiro trimestre (leia
abaixo). O chefe do Legislativo
reforçou que o prefeito Caio
Cunha, assim como outros
prefeitos do Podemos, declararam apoio há duas semanas
para a candidatura de Rodrigo
Garcia (PSDB) ao Palácio dos
Bandeirantes.
“Temos uma afinidade com
ele (Garcia), o prefeito Caio
tem ido a reuniões com o governador para trazer recursos e
pretendemos avançar bastante”,
concluiu, citando a assinatura
do contrato de instalação de
uma segunda unidade do Bom
Prato na tarde de ontem como
um dos sinais desta parceria.
O presidente da Câmara
de Mogi também falou da
intenção do município em
encaminhar pessoalmente
ao governador um pedido
para que a Linha 11-Coral
da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM)
seja prolongada da Estação
Estudantes ao Botujuru.

Legislativo

Câmara faz balanço dos trabalhos neste 1º trimestre
Mogi - O presidente da Câmara de Vereadores, Marcos
Furlan (Pode) concedeu
uma entrevista coletiva na
manhã desta terça-feira na
sede do poder Legislativo,
onde apresentou os trabalhos
realizados pela Casa nos
primeiros três meses do ano,
além de tirar dúvidas sobre
o trabalho dos parlamentares
em assuntos de interesse da
comunidade.
Além do presidente da
Casa, os vereadores Maria
Luiza Fernandes (SD), a Malu
Fernandes, Juliano Botelho
(PSB) e Carlos Lucareski (PV)
receberam os repórteres para
o evento.
No relatório de gestão, o
presidente reforçou os 25
propostas aprovadas pela
Câmara, sendo 21 projetos
de Lei e quatro projetos de
Lei Complementar, as 1.074
indicações feitas ao Executivo
pelos parlamentares, as 60
moções e proposituras entre
pedidos de informações e
solicitações ao governo estadual, por exemplo.
O presidente da Mesa
Diretiva deu destaque para

Diego Barbieri/CMMC

Informações sobre os trabalhos da Câmara foram apresentados ontem de manhã

ações nos setores de Finanças,
Assistência Social, Saúde,
Educação, Obras, Direitos
das Mulheres e Direitos das
Pessoas com Deficiência. Alguns dos pontos aprovados
no primeiro trimestre que
tiveram ênfase no relatório

de gestão foram a aprovação
do parcelamento das dívidas
com o Serviço Municipal de
Águas e Esgotos (Semae), as
articulações com o governo
do Estado para a vinda do
novo restaurante popular
Bom Prato (leia mais nesta

edição), e a indicação para a
criação do Plano Municipal
de Políticas para a Mulher
(PMPM).
O presidente da Câmara
ressaltou que os primeiros
desafios foram, do ponto de
vista administrativo, destravar

os limites de gastos impostos de Taxa de Custeio Ambiental
pela pandemia e, do ponto (TCA) apresentado pelo Exede vista político, dar as fer- cutivo no ano passado, Furlan
ramentas para o trabalho dos afirmou que a Prefeitura de
parlamentares no dia-a-dia: Mogi contratou a Fundação
“Todas as formas de trabalho, Instituto de Pesquisas Ecodesde o fornecimento de nômicas (Fipe) para estudos
carros e computadores para técnicos sobre a viabilidade.
o trabalho dos vereadores, “Vamos fazer estudos antes,
passando pelos estudos que além de conversar com a
estamos fazendo para renovar comunidade por meio de
a nossa frota de veículos, audiências públicas o mais
que possui mais de dez anos, rápido possível, sem esperar
sempre respeitando o nosso como ocorreu no ano passado”,
orçamento”, destacou Furlan. destacou Malu Fernandes.
Questionado sobre as
Das mudanças que o prerelações entre a bancada sidente pretende implantar,
de apoio ao prefeito Caio estão a reforma física do prédio
Cunha (Pode) na Câmara da Câmara, para a aprovação
e o chamado “Grupo dos pelo Corpo de Bombeiros
Onze”, formado em torno e a realização de eventos, e
de uma candidatura alter- a mudança no Regimento
nativa para a Mesa Diretiva, Interno da para o mandato
Furlan ressaltou que desde da Mesa Diretiva e o número
o início do ano a relação de comissões permanentes,
entre os parlamentares pro- que passará respectivamente
grediu. “O relacionamento a ter mandato de dois anos
na Casa amadureceu, temos e o aumento para 11 grupos
facilidade no diálogo para permanentes, com validade
a construção de temas e há a partir de 2024. Ambas as
diálogo, sem qualquer tipo questões estão em estudo, e
de divisão interna”, apontou devem sair resultados ainda
o presidente.
neste semestre, segundo
Sobre a rejeição do projeto Furlan. (A.D.)
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“ Errar, superar, aprender e recomeçar.
É assim que devemos viver a vida.”
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ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje um
brinde à vida e a esse novo ano! Parabéns por todas as
suas conquistas e por mais um ano que passou! Feliz
aniversário!
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TER UM BOM DIA
Mesmo que surjam
contratempos afirme
com convicção: este
dia é bom! Nele vejo
condições de bem
pensar e agir. Cada
hora, cada minuto é
abençoado e precioso.
Deus, que me vê e
protege, dá-me este dia
para que eu progrida e
seja feliz. Assim, farei
das dificuldades um
caminho para o meu
equilíbrio, do nervosismo
um meio de obter a
calma e das desavenças

uma força para a paz.
Estou pronto para
amar, descobrir soluções
e conviver com pessoas
difíceis. Diga isso para
você, pois, se depende
dos dias e das suas
ocorrências, mais eles
dependem de você e do
que fizer com eles.
O dia é sua fisionomia.
O dia é bom para quem é
bom para si mesmo!

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Fátima e Cecília conversam sobre o desentendimento entre Gustavo e
Cristóvão. As duas acabam não se entendendo. Flávio suborna o porteiro
para que não conte nada para Haydee sobre a sopa.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Propensa
(fig.)
Tipo de
penteado

Cama, em
francês
"Geral",
em IGP

Autores
(abrev.)
Raiz, em
inglês

Prefixo de
"terabyte"

A (?),
epíteto da
Princesa
Isabel

Renato
Machado,
jornalista
brasileiro
(?)-doce,
matériaprima de
sabonetes

O tesouro
no fim do
arco-íris
(Folcl.)

Item verificado na
compra de peixes
O indivíduo que age
com negligência

Em exibição (TV)
Nesse
lugar
Apoio
para quem
coxeia

Lago, em
francês

O mais
antigo dos
cinco distritos que
formam a
cidade
de Nova
York

(?)commerce:
comércio
eletrônico

Apoiar
(algo)
para que
não caia

Carlos
Tufvesson,
estilista
carioca

O do
paciente
internado
é a alta

Rio que
corta
Bagdá, no
Iraque

Fazenda
de criação de
cavalos

Gigante,
em inglês
Registro
de reunião
"Não pode
(?)!": expressa incredulidade

Davi garante a Iara que Joaquim está no evento e pede que a moça o procure.
Mariana sabota o vestido de Arminda. Felicidade comenta com Letícia sobre
o envolvimento de Onofre com a quebra da máquina da fábrica. O locutor
do evento anuncia Violeta como esposa de Eugênio, e Matias tem uma crise
ao ouvir pela rádio.

Quanto Mais Vida, Melhor!
Osvaldo chama a polícia, e Roni é preso. Tina se desespera ao saber que
não é filha de Neném. Paula/Neném fala para Rose do amor que Neném

A arte dos
grandes
líderes
militares

BANCO

Cada
metade
de uma
dobradiça

Lance
mais importante
do futebol

3/lac — lit. 4/root. 5/giant. 8/contexto. 9/manhattan. 10/ponte aérea.

GLOBO, 19H15

20

sente por ela. Flávia/Guilherme e Guilherme/Flávia voltam para casa. Daniel

que chegam ao Pantanal. Uma sucuri se aproxima de um deles.

RECORD, 21H

Reis
Samuel descobre de quem Ézer é filho. O exército de Israel tem uma informação
importante sobre os inimigos filisteus. Samuel diz que Deus não abandonou
seu povo. Aninér fica alarmada com o estado de seu exército. O rei Guedór
decide o que vai fazer com a Arca da Aliança.
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incitado por Mariana, viaja para o Pantanal atrás de Madeleine. Madeleine
fica eufórica ao ver Gustavo. Gil e Maria são procurados por dois homens
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Gil conta sobre Maria virar onça para Filó, Eugênio e peões. Maria e Gil
estão felizes com Juma. Irma começa a se interessar por Gustavo, mas ele,
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GLOBO, 21H00

Solução
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fica intrigado com as crises de Celina. Paula/Neném sofre por causa de Tina,
que se recusa a falar com Neném/Paula.
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FALECIMENTOS
4 DE ABRI DE 2022

FALECIMENTOS
3 DE ABRI DE 2022
Joanilson Rodrigues de Oliveira
Sylvia dos Reis Razé

FALECIMENTOS
5 DE ABRI DE 2022

Jose Antonio Camargo Alves

Clelia Maria Dias de Souza

Elysa Mariah Oliveira Gonçalves Batista

Jose Carlos Orrico Santa Cruz

Takeo Kakuda
Sebastião Guilherme dos Santos
Zilma Alves de Oliveira da Silva
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Dinalva Santana da Silva
Andreia de Souza Kaku

Mario Suzuki
Emilia Rabelo da Silva

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
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 037/2022 - PROCESSO Nº 9.290/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOMICILIAR DE
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, ACOMPANHADO DE KIT EMERGENCIAL E CILINDRO
PORTÁTIL (COM RECARGA DE CILINDRO).
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 28
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 05 de abril de 2022.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
CONCORRÊNCIA Nº 004-2/21 - PROCESSO Nº 21.677/21.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA
VICINAL YONEJI NAKAMURA (TRECHO 1 E TRECHO 2), DISTRITO DO TABOÃO, 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
do exposto no despacho exarado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, foi
dado PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela empresa EMPARSANCO
ENGENHARIA S/A, retificando a decisão anteriormente proferida, habilitando-a para a fase
seguinte do certame. Fica estabelecido o dia 08 de abril de 2022, às 10 horas, para abertura
do envelope 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 04 de abril de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO Nº 200.073/2022
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção de aparelhos de ar condicionado.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 20 de abril de 2022,
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 05 de abril de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA
-Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 - PROCESSO Nº 200.393/2022
OBJETO: Aquisição de tanque horizontal para armazenamento de hipoclorito
de sódio.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 25 de abril de 2022,
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 05 de abril de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA
-Diretor Geral.

DECLARANTES

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei
Orgânica do Município, cc. artigo 37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do(s) seguinte(s) ato(s)
administrativo(s):
EDITAL:
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 3, DE 16 DE MARÇO DE 2022
Exumações no Cemitério Municipal da Saudade - Rua Cap. Joaquim de Mello Freire, nº 900, Vila Vitória, Mogi das Cruzes – SP
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SMIU, nos termos constantes
nos autos do Processo nº 8.869/2022 e, faz saber aos interessados que, decorrido o tempo legal de inumação que é de 3 (três) anos para
adulto e de 2 (dois) anos para criança menores de seis anos, conforme artigos 82 e 90, da Lei nº 7.619, de 27 de outubro de 2020, procederse-á à exumação de restos mortais existentes nas sepulturas/lóculos provisórios, localizadas nas quadras do Cemitério da Saudade, a seguir
especificadas, fornecidas pela Prefeitura mediante concessão provisória. Assim sendo, ficam Notificados e Convocados os familiares/responsáveis
abaixo indicados para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, comparecer na referida Necrópole, a fim de receber
orientação adequada a respeito das medidas legais a serem adotadas, sem o que, independente de outra notificação ou convocação, o Poder
Público providenciará a exumação e transferência dos restos mortais para o respectivo ossuário geral, caso a família não compareça no prazo. Às
sepulturas/lóculos provisórios que tiverem alguma benfeitoria e/ou adornos, seus familiares/responsáveis deverão proceder à sua remoção no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, antes da data de exumação, sendo que a partir desta data, os funcionários do Cemitério procederão a limpeza no local, não
se responsabilizando por eventuais danos causados na mesma. Para que não aleguem desconhecimento a respeito do assunto em questão, é este
Edital publicado na imprensa e afixado no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal na Avenida Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico,
nesta cidade.
DECLARANTES
Marcia P. Silveira
Aureliz V. Ferreira
Marcia Matiko U. Ayama
Quezia Fontanari Pedro
Juliana Pereira Leão
Kelly Bianca de Oliveira Leão
Ademir Teixeira Ribeiro
Carlos L. Silva
Vania Santos
Joaquim A. Pinto
Rubens L. Silva
Evandro Silva
Eduardo Ruy Luques
Edson Antonio Matias
Luciana S. Ivo Evaristo
Elisete Silva Costa
Luana Suellen M. Souza
Nilson Alves Monteiro
Ricardo V. de Sá
Mareusa G. Silva
Marlene Martins
Tatiane Cristina O. Paulo
Kelly Cristina F. A. Martinelli
Luiz Carlos R. Santos
Osias Cavalheiro M. Jr
Andre Luiz Andreta
Victor Vinicius C. Marques
Alvaro Antonio Miranda
Sonia Ap. de Souza
Lourdes Ferreira dos Santos
Eduardo Lopes Tavares
Rosilene Moreira de Oliveira Santos
Jose Roberto R. Junior
Marcos Barbosa de Vasconcelos
Carlos Roberto Guimarães
Elide Ismael Francisco
Elaine Cardoso Penteado
Eliza Marli da Silva Carlos
Eliane Conceição de Siqueira
Ozeias F. Souza
Claudio Gomes de Oliveira
Edina Ap. Lopes
Solange Rosa da Silva Padovani
Claudete Mendes Pereira

FALECIDOS
Veneranda Pereira de Moraes
Aurea Moreira Valladão Ferreira
Ricardo Takeshi Uenishi
Rodrigo Fontanari Pedro
Sophia Leão Queiroz
Michele Aparecida de Oliveira Leão
Taynara de Souza Ribeiro
Angela Maria dos Santos
Sebastião Donizeti dos Santos
Manoelito Alves Pinto
Jessica da Silva Souza
Andreia Silva
Sabrina Sousa de Oliveira Luques
Josefa Camila de Jesus
Wellington Vinicius Aparecido Ivo Ferreira
Roseli Xavier da Silva
Mercia Lemes de Moraes
Ivonete Penha de Campos Monteiro
Pietro Samuel Vieira de Sá
Diana Gonçalves da Silva
Agustin Volonte de Paqua
Celia de Campos Silva
Claudio Fabiano Fernandes Amancio
Luiza Nunciato dos Santos
Maria Aparecida de Osti
Jose Carlos Andreta
Silvana Pereira de Almeida
Maria Catarina de Assis Miranda
José Agrinaldo Costa
Antenor Roberto dos Santos
Ubirajara Tavares Filho
Nat. Ravi Oliveira Santos
Sonia Maria Guedes de Olvieira
Jose Antonio de Vasconcelos
Osvaldo Guimaraes
Jorge Alberto da Silva
Antonio Alves Penteado Neto
Manoel Ramos da Silva
Nedir Carlota da Silva
Cicera Maria de Oliveira
Maria Benedita da Silva Oliveira
Jose Eustaquio de Oliveira
Alcides Mariano da Silva
Gilson Mendes Pereira

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

QUADRA
Lóculo
Loculo
110
Loculo
26-N
Loculo
103
24
Loculo
122
Loculo
Loculo
Loculo
104
Loculo
Loculo
Loculo
Loculo
26-N
Loculo
Loculo
121
100
100
100
100
111
113
R
110
103
26-N
116
110
117
R
104
100
102
122
E-16
107
E-23
E-14

LOTE
89
91
211
92
74
93
118
57
94
248
95
96
97
107
99
100
101
102
241
104
105
61
54
83
179
79
28
121
3
31
108
84
182
57
205
34
80
71
28
230
6
94
45
13

ÓBITO
02/03/2019
02/03/2019
02/03/2019
03/03/2019
03/03/2019
03/03/2019
03/03/2019
03/03/2019
04/03/2019
04/03/2019
04/03/2019
04/03/2019
04/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
07/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
09/03/2019
09/03/2019
09/03/2019
10/03/2019
10/03/2019
10/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
14/03/2019
14/03/2019

Bruno de Souza Coimbra
Roberto de Souza
Luis Andre Gonçalves
Ana Paula Porfirio
Ana Paula Porfirio
Hoberdan Rocha Ferreira Fonseca
Davi Souza Ferreira
Sandra Regina S. Santos
Zerivaldo Reis Sebastião
Vivian Valença Araujo
Fernando Rodrigues de Oliveira
Luiz Claudio Caciatore
Jose Raimundo Costa S. Pedro
Nadir do Carmo Ferreira
Maria Yeco Naguchi
Antonio Salvador L. Costa
Maria da Penha de Morais
Paulo Jose da Silva
Fernando Lascuevas Placedo
Maria Ines Nogueira Nunes
Selma Maria de Lima Pontes
Rosa Helena Ap. Costa Santos
John Wilian Martins Ticeu
Ligia Regina Ferreira Sanches
Valquiria Conceição Lopes
Elias de Mattos
Agostinho Martinho de Almeida
Daniel Ferreira Alves
Ailton Araujo Pires Junior
Priscila Donizete Costa Tavares
Edson Freitas de Araujo
Kleber Adriano de Souza Lazzupi
Claudio Lopes Fussing
Jessica Correa
Doraci bueno Salomao
Maria Simao
Rosevane da Silva
Antônio Aparecido da Silva
Renata Poli dos Santos
Sergio Belo da Silva
Celina Aparecida Oliveira Pedro
Rosangela Aparecida da Silva
Maria Aparecida de Jesus
Solange Umbelina dos Santos
Odenil Camilo Leles
Marta Maria da Silva Pereira
Armando Francisco da Rocha
Angela Aparecida de Lima
Millena Ribas Ferreira
Alexandre F. Bueno
Paulo Cesar Xavier
Vera Lucia F. Martins
Luis Carlos Fernandes
Josefa L. S. Quirino
Isaias Lima Maciel
Paula Franssinetti batista de lima
Eliana da Silva

FALECIDOS

QUADRA

LOTE

ÓBITO

Veralucia da Conceição Coimbra
Maria do Carmo Silva
Alice Rebeca Lima Gonçalves
Julio Porfirio
Isaura Perez Porfirio
Jaco Ferriera da Fonseca
Leia Aparecida Ferreira
Silvio Nascimento dos Santos
Roseceia Dirley Gomes Sebastião
Maria Jose da Silva
Jorge Domingos de Oliveira
Antonio Marques
Crispina Florencio da Silva
Negib Ferreira Gomes
Carlos Alvberto Gomes
Maria Jose Leite Costa
Mariana Moreira de Morais
Flavio Aparecido da Silva
Rute Cartagena
Jair de Siqueira
Josefa Bezerra de Lima
Ilda de Carvalho Costa
Edino Pascoal Ticeu
Adilson Vivaldo Ferreira
Edson Ismael
Debora de Mattos
Sereni Fernandes de Almeida
Israel Ferreira Alves
Solange Pereira de Noronha
Jose Luiz de Lima Neto
Josefa Vitoria de Oliveira Araujo
Walter Lazzupi
Maria do Carmo Fernandes Lopes Fussing
Rosilene Magda Correa
Haroldo Salomao
Orlando Alves da Silva
Creuza Cassimiro da Silva
Joao Altino da Silva
João Figueira Chaves
Adelia Silva de Oliveira
Geraldo Pedro
Sebastião Eduardo da Silva
Israel Antonio Francisco
Maria das Doresa dos Santos
Sebastião Camilo Leles Filho
Josefa Pereira da Silva
Maria Francisca Pereira
José Aparecido da Costa
Cristian Victor Rafael Ribas
Nilson dos Santos
Joel Xavier
Clovis Martins
Maria de Lourdes Fernandes
Francisca Maria de Jesus Santos
Roseli Candido Maciel
Maria Lucia Batista
Antonio da silva

107
101
26-N
101
101
106
D-15
R
117
110
24
Loculo
Loculo
Loculo
Loculo
Loculo
Loculo
110
Loculo
Loculo
Loculo
Loculo
E-16
122
122
121
110
113
103
E-19
104
120
110
99
loculo
loculo
126
113
122
125
D-15
E-13
118
125
117
24
E-16
D-13
26 N
E-23
E-17
115
109
109
109
120
120

73
166
239
26
26
196
23
108
15
84
74
106
107
109
110
111
112
166
114
116
118
117
1
145
134
175
133
120
5
47
210
142
196
105
119
120
6
40
151
86
45
29
193
4
42
59
25
58
45
19
33
106
201
213
279
154
11

14/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
16/03/2019
16/03/2019
16/03/2019
16/03/2019
17/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
21/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
23/03/2019
23/03/2019
23/03/2019
23/03/2019
24/03/2019
24/03/2019
24/03/2019
24/03/2019
24/03/2019
24/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
27/03/2022
27/03/2019
27/03/2022
27/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
29/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
30/03/2019
05/05/2017
27/07/2016
30/07/2015
18/09/2014
30/04/2015

Alessandro Silveira
Secretário de Infraestrutura Urbana
OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem
como no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
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Idosos podem agendar imunização contra gripe e Covid-19
Apesar do anúncio de novas idades para vacinação contra a gripe e para aplicação da
quarta dose para idosos, Mogi das Cruzes mantém a programação de atendimento
divulgada na semana passada. Até quinta-feira amanhã, idosos com 75 anos ou
mais podem tomar a vacina contra a gripe e a quarta dose, caso a terceira tenha sido
aplicada há pelo menos quatro meses.
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AUTISMO

Escola Clínica no Rodeio deve
ser inaugurada em fevereiro
Unidade é promessa de campanha do prefeito Caio Cunha; mães comemoram a realização do espaço na cidade
Ingrid Leone

Mogi - A Escola Clínica Transtorno do Espectro Autista deve
ser inaugurada em fevereiro
de 2023. A unidade pretende
oferecer suporte educacional
e se tornar um espaço de
socialização. O projeto foi
apresentado em junho do ano
passado, com a perspectiva
que as obras tivessem início
ainda em 2021, no terreno
localizado na avenida Pedro
Romero ao lado da AACD,
no Rodeio. Porém, de acordo
com a Prefeitura, o contrato de
execução da obra foi assinado
em fevereiro deste ano, e o

projeto de execução está em
análise na Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana.
Um coletivo de mães com
filhos autistas faz parte da
elaboração do projeto, e continua dando suporte na parte
estrutural, apontando como
deveria ser a estrutura sensorial
da unidade. A pastora, empresária e mãe de Christian, de
12 anos que foi diagnosticado
com autismo aos três anos,
Marcela Diniz de Lourenço,
contou que a proposta do
espaço teve início em 2016,
quando conversou com o
então vereador Caio Cunha
(Pode). A partir de um estudo

de casos e do funcionamento
de clínicas similares no Estado
do Rio de Janeiro e na cidade
de Santos, foi entregue uma
proposta. “Esse público precisa
que o ambiente não tenha
tanto barulho e que tenha a
iluminação adequada para
que não seja um desconforto”,
destacou.
Quando Cunha se candidatou
à Prefeitura, a pastora disse que
ele prometeu fazer a Escola
Clínica. “Ele fez a promessa
de que se ele fosse prefeito ele
fazia essa clínica e foi isso que
aconteceu”, disse Marcela. O
plano de funcionamento do
espaço foi elaborado com a

participação do grupo de mães
e profissionais para definir o
melhor aproveitamento. “Há
grandes expectativas com a
Escola Clínica. Espero que
seja um ambiente que traga
dignidade às pessoas com
TEA e seus familiares. Creio
que teremos um ambiente
inovador e completo para o
tratamento da pessoa TEA”,
afirmou Marcela.
Miriele Correia da Silva,
mãe de Andrews, de 9 anos,
diagnosticado com autismo aos
2 anos, faz parte do coletivo
que impulsionou a realização
da escola. Andrews atualmente
estuda na Escola Municipal

de Educação Especial (Emesp)
Profª. Jovita Franco Arouche,
na Vila Lavínia, mas assim que
a unidade de ensino especializada iniciar as atividades,
Miriele pretende transferi-lo.
O grupo de mães que
Miriele faz parte reúne 168
responsáveis por crianças
autistas chamado Resiliência
Azul. Segundo ela, a maioria
das mães leva os filhos para a
unidade escolar que atende
estudantes da rede municipal de ensino com qualquer
tipo de deficiência. O grupo
funciona como uma rede de
apoio, em que os responsáveis
se organizam para passear e

realizar atividades com as
crianças.
Em nota, a Prefeitura informou que a projeção inicial é
de que o equipamento tenha
capacidade 1,2 mil atendimentos
por mês. O plano de trabalho
está sendo construído pela
equipe técnica especialista
da Secretaria Municipal de
Educação e será apresentado
para o coletivo de mães. A
unidade, que terá um mil
metros quadrados construídos,
terá oito setores: pedagógico,
psicopedagógico, recepção/
administração, clínico, apoio/
serviços, convívio, circulação
e áreas livres.

Flagrantes

Dois suspeitos de furto a
estabelecimento são presos
Itaquá- Dois homens foram
presos durante a madrugada
de hoje enquanto furtavam
um estabelecimento comercial
na avenida Presidente Getúlio
Vargas, em Itaquaquecetuba.
A Polícia Militar (PM) foi
acionada e realizou o cerco
no local com apoio de duas
viaturas. Com os suspeitos
na loja, o proprietário foi
contatado para abrir o estabelecimento. Os homens
foram detidos.
Parte dos objetos foram
conduzidos à Delegacia de
Polícia (DP) Central de Itaquá, onde os indivíduos
foram recolhidos ao cárcere
e permanecem à disposição
da justiça. Um veículo HB20
na cor branca também foi
apreendido.

GCM Mogi
A Guarda Civil Municipal
(GCM) de Mogi das Cruzes
registrou, durante este final
de semana, flagrantes de
tráfico de entorpecentes,
violência contra a mulher
e furto, com a detenção de
pessoas envolvidas. As ações

Divulgação/PM

Parte dos objetos foram conduzidos ao DP de Itaquá

fazem parte do trabalho
realizado pela corporação
para a garantia da segurança
da população.
Na sexta-feira passada, uma
equipe das Rondas Ostensivas
com Motocicletas (Romo)
visualizou um homem em
atitude suspeita na avenida
Kaoru Hiramatsu, na Porteira
Preta. Ao notar a presença
dos guardas municipais, o
suspeito tentou fugir, mas

foi detido em uma área de
vegetação.
Com ele, foram encontradas
138 porções de maconha, 76
unidades de crack e 8 frascos
de lança-perfume, além de
um celular e um relógio. .
Já no domingo passado,
a GCM, com a participação
da Patrulha Maria da Penha,
deteve um homem suspeito
de furto de uma bicicleta,
no distrito de Jundiapeba..

