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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Projeto de reforma da estação
deve sair no segundo semestre
Mogi News/Arquivo

Estação Mogi das Cruzes será a primeira a ser reformada; projeto da passarela também será concluída neste ano
Segundo o presidente da CPTM,
Pedro Moro, o projeto de reforma da empresa foi dividido em
duas etapas, sendo a primeira
fase a elaboração do projeto pela
equipe da companhia estadual,

após duas tentativas sem sucesso de licitação para empresa
para a contratação de uma empresa externa - a última ocorrida em maio do ano passado.
Cidades, página 4

Participação

Suzano realiza
primeira Conferência
da Saúde Mental
Encontro é aberto ao público e
está marcado para ocorrer amanhã,

no Complexo Mirambava, no centro.
Cidades, página 3

Irregular

Fiscalização fecha bar localizado
na avenida 9 de Julho, em Poá
Divulgação

Demais estações terão projetos divulgados ano que vem, afirmou o presidente da CPTM, Pedro Moro

Divulgação

Jogos da Melhor Idade

ATLETAS
TRAZEM 49
MEDALHAS
Cidades do Alto Tietê conquistaram 49 medalhas na primeira etapa dos Jogos Estaduais da Melhor
Idade (Jomi), realizada em Campos do Jordão, realizada no último
fim de semana. Em toda região do
Condemat), que abrange também
Guarulhos, foram 77 medalhas.
Cidades, página 8

Atletas do Alto Tietê, com mais de 60 anos, participaram
dos jogos, em Campos do Jordão. Cidades, página 8

De acordo com a Prefeitura, espaço apresentava
algumas irregularidades. Cidades, página 3

Mogi

Ferraz

Parque passa
por reforma

Hipertensão é
tema de palestras

Cidades, página 4

Cidades, página 3
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Circulação

Sonia Massae de Moraes

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

Diretora de Circulação e Assinaturas

EDITORIAL

O

CONTRACAPA

Apoio regional

anúncio da implantação do segundo restaurante Bom Prato
de Mogi das Cruzes é um alívio
e uma vitória para a população.
Uma vitória porque é uma unidade que já
vem sendo reivindicada há algum tempo e
um alívio porque a unidade será instalada
em Jundiapeba, como já era planejado, um
dos locais que mais precisam de equipamentos públicos.
É claro que o governador Rodrigo Garcia, depois de pegar o bastão do agora presidenciável João Doria, esteve na cidade para
promover a assinatura do convênio que implantará o Bom Prato, todavia as conversas
para a instalação do restaurante já vinham
ocorrendo faz algum tempo, ainda na gestão
de Doria e do ex-prefeito de Mogi, Marcus
Melo. Então podemos presumir que Garcia
só veio cumprir um papel formal? Talvez não.
O tucano tem um desafio dos grandes
pela frente. Manter a hegemonia do PSDB
no comando do Estado mais poderoso da
União, que começou com o ex-governador
Mário Covas, em 1995, quando ele sentou
na cadeira do Palácio dos Bandeirantes pela

primeira vez. Desde então foram poucos os
nomes que se alternaram; após a morte de
Covas, em 2001, Geraldo Alckmin assumiu
o governo, passando pelo ex-governador
e hoje senador, José Serra, voltando para
Alckmin e, agora, culminando com Doria.
Neste meio tempo houve as passagens de
Cláudio Lembo e Márcio França, que ocuparam justamente as vagas que Alckmin havia
deixado para disputar o Palácio do Planalto.
Se pensar pelo lado histórico, a missão
de Garcia seria fácil, mas com o avanço nas
pesquisas do ex-prefeito de São Paulo e segundo colocado nas eleições presidenciais
de 2018, Fernando Haddad, ao governo do
Estado, o trono tucano se e encontra seriamente ameaçado. Historicamente, o Alto
Tietê sempre apoiou os governadores peessedebistas, tantos nas prefeituras quando na
Assembleia Legislativa, e a vinda de Garcia
para a região, para assinar a implantação
do Bom Prato, é uma prova de que o bloco
regional está disposto a apoiar a supremacia tucana. É aguardar para ver como isso
irá se desenrolar nestes meses que antecedem o pleito.

ARTIGO

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

GCM EM ITAQUÁ I
A Guarda Civil Municipal (GCM) de
Itaquaquecetuba tem prestado apoio
no perímetro de escolas estaduais do
município. A ação acontece em decorrência de solicitações da própria direção escolar por conta de uma série de boatos sobre possíveis ataques

GCM EM ITAQUÁ II
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o número
de demandas por rondas escolares
aumentou. Escolas estaduais estão
em busca da GCM, por meio de ofícios, relatando brigas entre alunos no
horário de saída das aulas.

PARCERIA
Foi assinado ontem, em Ferraz de Vasconcelos, o Pacto Pela Inclusão Econômica das Favelas, que será uma
parceria entre a Prefeitura, empresários e a ONG Gerando Falcões. O
evento aconteceu na Favela dos Sonhos. A meta é zerar o desemprego,
gerando oportunidades para mais de
90 pessoas.

PRESENCIAL
A Câmara Municipal de Itaquaquecetuba aprovou anteontem, durante

Cedric Darwin
cdadv@uol.com.br

Meio bilhão
Após denuncias de pedido de propina no Ministério
da Educação, em dinheiro e
até em barra de ouro, surge
um superfaturamento de ônibus escolares. Se não barrada,
haveria um prejuízo de meio
bilhão de reais aos cofres públicos. A cada dia surge uma
nova revelação de desmando
com os recursos públicos, dinheiro que nós somos obrigados a pagar ao governo. Além
de manter toda estrutura estatal, sempre ineficiente e cara,
continuamos assistindo aos
escândalos de mau uso desses recursos.
O discurso de que não há
corrupção soa como não há
inflação ou não há desemprego. O fim da Lava Jato,
as alterações legislativas que
beneficiam os que cometem
ilícitos e a sensação de impu-

nidade geral revela que fazer
o errado no Brasil compensa,
ou ao menos no plano legal e
social, pois não gera nenhuma consequência. Enquanto
isso milhões de segurados do
INSS aguardam resposta aos
seus pedidos de benefício do
qual dependem para viver.
A Justiça Federal da Terceira Região, cuja jurisdição é o
Estado de São Paulo e Mato
Grosso do Sul, está com seu
sistema eletrônico fora do
ar há uma semana e nada é
feito para restabelecer esse
serviço. É nessa Justiça que
são demandados o INSS e a
União, milhões de segurados
aguardam a resposta, mas
não conseguem acessar os
processos judiciais eletrônicos. Pois estamos sem a Justiça Federal há uma semana
e parece que ninguém está

preocupado. A Justiça é tão
morosa que se ficar fora do
ar por uma semana ninguém
percebe, mas existem pedidos
urgentes que não podem ficar à mercê da boa vontade
da Justiça Federal resolver
seus problemas técnicos na
mesma velocidade em que
julga os processos.
Enfim, são muitos impostos para poucos e ineficientes
serviços e se não fosse só isso,
temos que assistir as tentativas de garfadas em nossos
impostos em ônibus escolares superfaturados, uma barrinha de ouro, ou dezenas de
milhares de reais para liberar
um recurso no Ministério da
Educação. Definitivamente,
nosso governo não é sério.
Em outubro temos a oportunidade de consertar, mais uma
vez, que não seja emocional.

sessão, um requerimento que solicita
providências para a retomada das atividades presenciais pela Defensoria
Pública do município. Com a diminuição de casos e mortes por Covid-19 e
a maioria dos estabelecimentos funcionando normalmente, os parlamentares acreditam que não há motivo de
manter serviços suspensos.

‘VINDE A MIM’
No dia 16 de abril, às 19 horas, o Fundo Social de Mogi das Cruzes, em parceria com o coletivo 4Kingdom e a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes,
vai promover o Auto de Páscoa Vinde
A Mim, um espetáculo teatral em celebração à Páscoa, que acontecerá no
Theatro Vasques. Os interessados já
podem se dirigir à sede do Fundo Social e fazer antecipadamente a troca
do ingresso por um quilo de alimento.

ACADEMIAS
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Mogi das Cruzes está
com inscrições abertas para as atividades físicas direcionadas a idoso
em 40 Academias da Terceira Idade
(ATI). Os interessados deverão fazer
sua inscrição pelo link bit.ly/terceira-idade-mogi.

CHARGE

Cedric Darwin é mestre em Direito e
advogado
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PARTICIPAÇÃO POPULAR

Secretaria realiza 1ª Conferência
Municipal de Saúde Mental
Encontro aberto ao público ocorrerá amanhã no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, na região central
Suzano - A Secretaria de Saúde
de Suzano, por meio da Rede
de Atenção Psicossocial (Raps)
e do Conselho Municipal de
Saúde, realizará amanhã a 1ª
Conferência Municipal de
Saúde Mental. O encontro
aberto ao público será das
9 às 16 horas, no Complexo
Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Salles,
884, centro), tendo como
objetivo a apresentação de
ideias para a construção da
Política Nacional de Saúde
Mental. Nos próximos meses
o debate será elevado às
esferas estadual e federal.
Nesta primeira edição,
o tema será “Política de
Saúde Mental como direito:
pela defesa do cuidado em
liberdade, rumo a avanços
e garantia dos serviços da
Atenção Psicossocial no
SUS”. A conferência será
encabeçada pela Raps e suas
respectivas equipes, sendo
um encontro convocado
pelo Conselho Nacional
de Saúde. Especialmente

Wanderley Costa/Secop Suzano

“A ideia é
entender melhor
esses novos
desafios na
Saúde Mental”

neste período de retomada, a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19)
deve pautar as discussões.
Segundo a coordenadora da
Raps, Dulce Ramos, toda
população foi impactada
de alguma forma com os
efeitos da pandemia.
“Este é um tema que afeta
toda a comunidade, por isso
contamos com a participação
do público. A ideia é entender
melhor esses novos desafios

Objetivo é a apresentação de ideias para a Política Nacional de Saúde Mental

na Saúde Mental para que
possamos elaborar propostas
assertivas e garantir ações,
projetos e equipamentos que
atendam às necessidades

dos usuários. Conquistas
e mudanças para a Saúde
Mental no Brasil vieram
a partir de movimentos
populares como este. Um

grande exemplo foi a criação
dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), sendo que
em Suzano contamos com
quatro unidades”, explicou.

O secretário municipal
de Saúde, Pedro Ishi, endossa a ação, reforçando a
importância da participação
pública. “Este é um evento
voltado à comunidade, não
só a profissionais da área.
Para nós, enquanto gestores
e articuladores em Saúde, é
muito necessário esse contato
próximo para que possamos
desenvolver um trabalho
cada vez melhor no serviço
público. Nosso objetivo é
ouvir a população e debater
ideias para a formulação
de uma política nacional
que vá ao encontro das
dificuldades encontradas”,
pontuou.
Após a etapa municipal, a
conferência segue para atividades restritas a delegados
eleitos, com encontro em
macrorregião programado
para o dia 6 de junho. A
fase estadual está prevista
para ocorrer entre os dias
23 e 25 de junho. Já a etapa
nacional acontecerá de 8 a
11 de novembro.

Apoio aos servidores

Fiscalização

Saúde

Projeto destaca qualidade
de vida e voluntariado

Bar na Vila Açoreana é
lacrado pela Prefeitura

Prevenção à
hipertensão é
tema de palestras
nas UBSs

Suzano - A Secretaria de
Administração de Suzano, por meio do Núcleo
de Acompanhamento aos
Servidores (NAS), realizou
na última semana o quarto
encontro da segunda edição
do projeto “Amigo, Estou
Aqui”. A iniciativa busca
oferecer uma rede de apoio
aos funcionários públicos
municipais que estão em fase
de aposentadoria, por meio da
ampliação de diversos temas,
como a qualidade de vida e
o voluntariado, abordados
nesta última reunião.
O projeto foi implementado em fevereiro de 2021,
a fim de integrar com outras
ações da pasta que seguem
a premissa de proporcionar
o bem-estar e mais saúde
a todos os efetivos. Esta,
em especial, é voltada para
aqueles que estão no período
entre seis e 24 meses para se
aposentar e têm vínculo com
o Instituto de Previdência do
Município de Suzano (IPMS).
O último encontro contou

com a participação de representantes da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer,
assim como do Centro de
Valorização da Vida (CVV) de
Mogi das Cruzes. Na ocasião,
os profissionais apresentaram
um panorama geral sobre o
entendimento da perspectiva
de vida no envelhecimento,
assim como alternativas para
retomada das ocupações que
possam contribuir com o
fortalecimento do processo

cognitivo e motor de cada um.
O próximo encontro será
realizado no dia 6 de maio e
terá como proposta fomentar
a reflexão sobre a velhice e
os projetos de vida. Mais informações na sede do Núcleo
de Acompanhamento aos
Servidores (NAS), localizado
no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da
Costa (rua Baruel, 501, sala
202, centro) e pelo número
4745- 2152.
Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Equipe do NAS oferece orientações aos servidores

Poá - O Departamento de
Fiscalização de Posturas da
Prefeitura lacrou, ontem, um
estabelecimento noturno,
localizado na avenida Nove
de Julho, na Vila Açoreana.
A ação foi embasada em
irregularidades relacionadas à documentação e
em diversas reclamações
de moradores do entorno
por conta de perturbação
do sossego.
Segundo o responsável
pelo departamento, Carlos
Sousa, o estabelecimento
é um bar que gera muita
reclamação de munícipes,
em virtude do volume excessivo além das 22 horas.
“Já havíamos realizado notificações e autuações e, na
data de hoje, efetuamos a
lacração do estabelecimento
que, no último domingo, já havia tido as suas
atividades cessadas com
apoio da GCM (Guarda Civil
Municipal), objetivando a
preservação da integridade
física das pessoas ao ser
evitado confronto entre

torcidas durante a final
do Campeonato Paulista”,
ressaltou.

Irregularidades
Dentre os apontamentos
feitos pelo Departamento
de Fiscalização de Posturas,
o referido bar está com
documentação irregular
e não possui sistema de
vedação acústica e, mesmo
tendo sido instaurado um
processo administrativo,
o proprietário não tomou
as cautelas legais. “Nossa
missão é fazer com que
todos os empreendimentos
estejam em conformidade
legal, além de se tornarem ambiente seguro à
população. Recentemente,
tivemos um caso de um
estabelecimento também
localizado na avenida Nove
de Julho, que foi lacrado
e, no dia seguinte, teve
um princípio de incêndio,
ou seja, indiretamente foi
evitado uma situação que
colocaria em risco a vida dos
clientes do bar”, destacou

Ferraz - Durante este mês as
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) irão realizar ações de
prevenção à hipertensão em
alusão ao Abril Vermelho.
Serão desenvolvidas palestras, busca de pacientes e
orientação sobre qualidade
de vida e hábitos saudáveis.
Estão empenhados diversos
profissionais como nutricionista,
psicólogo, educador físico,
farmacêutico, fisioterapeuta
e enfermagem, que darão
orientações sobre o tema.
Cada UBS tem uma programação específica para
abordagem e busca ativa de
pacientes. As ações são abertas
a todos os pacientes e irão
auxiliar àqueles que já fazem
controle da pressão arterial e
aos que podem ter atitudes que
possam auxiliar na prevenção
da pressão arterial.
Ontem, a UBS da Vila Jamil
realizou uma palestra com
uma abordagem sobre o uso
de medicamentos e sobre a
hipertensão arterial.
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TRANSPORTES

Projeto de reforma da estação
deve sair no segundo semestre
Presidente da CPTM, Pedro Moro, também informou que projeto da passarela deve ser concluída neste ano
Mogi News/Arquivo

André Diniz

Mogi - A Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM)
informou ontem mais detalhes
sobre o processo de elaboração dos planos de reforma da
Estação Mogi das Cruzes e da
passarela sobre a rua Deodato
Wertheimer, anunciados pelo
governador Rodrigo Garcia
(PSDB) anteontem. A previsão
é de que os projetos estejam
prontos no segundo semestre.
O anúncio foi feito pelo
governador, durante a assinatura da autorização para
convênio entre o Estado e
o município para a segunda
unidade do Restaurante Bom
Prato, em Jundiapeba, onde
também houve a liberação
de recursos para a CPTM
realizar o projeto de reforma
da estação na região central e
a manutenção da passagem
de nível, requisitada pela
comunidade desde o início
do ano.
Segundo o presidente da
CPTM, Pedro Moro, o projeto
de reforma da empresa foi

dividido em duas etapas, sendo
a primeira fase a elaboração
do projeto pela equipe da
companhia estadual, após
duas tentativas sem sucesso
de licitação para empresa
para a contratação de uma
empresa externa - a última
em maio passado.
“Diante deste cenário, conversamos com a Secretaria
de Estado dos Transportes
Metropolitanos e o governador
para assumir a responsabilidade da reforma. No segundo
momento, depois do projeto
concluído, será feita a licitação
para contratação de empresa
que fará as obras, com recursos
do Tesouro estadual, onde
temos uma equipe capacitada”,
explicou, dando prazo para o
segundo semestre deste ano
para a entrega do projeto de
revitalização, envolvendo
estruturas para a acessibilidade e a disponibilização
de espaços para concessão à
iniciativa privada.
Sobre a proposta da passarela
sobre a linha, Moro reforçou
que o projeto acontecerá em

Estação Mogi das Cruzes é uma das que serão reformadas pelo governo do Estado

paralelo, com um prazo menor
por se tratar de uma obra com
menor complexidade, mas
terá outros desafios como o
estudo para desapropriação de
áreas no entorno. “A passarela
precisa de adequação de acessibilidade, e a equipe começou
o levantamento. Reiteramos
que, com a desapropriação

por via judicial, não haverá a
possibilidade de especulação
no preço do local, uma vez
que este processo será feito
com base em perícias para
estipular o valor do local.
Perguntado sobre o prazo
para a construção da nova
estação, que poderá fazer a
integração com o terminal

central, o presidente da CPTM
não quis estabelecer prazos,
devido à complexidade do
projeto. “Será algo bem diferente do que estamos fazendo”,
concluiu.

Bom Prato
A reportagem também entrou
em contato com a Secretaria

de Estado de Desenvolvimento
Social sobre o prazo para início
das operações do novo Bom
Prato de Jundiapeba, que terá
capacidade prevista de servir
até 1,1 mil refeições por dia,
além de 300 cafés da manhã
para a população com preços
acessíveis.
A Pasta reiterou que foi
garantido o aporte de R$ 1
milhão para a construção
do empreendimento, e que
os demais municípios do
Alto Tietê não registraram
solicitação de implantação
de novas unidades. “Para
pleitear um Bom Prato, as
cidades devem sugerir um
local, a partir aí a Pasta faz
um estudo de viabilidade das
instalações internas, condições elétricas e funcionais”,
explicou - a construção do
prédio e a viabilidade para a
instalação já foram cumpridas
pelo Município.
Segundo a Prefeitura de
Mogi das Cruzes, a nova
unidade poderá entrar em
funcionamento a partir do
segundo semestre deste ano.

Polícia

Parque

Airton Nogueira começa a Mulher é presa em flagrante
receber obras sanitárias por tráfico de entorpecentes
Mogi - As obras do Parque
Airton Nogueira tiveram início
na semana passada, com a
instalação das redes de água e
de esgoto na avenida Antônio
de Almeida, no Rodeio. Os
dois sistemas serão conectados às respectivas redes,
existentes na rotatória do
Rodeio. Com investimento de
R$ 10.826.671,34, o parque
terá 139.478,04 metros quadrados e sua construção faz
parte do Programa Viva Mogi.
O parque contará com
campo de futebol, quadras
de areia, quadra poliesportiva,
quadra de tênis, mini quadra
de basquete, parcão (espaço
destinado a pets), pergolados,
Academia da Terceira Idade
(ATI), playground, praça de
convivência, parkour, paisagismo, drenagem, reservatório
de água, pista de caminhada
e ciclovia.
A Prefeitura já possui a
licença ambiental e aguarda a aprovação do plano de
afugentamento de animais.
Enquanto isso, a Secretaria

Divulgação/PMMC

Espaço será equipado com quadras de esportes

de Infraestrutura Urbana vem
se concentrando nas obras
externas.
O secretário de Planejamento
e Urbanismo, Claudio de Faria
Rodrigues, explicou que as
obras estruturantes incluem
intervenções nas áreas de saneamento ambiental, mobilidade
urbana e sustentabilidade,
com investimento total de R$
350 milhões, financiados pelo
Banco de Desenvolvimento da
América Latina (CAF).

“A reforma e ampliação da
Estação de Tratamento de
Esgoto, em Cezar de Souza,
já teve início, assim como a
construção do Parque Ayrton
Nogueira, no Rodeio. A partir
de agora veremos na prática o
avanço das obras do Viva Mogi.
São intervenções de grande
porte e que trarão melhorias
significativas na qualidade de
vida dos mogianos, além de
transformações na paisagem
urbana”, observou.

Divulgação

Aline Sabino

Ferraz- Uma mulher foi
presa ontem por suspeita de
tráfico de drogas em Ferraz
de Vasconcelos. Com ela, a
polícia apreendeu 1,7 kg de
maconha, 1,5 kg de cocaína
e 860 gramas de crack e 24
frascos de lança-perfume.
Segundo a Polícia Militar,
a suspeita teria confessado ser responsável pelo
armazenamento de drogas
e abastecimento de pontos
de tráfico na região.
De acordo com a PM,
em patrulhamento pela
rua Aurélio de Campos,
em Ferraz, equipes da
Rondas Ostensivas com o
Apoio de Motos (Rocam)
da 3ª Companhia do 30º
Batalhão de Policia Militar
Metropolitano (BPM/M)
localizaram um indivíduo
que conseguiu fugiu. O
suspeito arremessou uma
bolsa no quintal de um
conjunto de residências e
pulou em um córrego. Já a

PM apreendeu maconha, cocaína, crack e lança-perfume

Suspeita confessou
ser responsável
pelo abastecimento
de pontos de tráfico
na região.

mulher foi vista recolhendo a bolsa, mas logo em
seguida foi abordada pelos

policiais. Na residência da
suspeita, estavam armazenadas diversas porções de
drogas prontas para serem
distribuídas.
A mulher foi presa e levada para a Delegacia de
Polícia (DP) Central de
Ferraz onde o delegado de
plantão, doutor Eduardo
Miras Ferreira elaborou
o Boletim de Ocorrência
(B.O.).
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Legislativo

Câmara derruba veto sobre filmagem de licitações
André Diniz

Mogi - A Câmara de Vereadores derrubou na tarde de
ontem, por unanimidade, o
veto total do prefeito Caio
Cunha (Pode) ao projeto de
Lei 86/2021, de autoria do
vereador Carlos Lucareski
(PV), que trata da implantação
de sistema de transmissão
e gravação das sessões de
licitações realizadas pela
Prefeitura.
O projeto foi apresentado
no ano passado e aprovado pela unanimidade dos

vereadores, que apontaram
a medida como fundamental
para a transparência nos
processos licitatórios e no
manuseio do erário municipal,
garantindo a transmissão ao
vivo das sessões de licitação
e armazenamento dos vídeos
por até 20 anos. No entanto,
o gabinete do Executivo
municipal apresentou como
justificativa ao veto total
aspectos técnicos para a
aplicação da lei, como a
implantação dos sistemas
de transmissão e ocupação
nos bancos de dados da

Prefeitura.
O autor do projeto vetado,
Carlos Lucareski, assinou
pela manutenção do veto
e, durante a sessão, entrou
com um requerimento verbal
pedindo o adiamento por
duas sessões para maior
entendimento por parte
dos vereadores. Entretanto,
um grupo de parlamentares
foi contrário ao adiamento,
reforçando a necessidade
de discussão na mesma sessão. Ao final, por 14 votos
contrários, o requerimento
verbal foi derrubado.

Durante as discussões,
os vereadores reforçaram
a importância do projeto
como instrumento para a
transparência do município,
citando o valor de R$ 500
milhões que é anualmente
gasto em processos licitatórios
no município. Os vereadores também lembraram os
discursos do atual prefeito,
durante seus dois mandatos
como vereador (2013-2020),
como defensor da transparência na gestão pública.
Nas discussões, vereadores
como José Francimário Vieira

(PL), o Farofa, e Iduigues
Martins (PT), revezaram-se
na tribuna pela derrubada
do veto. Farofa reforçou os
precedentes legais do Superior Tribunal Federal (STF)
e pela Procuradoria Jurídica
da Casa de Leis pela ausência
de vícios; Iduigues reforçou
que o valor a ser empenhado
nos equipamentos está de
acordo com o orçamento da
Secretaria de Transparência
e Comunicação, além de
ressaltar que o poder público
deve primar pela divulgação
e transparência de forma

inalterada todos os seus atos.
A vereadora Fernanda
Moreno (MDB), bem como
os colegas Maurino José
da Silva (Pode), o Policial
Maurino, e Marcos Furlan
(Pode) fizeram ponderações
sobre os argumentos do veto
do prefeito, e reafirmaram
o compromisso com um
projeto de Lei de autoria
do Executivo para tratar do
mesmo assunto.
Com a derrubada do veto,
o prefeito de Mogi das Cruzes
tem 48 horas para promulgar
a lei aprovada pela Câmara,

MENOS TEMPO NO BUSÃO,
MAIS TEMPO PARA VOCÊ
A Prefeitura de Mogi está realizando um projeto piloto para
garantir melhorias no transporte público e torná-lo mais
moderno, rápido e eficiente. O nosso plano é que você tenha:
Viagens mais rápidas
Mais horários de partidas
Menos impacto no trânsito
Mais qualidade de vida
Mais economia no seu bolso

Saiba mais sobre esse projeto em
pravoce.mogidascruzes.sp.gov.br
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“ Você é o que você espalha e não o
que você junta.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje... Feliz
aniversário!!! Desejo que a sua vida seja cheia de momentos como o canto dos passarinhos e o som das ondas do
mar.
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O indivíduo Marcou
que age
15 gols
de forma em Copas
cautelosa do Mundo

Sensação de dese- Cidade do
quilíbrio causada por Pará onde
grandes se localiza o mercado
alturas
popular Ver-o-Peso

Período de
vacância
do trono na
monarquia

Verbo
O grito da
(abrev.)
tourada
Corda de palha
trançada

Tratamento que ameniza os sintomas da
menopausa
Que não foi autorizado

Idioma
litúrgico
do Candomblé

Trem da Vida
Viver é um desafio
diário. A vida não nos
dá trégua, não importa
o momento pelo qual
estamos passando, o
mundo não vai parar
para esperar que nós
recuperemos o fôlego.
O trem continua
andando e nós não
podemos ficar para trás,
ainda que em muitos
momentos apenas
tenhamos a vontade de
contemplar a paisagem e
deixar o trem partir por
entre as montanhas.

É verdade que em
alguns momentos
precisamos recuar.
Andar mais devagar,
mas se paramos somos
atropelados. O mundo
exige de nós que
sejamos fortes.
A nossa saída, em
muitos momentos, é
aprender a ouvir o nosso
coração. É ele que dá
a nós o ritmo da vida.

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

Festa do
funk (pop.)
O gêmeo
univitelino

George
Lucas,
cineasta
dos EUA

Rio
português
de região
vinícola
Ave comum em
bebedouros
artificiais
Equipamento do DJ
O novo
"diet"

Ímpeto
súbito e
efêmero
(fr.).

A novela não é exibida aos sábados

Isadora abre mão de seu prêmio para comprovar a lisura do concurso da
fábrica. Arminda avisa a Inácio que Mariana tem alergia à naftalina. Mariana
passa mal e afirma que prestará queixa contra Inácio e Arminda. Matias invade
a festa do concurso e ameaça Eugênio. Isadora confessa seu amor por Rafael.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Morada
do Bob
Esponja
(TV)

Adorar
(pop.)
Com frequência

SBT, 21H00

GLOBO, 18H15

Simone de
Beauvoir,
escritora
francesa

Klara (?),
atriz de
"Amor à
Vida"

Chiquititas

Além da Ilusão

(?) Stewart, cantor
de "Baby
Jane"
Bruxas;
Machuca
feiticeiras
Partes em que se
divide a vaquinha

Invalida
(a sentença)
Oxigênio
(símbolo)
A da
casa de
bonecas
é miúda
Carimbo
de documentos
da Abin

Instituto
Militar de
Engenharia (sigla)

"One (?)
Only",
sucesso
de Adele
Apetite
sexual
intenso
(p. ext.)

C

I

O

Interjeição que
exprime
espanto
Fora!
Significa
"Federal",
em DF

Amostra do
desperdício humano, na feira

Roni corta relações com Nedda. Neném/Paula conduz a reunião e Carmem
fica irritada. Rose tenta consolar Tina. Juca fica feliz com o casamento da
filha. Paula/Neném fala com Tina. Rose beija Neném/Paula. Joana cai e bate

BANCO

3/and — dão — rod. 4/élan — nagô. 10/interregno. 17/reposição hormonal.

o corpo no meio-fio, e Marcelo a leva para clínica de Guilherme. Carmem

16

ameaça Paula/Neném. Tina visita Roni na cadeia. Joana desmaia nos braços

I
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Samuel faz um pedido especial à Eloá. Os israelitas são surpreendidos por
uma atitude dos filisteus.
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Com a piora do estado de saúde dos filisteus, o rei Guedór define o destino
da Arca da Aliança. Revoltado, Eliúde se distancia do caminho de Deus.
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Leôncio viaja para o Rio e chega à casa de Madeleine para resgatar Jove.

D

Antero repreende Madeleine e expulsa Gustavo. Mariana apoia a filha. Zé

V
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morto por Maria. Maria enterra o marido e jura para a filha que nunca mais
vai chorar. Zé Leôncio fica chocado ao chegar e saber partida de Madeleine.

N

Um matador é atacado pela sucuri, enquanto o outro dorme. Filó tenta em
vão impedir a partida de Madeleine com Gustavo. O jagunço mata Gil e é
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Pantanal

O

Solução

GLOBO, 21H00

C

de Flávia/Guilherme.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 011/2022 - PROCESSO Nº 200.148/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS CAVALETE,
REGISTROS DE ESFERA E TUBOS RAMAL PREDIAL
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 01 e 02: J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP no valor global de R$ 382.010,00; Lotes 04 e 05: SANELPLED COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
no valor global de R$ 161.120,00; Lote 03: Deserto. Mogi das Cruzes, em 05 de
abril de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
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Encontro prepara educadores para a etapa intermunicipal da IV CONAE
Mogi das Cruzes realizou anteontem um encontro preparatório para a etapa intermunicipal
da Conferência Nacional de Educação (IV Conae), que acontecerá na cidade amanhã e
sábado. Profissionais da Educação Básica e representantes dos conselhos escolares
participaram do evento online, que contou com a fala do professor Milton Herrera, presidente
e coordenador da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME/SP).
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Região conquista 49 medalhas
nos Jogos da Melhor Idade
Atletas 60+ de Ferraz, Guararema, Itaquá, Mogi, Poá, Salesópolis e Santa Isabel participaram da competição
Região- Cidades do Alto Tietê
conquistaram 49 medalhas
na primeira etapa dos Jogos
Estaduais da Melhor Idade
(Jomi), realizada em Campos
do Jordão, no interior do
Estado, realizada no último
fim de semana, entre os dias
29 de março a 3 de abril. Em
toda região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat), que abrange
também Guarulhos, foram
77 medalhas. As delegações
dos municípios de Ferraz
de Vasconcelos, Guararema,
Itaquaquecetuba, Mogi das
Cruzes, Poá, Salesópolis e
Santa Isabel, conquistaram
21 medalhas de ouro, 19 de
prata e 9 de bronze.

Geral
Na classificação geral, o
destaque vai para a cidade
de Poá que ficou na quarta
colocação com 90,5 pontos, e Mogi, que terminou
em oitavo, acumulando 61
pontos. Guarulhos alcançou o segundo lugar, com
117 pontos. A competição,
que é a principal voltada
para o público da terceira
idade, marcou o retorno
das atividades esportivas
regionais depois de dois anos
com o calendário esportivo
prejudicado por conta da
pandemia de Covid-19. Mais
de 420 atletas das cidades
de Arujá, Ferraz, Guararema,
Guarulhos, Itaquá, Mogi,
Poá, Salesópolis e Santa

Divulgação

Isabel participaram do Jomi.
“A região alcançou excelentes
resultados na competição,
porém o mais importante
neste momento é que pudemos retomar as atividades
com segurança para todos,
proporcionando integração,
lazer, saúde, bem-estar e
resgatando a autoestima dos
atletas”, disse o secretário
executivo do Condemat,
Adriano Leite.
Com os resultados, os
municípios de Ferraz, Guararema, Guarulhos, Itaquá,
Mogi, Poá, Salesópolis e
Santa Isabel se classificaram
para a etapa estadual dos
Jomi, que será realizada em
Presidente Prudente no mês
de junho.
Atletas de Santa Isabel conquistaram duas medalhas de prata e um bronze

Últimas 24 horas

Alto Tietê não registra
óbitos por coronavírus
Região - O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat)
não registrou nenhum óbitos
por coronavírus (Covid-19)
nas últimas 24 horas.
Desde o início da pandemia já são 180.335 casos
confirmados e 5.918 óbitos.

Vacinação
Mogi das Cruzes mantém
uma programação especial
para imunização de idosos.
Até hoje, pessoas 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, sem
necessidade de agendamento
prévio.
Basta comparecer a um
Posto de Saúde ou unidade do
Programa Saúde da Família
munido de documento pessoal,
comprovante de endereço
e caderneta de vacinação,
se tiver, e os comprovantes
anteriores de vacinação contra
o novo coronavírus. Não há

necessidade de efetuar agendamento online e o horário
de funcionamento é das 9
às 16 horas, de segunda a
sexta-feira.
A partir de amanhã, o
mesmo atendimento será
ampliado para pessoas com
70 anos ou mais. Neste dia,
além das unidades de saúde,
as vacinas estarão disponíveis

também no Pró-Hiper, com
entrada de carro (pela avenida
Cívica) ou a pé (pela avenida Prefeito Carlos Ferreira
Lopes).
A programação da Secretaria
Municipal de Saúde de Mogi
tem o objetivo de organizar
a imunização sem grandes
esperas ou aglomerações nas
unidades de saúde.
Divulgação

Desde o início da pandemia já são 5.918 óbitos

