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Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Inscrições para Univesp em
Suzano terminam segunda
Maurício Sordilli/Secop Suzano

São 300 vagas oferecidas pelo polo suzanense; cadastro para tentar vaga deve ser feita por meio do site do vestibular
Computação (Bacharel em Tecnologia da Informação, em Ciências
de Dados e em Engenharia da Computação), Licenciaturas (em Letras,
em Matemática e em Pedagogia) e

Negócios e Produção (Tecnólogo em
Processos Gerenciais, Bacharel em
Administração e Bacharel em Engenharia de Produção), são os cursos oferecidos. Cidades, página 3

Reanimação Neonatal

Mogi

monstrações acerca de cuidados
no pós-parto com recém-nascidos.
Cidades, página 3

Proposta prevê a recomposição
salarial de 10,92% e aumento do
vale-refeição. Cidades, página 8

MOGI
Para cada eixo educacional estão sendo oferecidas cem vagas; taxa de inscrição é de R$ 45

Mogi

Mogi News/Arquivo

Túnel será fechado para manutenção amanhã

Interdição será devidamente sinalizada, apontou a Prefeitura

Amanhã, feriado de Tirantes, um
dos túneis de Mogi das Cruzes ficará interditado entre a manhã e o
início da tarde, para serviços de manutenção. Os trabalhos serão feitos
no túnel sentido Bairro-Centro, que
se inicia na rua Cabo Diogo Oliver
e termina na avenida Governador
Adhemar de Barros. O local deve ser
interditado às 8 horas e a previsão
é que ele seja liberado às 13 horas.
Cidades, página 4

Câmara aprova fundo especial para o Corpo
de Bombeiros. Cidades, página 4

Mogi

Empreendedorismo

ACMC pede
reforço no
policiamento

Sebrae faz hoje
evento em Mogi
das Cruzes

Cidades, página 5

Cidades, página 3

Diego Barbieri/CMMC

SINTAP E
SUZANO
PREFEITURA
PARTICIPA
DE SIMPÓSIO ASSINAM
EM SALVADOR ACORDO
O evento, realizado neste mês,
na Bahia, incluiu palestras e de- SALARIAL
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EDITORIAL

O

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

CONTRACAPA

Visita de Garcia

governador Rodrigo Garcia
(PSDB) estará em Mogi das
Cruzes, hoje de manhã, para
conversar com os prefeitos da
região. O encontro vai ocorrer na Universidade Mogi das Cruzes (UMC) e vai
contar com a participação do Consórcio
de Desenvolvimento dos Municípios do
Alto Tietê (Condemat).
Entre os temas que serão discutidos
estão o desenvolvimento regional e a retomada econômica, afinal a pandemia de
coronavírus (Covid-19) parece estar perdendo fôlego e é hora de pensar no que
ainda dá para fazer em 2022, com o quadrimestre quase no fim.
O momento é oportuno aos prefeitos.
Com metade do mandato se aproximando, é hora de aproveitar o chefe do Palácio
dos Bandeirantes, que pretende decolar
nas pesquisas, para fazer diversos pedidos para as cidades e para a região. É claro que isso não quer dizer que Garcia vai
abrir o bolso para qualquer pedido feito,
não seria o certo, mas nas pesquisas eleitorais ele aparece atrás de Fernando Haddad

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Av: Japão, 46 - sala 6 - Vila Ipiranga Mogi das Cruzes, SP - CEP 08743-540 - Fone: (11) 4735-8000

(PT) e Márcio França (PSB). Trocando em
miúdos, ele tem seis meses para se fazer
conhecido entre a população, por isso ele
pode fazer um esforço maior para atender
as solicitações dos chefes dos executivos
municipais da região, que há muito é uma
porção do Estado que garante boa quantidade de votos aos representantes tucanos.
Prestando atenção no site do governo
estadual, é possível notar que o governador vem fazendo uma série de visitas a
vários municípios paulistas, anunciando
obras, investimentos, entre outras coisas.
No Alto Tietê mesmo, Garcia esteve há
duas semanas, anunciando a criação da
segunda unidade do Bom Prato em Mogi,
que ficará em Jundiapeba. Digamos que
é o tempo e espaço que ele tem para se
promover entre os prefeitos e os eleitores.
Ele está errado? Não, desde que esteja
dentro da lei e não faça campanha. Prefeitos e população podem se beneficiar deste
período, e também não há nada de errado
nisso, afinal melhorias, obras, investimentos, escolas, trabalho e melhores condições de vida é o que todo mundo quer.

ARTIGO

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

PROMOTORAS I
O curso de Promotoras Legais Populares de Suzano, promovido pelo
Serviço de Ação Social e Projetos
Especiais (Saspe), recebe na sétima aula a advogada Graça Perera
de Mello para debater o tema “Direitos Humano”. O encontro on-line
aborda a Declaração Universal dos
Direitos Humanos e outros dispositivos de proteção à dignidade humana. A apresentação já está disponível no canal “TV Prefeitura de
Suzano”, no Youtube (bit.ly/TVPrefeituradeSuzano).

PROMOTORAS II
De acordo com a profissional, o conhecimento garante as ferramentas
necessárias para que a população,
em especial o público feminino, possa lutar por seus direitos. “‘Quem
conhece seus direitos, luta melhor’,
essa frase é muito utilizada, mas é
uma verdade, porque somente assim estamos munidos para saber o
que realmente nos pertence, o que
é fundamental de se exigir”, disse.

GUARDA MIRIM
A Guarda Mirim de Suzano (GMS
Brasil) vai abrir as inscrições para

editor@jornaldat.com.br

Prazer! Estético?
Levantar o horizonte de que a leitura tem três moexpectativas de uma obra, mentos: da compreensão, da
no momento de sua leitu- interpretação e da aplicação.
ra, é levantar o horizonte de O sujeito apreende os senquestões para as quais o texto tidos, coteja-os à luz de seu
é a resposta. Por sua vez, ao conhecimento e introjeta-os,
indispor respostas acabadas, incorporando-os de acordo
o texto propõe perguntas, com suas possibilidades e
estabelecendo-se a distância necessidades. O nível refleestética entre as expectativas xivo da experiência estética
do receptor, de um lado, e as propicia ao sujeito vivência
respostas da obra e suas per- e consciência da vivência,
guntas desafiadoras, de outro. para que o prazer advindo
Daí decorre a função do texto disso, cria a possibilidade de
literário, que é a de renovar a integrar, à sua vida, os frutos
percepção estética. Essa reno- dessa prática.
vação tem um sentido amplo,
O prazer estético nasce da
pois a experiência literária do compreensão pela pessoa do
leitor deve penetrar no hori- respeito à prática que ela vive,
zonte de expectativas de sua envolvendo participação e aprovida prática, interferir em seu priação. Na atitude estética, o
conhecimento do mundo, leitor deleita-se com o objeto
afetando, em consequência, que lhe é exterior. Descobreseu comportamento social. -se, apropriando-se da expePor isso, pode-se dizer riência do sentido do mundo.

Diante da obra percebe sua
própria atividade criativa de
recepção da vivência alheia.
É a consciência desse processo que gera o prazer estético.
Em outras palavras, para o
sujeito, a experiência estética consiste em sentir e saber
que seu horizonte individual,
moldado à luz da sociedade
de seu tempo, mede-se com
o horizonte da obra e que,
desse encontro, obtém maior
conhecimento do mundo e
de si próprio. Eis a essência
do prazer estético.
Com isso, o alargamento das fronteiras da teoria
literária para além do texto
e do ego do autor, dá margem a estudos com foco no
leitor como elemento ativo
em todo processo de comunicação literária. Daí: vamos
ler pessoal!
Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor universitário

CONAE 2022
A Etapa Intermunicipal da IV Conferência Nacional de Educação (Conae)
reuniu cerca de 300 participantes de
12 municípios, sendo 56 de Itaquaquecetuba, a maior delegação presente. O evento foi organizado pelo
Consórcio de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê (Condemat)
e pela União Nacional dos Conselhos
Municipais de Educação (UNCME). O
tema deste ano foi “Inclusão, equidade e qualidade: compromisso com o
futuro da educação brasileira”.

GOVERNADOR NA REGIÃO
O governador Rodrigo Garcia (PSDB)
estará hoje em Mogi das Cruzes para
se reunir com os prefeitos da região
por meio do Consórcio de Desenvolvimentos dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat). O encontro vai ocorrer
na Universidade Mogi das Cruzes.

DIRETORIA DO AVANTE 70
Divulgação

Raul Rodrigues

a 67ª turma do Curso de Formação
Básica da instituição, voltado aos jovens nascidos entre julho de 2006 e
julho de 2008. Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição online (bit.ly/GMS_2023) que
ficará disponível entre os dias 27, 28
e 29 de abril.

A nova diretoria do partido Avante 70 em Mogi das Cruzes, tomou posse na
semana passada. A Executiva Municipal passa a ser presidida por Francisco Cochi
Camargo (camisa listrada), secretário de Governo da Prefeitura. O ato ocorreu
durante um almoço realizado no Clube Náutico Mogiano, no último sábado. O
vice-presidente estadual da legenda, professor Carlos Tadeu, conduziu a posse. O
prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (Pode), também prestigiou o evento.
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Polo da Univesp segue com as
inscrições abertas até segunda
Estão sendo oferecidas 300 vagas em três eixos básicos, sendo cem cadeiras para cada um deles no município
Suzano - O polo da Universidade Virtual do Estado de
São Paulo (Univesp) segue
com inscrições abertas até
segunda-feira. Ao todo, são
300 vagas em três eixos básicos
de ingresso, sendo cem em
cada, contemplando oportunidades em Computação
(Bacharel em Tecnologia da
Informação, em Ciências de
Dados e em Engenharia da
Computação), Licenciaturas
(em Letras, em Matemática
e em Pedagogia) e Negócios
e Produção (Tecnólogo em
Processos Gerenciais, Bacharel
em Administração e Bacharel
em Engenharia de Produção).
As inscrições ocorrem exclusivamente pelo site vestibular.
univesp.br.
De acordo com o edital
publicado na plataforma, as
oportunidades são voltadas a
todos aqueles que já concluíram o Ensino Médio ou que
irão concluir até o período
de matrículas, sem limite de
idades. Os interessados poderão se inscrever no vestibular

até o dia 25 de abril, sob a
taxa de R$ 45. A aplicação
da prova (objetiva e redação)
está prevista para o dia 22
de maio. A listagem oficial
dos locais de aplicação será
divulgada em 13 de maio e o
início das aulas está previsto
para o mês de agosto, no
próximo semestre.
O vestibular deverá ocorrer
de maneira presencial, conforme
as recomendações sanitárias
de prevenção ao coronavírus
(Covid-19), em vigência na
data. Detalhes poderão ser
consultados na aba “Área
do Candidato”, no próprio
site da Fundação Vestibular
da Universidade Estadual
Paulista, a Vunesp (vestibular.
univesp.br), que segue com
a responsabilidade técnica
e operacional do processo
seletivo. A expectativa é de
que os gabaritos oficiais sejam
divulgados no dia 23 de maio,
no site do vestibular.
Os cursos a distância são
realizados no Ambiente Virtual
de Aprendizagem, também com

Maurício Sordilli/Secop Suzano

suzanenses que ingressaram
logo no início do polo na
cidade. É muito emocionante
ver a transformação ao longo
desses quatro anos no ensino
superior. A Univesp garante
uma oportunidade única de
formação, conhecimento
e preparo para o mercado
de trabalho, tudo isso de
maneira gratuita por meio
de um ensino qualificado”,
reforçou.

Formação

Inscrições online devem ser feitas somente pela página do vestibular da Univesp

a possibilidade de encontros
presenciais periódicos, que
em Suzano ocorrem na sede
do Serviço de Ação Social e
Projetos Especiais (Saspe),
localizado na rua General
Francisco Glicério, 1.334,

na região central. A unidade
abriga um laboratório com
50 computadores, que ficam
à disposição dos estudantes.
Em caso de dúvidas sobre
a Univesp, o telefone para
contato é 4743-1600.

Para a dirigente do Saspe, a
primeira-dama Larissa Ashiuchi, a Univesp é uma grande
conquista do município. “Já
contamos com os primeiros
formandos da Univesp em
Suzano, que são aqueles alunos

A Univesp é uma instituição pública vinculada
à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação
e credenciada pelo Conselho
Estadual de Educação e pelo
Ministério da Educação. Seu
principal objetivo é a formação
superior a partir de cursos
na modalidade a distância
(EAD), democratizando esse
nível de ensino com qualidade
e gratuidade. Em Suzano, a
Univesp está presente desde
2017.

Simpósio

Desenvolvimento

É hoje

Saúde participa de evento
de reanimação neonatal

Prefeitura realiza ações
para melhorar educação

Sebrae promove
ação para obter
crédito para os
empreendedores

Suzano - A diretora de Vigilância em Saúde, Marina
Cristina Perin, participou do
8º Simpósio Internacional
de Reanimação Neonatal,
realizado em Salvador (BA).
Com profissionais de todas
as regiões do País, o evento,
realizado neste mês, incluiu
palestras e demonstrações
acerca de cuidados no pós-parto com recém-nascidos.
A representante suzanense
integrou as discussões como
instrutora do Programa de
Reanimação Neonatal (PRN).
Os debates e instruções
organizados pela Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP)
e pela Sociedade Baiana de
Pediatria (Sobape) trouxeram
temas práticos e situações
encontradas por médicos
e enfermeiros após o momento do parto. Entre os
assuntos abordados estavam
manobras e técnicas de reanimação, procedimentos de
transporte de acordo com a
necessidade de atendimento
e os modos adequados para

evitar sequelas em casos de e equipes de enfermagem
parada respiratória e insufi- no atendimento durante o
ciência cardíaca para bebês nascimento diminui óbitos
nascidos com deficiência.
neonatos e melhora o progDurante o período, a nóstico de vida dos recémmédica de Suzano parti- -nascidos que precisam de
cipou como uma das 220 ajuda para respirar. Muito
instrutoras PRN do Estado do que foi demonstrado nas
de São Paulo em situações palestras é utilizado pelos
emergenciais e circuns- nossos profissionais, que
tanciais no pós-parto. Ela estão sempre prontos para
integrou a programação atender aos suzanenses”,
do simpósio com pales- disse Maria Cristina.
trantes e coordenadores
Para o secretário mude vários locais do País e nicipal de Saúde, Pedro
especialistas renomados Ishi, a diretora suzanense
das universidades do Texas é uma médica com muita
e da Pensilvânia, nos Esta- experiência e renome, sendo
dos Unidos, mostrando o referência em atendimentos
modus operandi mais atual neonatais não apenas na
para todas as situações de cidade como no Estado.
risco aos recém-nascidos “Os cuidados com os recéme, em casos mais graves, -nascidos são importantes,
às mães dos bebês.
pois constituem o primeiro
Segundo ela, os conceitos momento de uma vida e podem
apresentados no simpósio, ser decisivos, então toda a
que ocorreu entre os dias instrução e conhecimento
30 de março e 2 de abril, que nossos profissionais
podem salvar vidas e evi- puderem agregar, melhor
tar sequelas no futuro. “O será para nossos cidadãos”,
treinamento de médicos afirmou.

Guararema - Acabar com a
pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, garantir que
o planeta sobreviva e fazer da
Terra um lugar melhor. Sonhos
que estão se tornando realidade,
por meio de pequenas ações
das escolas municipais, para
implementação dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Com o intuito de colaborar
para o desenvolvimento de
objetivos de aprendizagem
alinhados aos ODS, transformando toda a comunidade
escolar em agentes ativos para
o alcance desses objetivos,
todas as escolas municipais
receberam materiais relacionados à temática para serem
utilizados em práticas pedagógicas variadas.
Entre os materiais recebidos,
estão os cubos de madeira
que ilustram cada um dos
ODS e podem ser utilizados
pelos profissionais e alunos no
desenvolvimento de atividades, squeezes personalizadas
e almanaques da Turma da
Mônica, que foram entregues

a todos os alunos e profissionais da Rede Municipal,
além de agendas temáticas, Região - Conseguir crédito é
desenvolvidas em parceria uma das principais dificuldades
com o Instituto Maurício de do micro e pequeno empresário
Sousa, que foram entregues e mais um desafio no caminho
para todos os profissionais para o crescimento do nególotados nas escolas.
cio. Diante desse tema que
“A Educação tem o poder pode parecer complexo para
de transformar pessoas e as o empreendedor, o Sebrae-SP
pessoas podem mudar o e a Prefeitura de Mogi das
mundo. Os ODS podem ser Cruzes irão realizar a Rodada
atingidos por meio de ações de Crédito hoje, às 14 horas
locais que alcançarão resultados , no escritório do Sebrae no
globais e, para tanto, investir Alto Tietê.
na Educação dos cidadãos é
Podem se inscrever Miuma estratégia inteligente e croempreendedores Individuais
eficaz”, explicou a secretária de (MEIs), micro e pequenas
Educação, Clara Assumpção empresas de toda região. Será
Eroles Freire.
uma oportunidade para os
Relacionados à agenda 2030, empresários conhecerem as
que se refere ao ano em que as linhas de crédito disponíveis
metas definidas precisam ser no mercado e tirarem dúvidas
atingidas, os 17 Objetivos de diretamente com as instituições
Desenvolvimento Sustentável financeiras presentes na ação.
são universais, indivisíveis e
O evento contará com a
integrados, e preveem ações presença de instituições fimundiais nas diversas áreas, nanceiras que apresentarão
de modo a elevar o desenvol- as linhas de financiamento
vimento do mundo e melhorar disponíveis para fazer o atena qualidade de vida de todas dimento individualizado com
as pessoas.
os interessados.
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CÂMARA

Fundo Especial aos Bombeiros
é aprovado pelos vereadores
Fundo será dedicado a fornecer recursos para equipamentos e despesas necessárias para o trabalho na cidade
André Diniz

Mogi - A Câmara aprovou
na tarde de ontem o projeto
de Lei, de autoria do prefeito
Caio Cunha (Pode), que
cria o Fundo Especial de
Manutenção do Corpo de
Bombeiros (Febom), que
permitirá captar e gerenciar
recursos para a manutenção
de equipamentos e despesas
do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo no
município.
Segundo o projeto, o fundo
será composto por subvenções
e contribuições voluntárias
de origem estatal ou privada,
recursos da coparticipação
de municípios vizinhos,
além de juros bancários e
rendas de capital do fundo. A propositura também
autoriza a Prefeitura a abrir
no orçamento um crédito
adicional na Secretaria de
Segurança de R$ 3 mil para
a constituição do Fundo
Especial.
O fundo será administrado

por um conselho diretor,
composto por seis integrantes: o prefeito de Mogi das
Cruzes, o comandante dos
Bombeiros na cidade, um
integrante da Câmara de
Vereadores, um membro da
Comunidade indicado pela
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), o secretário
municipal de Segurança
e um oficial do Corpo de
Bombeiros.
Todos os vereadores elogiaram a iniciativa do prefeito
que, segundo Maurino José
da Silva (Pode), o Policial
Maurino, conta com exemplo
semelhante em Guararema,
e que a região depende da
atuação dos agentes do Corpo
de Bombeiros ao longo do
ano. “Passamos pelo verão
e a época de afogamentos,
agora chegamos no inverno
e passamos para o risco de
incêndios na zona rural”,
explicou Maurino, que foi
relator do projeto.
A matéria, após aprovação,
segue para o Executivo, onde

Diego Barbieri/CMMC

Vereadores elogiaram ontem a proposta apresentada pela Prefeitura de Mogi

aguarda sanção ou veto do
prefeito.
Outro projeto que foi aprovado foi a denominação do
Centro de Lutas construído
pela Prefeitura, no distrito de
Jundiapeba, como “Centro

Lei de Incentivo à Cultura

de Lutas Boxeador Jackson
Durães”.

Hemodiálise
A Câmara também aprovou na tarde de ontem uma
moção de apelo ao governo

do Estado e aos deputados
do Partido Liberal (PL) na
Assembleia Legislativa para a
união de esforços para acelerar
vagas para hemodiálise de
cidadãos de Mogi na Central
de Regulação de Ofertas de

Serviços de Saúde (Cross).
Segundo o vereador Mauro
Yokoyama (PL), o Mauro do
Salão, a demanda de mogianos pelo procedimento
em outros municípios gera
desconforto ao viajar por
várias horas, sendo que o
município conta com estrutura em hospitais estaduais,
com o Hospital das Clínicas
Luzia de Pinho Melo.
A moção gerou críticas pelos
vereadores sobre a atuação
do governo do Estado na área
da Saúde, onde lembraram
outras moções de apelo por
melhorias dos equipamentos.
“Muitos pacientes de Mogi
fazem hemodiálise fora, e
muitos de outras cidades
fazem aqui. Já buscamos
o governo do Estado e a
Diretoria Regional de Saúde
para equilibrar essa conta,
mas não tivemos resposta.
As pessoas que precisam de
hemodiálise merecem respeito e qualidade”, afirmou
o vereador José Francimário
Vieira (PL), o Farofa.

Complexo Tirreno Da San Biagio

Prazo para inscrição é
Túnel será interditado
prorrogado até 29 de abril para manutenção amanhã
Mogi- A Secretaria Municipal
de Cultura acaba de prorrogar
o prazo de inscrições para a
Lei de Incentivo à Cultura
(LIC) até o dia 29 de abril.
A medida foi tomada em
função do grande número
de projetos que começaram
a ser cadastrados na plataforma, porém ainda não
foram finalizados. O intuito,
portanto, é beneficiar o
maior número possível de
proponentes. O período foi
aberto em 14 de março e se
encerraria, a princípio, no
dia de 15 de abril.
Artistas de Mogi das
Cruzes interessados em
captar recursos por meio
da ferramenta de fomento
devem acessar a plataforma online e cadastrar seu
projeto. Aqueles que já
deram início ao processo de
inscrição devem finalizá-lo,
obedecendo a esse novo
prazo limite.
Podem ser inscritos projetos das áreas de música, dança, artes cênicas,

cinema, vídeo, literatura, praticados até então, porém
artes visuais, arte popular, é importante lembrar que
patrimônio cultural, acervos a lei está passando por um
do patrimônio cultural de processo de reformulação,
museus, arquivos históricos, com a participação direta
centros culturais e bibliote- da sociedade civil.
cas, patrimônio paisagístico,
A quem tem interesse em
pesquisa e formação cientí- se inscrever, a Secretaria de
fica nas diferentes áreas de Cultura recomenda alguconhecimento.
mas medidas, como fazer
Além de dados básicos a leitura a leitura do texto
do proponente, que pode da lei, consultar e emitir
ser pessoa física ou jurídica, certidões negativas de dédevem ser inseridas no sis- bitos, desenhar e redigir o
tema online todas as infor- projeto, elaborar cronograma
mações referentes ao projeto, e planilha orçamentária
como apresentação, área de e providenciar cartas de
enquadramento, objetivos, anuência.
justificativas, abrangência
Mais informações soterritorial, público-alvo, pro- bre as inscrições para a
dutos culturais, contrapartida Lei de Incentivo à Cultura
podem ser obtidas no site
e planilha orçamentária.
Após a validação e envio da Secretaria de Cultura,
das propostas, elas serão pelo e-mail culturamogi@
submetidas à análise téc- mogidascruzes.sp.gov.br
nica, para a definição dos ou então pessoalmente na
projetos a serem aprovados. Secretaria, que atende no
A princípio, seguem valendo Casarão do Carmo, na rua
as mesmas regras referentes José Bonifácio, 516, no
aos processos de aprova- Centro, de segunda a sextação e captação de recursos -feira, das 8 às 17 horas.

Mogi - No feriado de Tirantes, celebrado amanhã,
um dos túneis do complexo
viário da cidade, ficará
interditado entre a manhã
e o início da tarde, para
serviços de manutenção.
Os trabalhos serão feitos no
túnel sentido Bairro-Centro,
que se inicia na rua Cabo
Diogo Oliver e termina
na avenida Governador
Adhemar de Barros.
O local deve ser interditado às 8 horas e a previsão
é que ele seja liberado às
13 horas.
Os serviços serão executados
pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana,
por meio do Departamento
de Manutenção de Próprios,
que faz manutenção civil
e reparos em espaços e
estruturas pertencentes
ao município. As equipes
farão a retirada da bomba
responsável pela drenagem
das águas pluviais, para
manutenção e posterior
recolocação. Nesse ínterim,

Divulgação/PMMC

Local deve ser interditado para obras das 8 às 13 horas

a bomba reserva será colocada em operação, sem
qualquer prejuízo para o
sistema de drenagem local.
A intervenção estará
devidamente sinalizada,
com apoio da Secretaria
Municipal de Mobilidade
Urbana. As alternativas
para os motoristas que
precisarem fazer a transposição da linha férrea no
período de interdição são
a passagem subterrânea

Engenheiro Osvado Crespo
de Abreu, na região central
e a passagem de nível da
avenida Cavalheiro Nami
Jafet, na Vila Industrial.
A data foi selecionada
com o intuito de gerar o
menor impacto possível
no trânsito, tendo em vista
que em feriados há uma
diminuição significativa no
número de veículos trafegando pela região central
da cidade.
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Tentativas de arrombamento

ACMC pede reforço no policiamento do comércio
Mogi- A diretoria da Associação Comercial de Mogi das
Cruzes (ACMC) participou
anteontem de uma reunião
com a Polícia Militar (PM) para
pedir o reforço da segurança
nos centros comerciais da
cidade. No feriado prolongado
de Páscoa foram registradas
tentativas de arrombamento
em lojas da Região Central e
uma delas foi furtada. O encontro contou com a presença
do vice-presidente da ACMC,
Mohamad Issa, do presidente
do Sindicato do Comércio
Varejista de Mogi das Cruzes

e Região (Sincomércio) Valterli Martinez e do diretor de
Desenvolvimento Econômico
da Prefeitura, Mário Miranda.
A ACMC passou a integrar o
programa Vizinhança Solidária
da Polícia Militar.
Os casos de tentativa e arrombamento foram registrados
nas ruas Moreira da Glória
e José Bonifácio. “Em três
lojas tentaram entrar e em
uma conseguiram arrombar
e levaram vários produtos, o
que gerou um grande prejuízo
para o comerciante. Pedimos
para a Polícia Militar o reforço

no policiamento para coibir
esse tipo de ação, até porque
nessa semana temos um novo
feriado, período que as ruas
ficam mais vazias”, observou
o vice-presidente da ACMC.
Além do reforço na segurança
na Região Central, Issa pediu
para que o policiamento seja
ampliado em outros centros
comerciais como da Vila
Oliveira, César de Souza e
Brás Cubas. “O comandante
da 1° Companhia do 17°
Batalhão de Polícia Militar, o
capitão Maurício Magalhães,
que estava acompanhado do

major Evandro e dos soldados e coibir possíveis crimes, a
Pinheiro Junior e Ingreth, ACMC passou a integrar o
afirmou que vai reforçar o programa Vizinhança Solidápoliciamento nessas áreas. ria. “O associado que notar
Outro pedido da ACMC foi uma alguma situação suspeita ou
ação conjunta da Secretaria de delito, pode comunicar para
Assistência Social e da Guarda a Associação Comercial que
Civil Municipal (GCM) para vamos entrar em contato
fazer um levantamento das direto com a Polícia Militar
pessoas em situação de rua, para informar esses casos. A
pois, infelizmente, pessoas ideia é que se crie uma rede
mal-intencionadas, acabam de contato e apoio”, reforçou.
se aproveitando da situação
Durante a reunião, o vicee se disfarçam para cometer -presidente da ACMC solicitou
os delitos”, disse.
ainda, que o policiamento
Como forma de auxiliar a com bicicletas seja retomaPolícia Militar com informações do no Centro. “Temos ruas

que são muito estreitas e o
próprio calçadão, esse tipo
de ronda é muito eficiente,
assim como o aumento do
policiamento com viaturas.
Pedimos também, o reforço da
atuação contra os ambulantes
clandestinos”, destacou. A
Associação Comercial entrou
em contato com os estabelecimentos que foram vítimas
dos casos e se colocou à
disposição para apoiá-los. A
entidade enviará ofícios para
PM e a Prefeitura reforçando
os pedidos de policiamento
e monitoramento.

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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“ Valorize as pequenas conquistas.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes do dia de hoje...
Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse
novo ano de vida!

cultura@jornaldat.com.br

Seja Feliz
Para ser feliz,
às vezes é preciso
exercitar o desapego
e desistir de
muitas coisas. Por
isso, sempre que
sentir necessidade,
desapegue e desista!
Desapegue daquilo
que não deu certo no
passado. Desapegue
dos arrependimentos.
Desapegue dos
problemas, desapegue
dos sofrimentos, da
mágoa e do rancor. O
que passou, passou,

e por mais que você
pense, não vai poder
mudar nada.
Desista de se culpar.
Desista de querer
ter sempre razão.
Desista de querer
impressionar os
outros. Desista da
Se apegue ao amor.
Se apegue ao que
você acredita ser a
felicidade.
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
O colégio é dedetizado apenas por mulheres e Inácio fica preocupado com
o ciúme que Diana possa vir a ter.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Oliver
Cromwell,
político
inglês

Lápis, em inglês
Processos seletivos
de entidades
65, em al- Manobra
governa- Olho, em garismos feita por
mentais francês romanos
caças

Estado do
devedor
sem capacidade de
pagamento
(jur.)

Isentar
Brinquedo
de gatos
feito de lã

Lista;
relação

Isadora estranha ao ver a entrevista de Rafael no jornal sem foto. Davi queima
o filme que pegou do repórter no cinema. Eugênio avisa a Violeta que eles

R O L

Eu, em
inglês
Dotar de
asas
Rede local
(Inform.)
Evento
literário

Frase que
identifica
um produto (ing.)
Conterrâneo do
Papa João
Paulo II
Vogal que
levava o
trema
(Gram.)
O mesmo
que "casa"
(vestuário)
A filha
mais
velha dos
Simpsons
(TV)

Bebida
servida
com
azeitonas
Santo (?),
a cidade
de Caetano
Sacrificar

"Alea jacta
(?)", frase
de César

(?) e E: as
classes
pobres
(Econ.)
Planeta visitado
pelo robô Curiosity
Polêmico imperador
Em + outro romano
Cadastro
Geral de
Contribuintes (sigla)

(?) no ar,
gesto consagrado
por Pelé

Roberto
Thomé,
jornalista
esportivo

Sebastião
Tapajós,
violonista
brasileiro

Cavalo
utilizado
em
batalhas
Imitar a
voz do
pato
Fruto
tropical
vendido
em praias

BANCO

Romance
escrito por
Aluísio
Azevedo

1/i. 3/est — rat. 4/oeil. 5/amaro. 6/coesos — corcel — pencil — slogan. 7/unívoco.

Ingrid fica furiosa com Neném/Paula. Edson e Tetê confabulam contra Osvaldo.

Local de
criação de
ovelhas

Saudação
comum
no início
de e-mails

a Mariana. Úrsula se enfurece ao saber que Eugênio viajará com Violeta.

Quanto Mais Vida, Melhor!

"Nariz",
em "rinoplastia"
Ardente

Sujeito
a erro
Ler cada
letra

Que
obedecem
à lógica
(fig.)

irão para o Rio de Janeiro. Santa desconfia do tratamento que Arminda dá

GLOBO, 19H15

Gás nobre Técnica artesanal pausado em ra desamassar carros
letreiros
Sereia de lendas
luminosos
amazônicas

Ratazana,
em inglês

Que tem
só um
significado

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

© Revistas COQUETEL
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Flávia/Guilherme conversará com Roni. Ingrid é hostil com Tuninha. Paula/

Tibério tenta ensinar Jove a montar. Guta revela para Tenório que se envolveu
com o filho de José Leôncio. Jove ouve as reclamações do pai sobre ele e
pensa em voltar para o Rio de Janeiro. José Leôncio viaja para São Paulo.

RECORD, 21H

Reis
Samuel decide arrumar um emprego. Zanata convida Eloá e Samuel para
se instalarem em sua casa.
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Guta e Jove saem do rio e descobrem que suas roupas foram roubadas.
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com os olhares de Tina para Tigrão.
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Neném lamenta por ter contado a verdade para Ingrid. Gabriel se incomoda

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113-2/2019 - PROCESSO Nº 203.685/2019
OBJETO: Registro de Preços para serviços de impressão de jornal do SEMAE, em
tamanho personalizado, em papel couchê.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio
do Senhor Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que,
com base nas disposições do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, nas razões que
fundamentam o despacho constante dos autos do processo e, em proteção ao interesse público, decidiu pela REVOGAÇÃO da licitação em epígrafe. Fica aberto
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, para
interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº
8.666/93, com suas alterações. Mogi das Cruzes, em 19 de abril de 2022. JOÃO
JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014-2/2022 - PROCESSO Nº 200.226/2022
OBJETO: Contratação de empresa para monitoramento remoto 24/7.
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 06 de maio de 2022,
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 19 de abril de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA
- Diretor Geral.
RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações constantes do
processo nº 200.470/2022, declarando inexigível de licitação, com fundamento
no art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93, a favor da empresa ELIPSE SOFTWARE
LTDA., para a renovação de licença Hardkey Elipse E3, no valor de R$ 40.873,88
(quarenta mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), face ao
disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra
devidamente instruído. Mogi das Cruzes, em 19 de abril de 2022. JOAO JORGE
DA COSTA - Diretor Geral.
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO Nº 200.073/2022
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção de aparelhos de ar condicionado.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do
Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido
à necessidade de alterações no edital, fica suspensa “sine die” a sessão de abertura
das propostas, cuja data estava marcada para o dia 20 de abril de 2022. Após
as correções, uma nova sessão será agendada e o pregão será identificado pelo
número 005-2/2022. Mogi das Cruzes, em 19 de abril de 2022. JOÃO JORGE
DA COSTA - Diretor Geral.
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FALECIMENTOS
11 DE ABRIL DE 2022
Zeferino Takeda
Wilson Batista da Silva
Milton Costa de Lima
Antonio Justino

FALECIMENTOS
12 DE ABRIL DE 2022
Natimorto Noah Barcelos Martins
Isabella Rodrigues dos Santos
Marina Hatsue Matsunaga
Adelina Ritsuko Yamaguchi

FALECIMENTOS
13 DE ABRIL DE 2022
Wilson Ribeiro
Juvencio Alves de Oliveira
Rosa Maria da Costa
Tania Maria dos Santos

FALECIMENTOS
14 DE ABRIL DE 2022
Benedito Rodrigues de Souza
Maria de Barros Lopes
Clovis Chugari
Joao Batista da Silva
Maria Jose de Araujo
Zenita Pereira de Oliveira
Eduardo dos Santos

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 § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do
seguinte ato administrativo:
LEI Nº 7.774, DE 7 DE ABRIL DE 2022 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar
Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da
Saúde, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 7 de abril de 2022. Acesso público
pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.
OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.
mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

Genny de Souza

FALECIMENTOS
16 DE ABRIL DE 2022
Lucas de Oliveira
Cleonice Maria de Olindo
Salete Maria da Silva Vieira
Luiza Akagui Mitiyori
Rogerio Aparecido Cardoso
Tereza Yassue Hirose
Therezinha Bos Vidal

FALECIMENTOS
18 DE ABRIL DE 2022
Zulmira dos Santos Hipolito
Jose Mario Coelho da Silva
Claudemir dos Santos
Hideaki Nakamoto
Enedina de Mello da Costa
Jose Carlos Amador Filho
Maria Tereza
Neuza Alves Tarifa
Claudete Rosa da Costa
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Eventos encerram as comemorações pela conscientização do autismo
O Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) está encerrando nesta semana
uma série de atividades em comemorações pelo Dia Mundial de Conscientização do
Autismo, celebrado no dia 2 de abril. Hoje, será realizado o Piquenique Azul, no Parque
Centenário, com atividades lúdicas e caminhadas para crianças e adolescentes com
autismo acompanhados pelo Capsi.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br
Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015

SERVIDORES

Sintap aceita proposta e assina
acordo salarial com a Prefeitura
Proposta prevê recomposição salarial de 10,92%, e garante outros benefícios, como aumento do vale-alimentação
Raissa Sandara

Mogi - A Prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores da
Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes e
Guararema (Sintap) assinaram
na tarde de ontem o acordo em relação ao aumento
dos salários dos servidores
municipais. A proposta feita
pela Prefeitura e aceita pelos
servidores em assembleia na
última quarta-feira à noite, prevê
uma recomposição salarial
de 10,92%, e garante outros
benefícios, como o aumento do
vale-alimentação de R$ 207,65
para R$ 415,30. Apesar do
acordo, um protesto havia sido

convocado pelas redes sociais
para ontem por funcionários
insatisfeitos com a proposta.
Segundo a Prefeitura, a recomposição salarial de 10,92%
é superior ao acumulado da
inflação, que fechou em 9,73%.
O cálculo da recomposição
contabiliza 5,64% de aumento, retroativo a janeiro deste
ano; e 5% a partir de março,
incidindo este sobre aquele.
A proposta ainda inclui um
aumento de 100% do valor
do vale-alimentação de 1.992
profissionais, a extensão do
benefício de auxílio funeral
aos celetistas, criação de jornada 2x2, uma folga para os
servidores da jornada 12x36,

flexibilidade no horário do não reajuste no período de
almoço, melhoria das condi- pandemia e o fato da taxas
ções de trabalho na garagem públicas como Imposto Predial
de ônibus da educação, além e Territorial Urbano (IPTU)
da garantia de mais duas faltas terem tido aumento.
Mesmo com os posicionaabonadas no ano, totalizando
quatro folgas.
mentos contrários, a prefeitura
Durante os últimos dias, declarou que não haverá alcirculou pelas redes sociais terações no acordo. “A partir
postagens de servidores muni- da assinatura no atual acordo,
cipais insatisfeitos convocando qualquer discussão daqui para
uma possível manifestação frente será para o acordo do
contra o acordo. Entre as ano que vem”, afirmou em nota.
alegações compartilhadas De acordo com o Sintap, mais
pelos funcionários públicos de 250 servidores participaram
está o valor do dissídio anual, da última assembleia, e 220
o fato da recomposição salarial teriam aprovado a proposta.
não ter como base a inflação “A assembleia é soberana e os
do ano atual e anterior, os que estiveram nela aprovaram a
valores perdidos devido ao proposta”, disse Paulo Ricardo
Alves Ramalho, tesoureiro do
Sintap. Segundo ele, alguns
dos servidores insatisfeitos
com o acordo estiveram na
assembleia, mas não eram
associados ao sindicato.

Comparação com Brasil
Comparativamente, o
governo federal acenou
para um reajuste de 5%
aos servidores a partir de
julho. Já ontem, entretanto,
o secretário especial de
Tesouro e Orçamento do
Ministério da Economia,
Esteves Colnago, negou

que haja definição
Também em Mogi há
essa preocupação, conforme
Mensagem do Gabinete
do Prefeito em que consta
que o aumento salarial foi
embasado no resultado
financeiro da arrecadação
municipal.

Trânsito

1,2 milhão de veículos
devem passar pela região
André Diniz

previsão é de que 1,18 milhão
Alto Tietê - O governo do de veículos passem pelas
Estado informou na tarde quatro praças de pedágio
de ontem a previsão de que, que ligam a capital ao Vale
dos 4,5 milhões de veículos do Paraíba e a Serra da Manque deverão transitar pelas tiqueira. Já na Mogi-Bertioga
principais rodovias durante (SP-98), são esperados 84,5
o feriado de Tiradentes, ce- mil veículos. O fluxo deve
lebrado amanhã, 1,2 milhão aumentar a partir de hoje até
devem passar pela região. amanhã no sentido litoral e
Para atender ao aumento interior, e no sentido capital
da demanda, a Secretaria durante todo o domingo.
“O reforço operacional é
de Estado de Logística e
Transporte realizará um estratégico para melhorar o
reforço em suas operações. desempenho nas rodovias e
O reforço operacional trazer mais conforto para a
começa hoje e vai até o população,em um período
dia 24 de abril em pontos quando há o aumento da
estratégicos para atender demanda”, explicou o secreaos motoristas, além do tário estadual de Logística e
reforço no monitoramento Transportes, João Octaviano
com contadores veiculares, Machado Neto.
câmeras de fiscalização,
Além do reforço das equipes
painéis de mensagens e operacionais, está prevista
drones para a verificação.
a implantação da operação
No corredor Ayrton Senna/ “Papa-Fila” para cobrança
Carvalho Pinto (SP-70), a da tarifa por agentes para

acompanhar o aumento do
tráfego e reduzir o congestionamento nas praças de
cobrança.
Outra medida que será
implantada pela Agência
de Regulação do Transporte
de São Paulo (Artesp), em
parceria com as empresas
concessionárias das rodovias,
é a Operação Visibilidade,
que trata do posicionamento de viaturas em pontos
estratégicas para dar maior
agilidade no atendimento, e garantir condições
de conforto e segurança
aos usuários. A operação
contemplará o Rodoanel
Mário Covas (SP-21) no
trecho Leste, operado pela
concessionária SPMar.
O diretor-geral da Artesp,
Milton Persoli, alerta que os
motoristas devem redobrar
os cuidados e a atenção nas
viagens.

