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

Estrutura será construída na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) na divisa entre os municípios de Suzano e Poá

Ordem de serviço para alça do 
Rodoanel deve sair em cem dias

Expectativa da Prefeitura de Suzano é que sejam 
arrecadadas mais de 60 mil peças com a campanha 
deste ano. Cidades, página 16

Evento terá equipes de vários países; alunos da Apae 
de Mogi vão participar. Cidades, página 4

Imunização

Mogi aplica um 

milhão de doses 

contra a Covid
Cidades, página 4

Cidades, página 4

SUZANO

Dois são presos  
por roubo  
de carga p3
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Confirmação da emissão da ordem de serviço para a saída do Rodoanel foi passada ontem, pelo governador Rodrigo Garcia (detalhe)

O governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia (PSDB), parti-
cipou de reunião, na manhã de 
ontem, com o Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). o tucano 
confirmou a liberação de verbas 
para construção da alça de saí-
da do Trecho-Leste do Rodoanel 
Mario Covas (SP-21), na aveni-
da Major Pinheiro Fróes (SP-66), 
na divisa entre as cidades de Poá 
e Suzano, e a abertura do Hos-
pital das Clínicas (HC) para a 
população, em Suzano. Além 
de se comprometer com outros 
projetos para Mogi das Cruzes e 
outras municípios do Alto Tietê.  
Cidades, página 3
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Internacional

“Em virtude do feriado 

de Tiradentes, não 

haverá circulação” 

Suzano

Fundo Social fecha parceria 
para Campanha do Agasalho

Mogi sedia a partir de hoje 
campeonato de robótica
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DIA DA CRIATIVIDADE
A educomunicadora Suéller Costa le-
vará a Educomunicação à programa-
ção do Dia Mundial da Criatividade, 
que será realizado até 22 de abril, re-
unindo uma série de atividades edu-
cativas, culturais, artísticas, históri-
cas, dentre outras. Na região, o evento 
ocorrerá nas cidades de Suzano, Poá 
e Guararema. As atrações serão hí-
bridas, presenciais e virtuais, e se 
estendem pela manhã, tarde e noite. 
Para participar, é preciso se inscrever 
nos links oficiais (https://www.world-
creativityday.com/brazil). Haverá cer-
tificação para os que acompanharem.

ECOPONTO
Os ecopontos de Suzano receberam 
570 toneladas de materiais inservíveis 
e quase 5 mil pneus usados nos três 
primeiros meses deste ano. O balan-
ço foi realizado pela Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, responsável 
pelo gerenciamento desses locais, que 
são o destino correto para itens como 
entulho, móveis, aparelhos eletrôni-
cos, resto de poda e jardinagem, en-
tre outros, de segunda a sexta-feira 
(exceto feriados), das 8 às 19 horas. 
Mais informações estão disponíveis 
no site www.suzano.sp.gov.br.

REABERTURA
A Câmara de Itaquaquecetuba, an-
teontem, um requerimento de au-
toria do vereador Edson Rodrigues 
(Podemos), o Edson da Paiol, que 
pede a reabertura da ala de pedia-
tria no Hospital Santa Marcelina. 
De acordo com o parlamentar, que 
no ano passado foi secretário mu-
nicipal de Saúde, atualmente os be-
bês e crianças precisam ser enca-
minhados ao Hospital Regional de 
Ferraz de Vasconcelos ou ao Hos-
pital Luzia de Pinho Melo, em Mogi 
das Cruzes, para receber o atendi-
mento em casos graves.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
A terceira audiência de instrução 
da operação “Legis Easy”, promo-
vida pelo Ministério Público em se-
tembro de 2020, começou ontem em 
Mogi das Cruzes. Na ocasião foram 
presos vereadores e assessores da 
Câmara de Mogi, que depois foram 
liberados por meio de um habeas 
corpus. Em 23 de junho está mar-
cado o primeiro interrogatório sobre 
o esquema de corrupção dentro da 
Casa de Leis, o julgamento deve co-
meçar dias depois. O processo cor-
re em segredo de Justiça

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Saída para o Rodoanel

A 
visita do governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) à região foi pro-
dutiva, segundo o Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municípios 

do Alto Tietê (Condemat), foram assina-
dos convênios com as prefeituras para a 
criação de serviços, entre outras deman-
das regionais apresentadas ao chefe do 
Executivo paulista, incluindo a abertura 
do Hospital das Clínicas de Suzano e a 
construção da alça de acesso do Trecho-
-Leste do Rodoanel Mario Covas (SP-21) 
entre as cidades de Suzano e Poá.

A previsão da construção já era conhe-
cida, inclusive, no dia da inauguração da 
via, em 2014, a ideia era que a saída fosse 
construída na estrada dos Fernandes, o 
que não se concretizou, já que, na épo-
ca, existia um pedido de Suzano para ‘es-
tadualizar’ a via, algo que não avançou.

Com tempo, ficou acertado que a saí-
da seria construída justamente perto do 
acesso, na avenida Major Pinheiro Fróes 
(SP-66), mas, ontem, o governador tuca-
no revelou que a ordem de serviço para 
a construção da via deve ser emitida em 

cem dias. A notícia é muito bem-vinda, 
afinal só ter o acesso para a SP-21 é um 
tanto fora de propósito. Não que não te-
nha sido utilizada pelos moradores do Alto 
Tietê nestes últimos oito anos, o proble-
ma é que sem a saída, os motoristas pre-
cisam seguir até a rodovia Ayrton Senna 
(SP-70) para poder deixar o trecho-leste, 
isso sem contar que há poucos retornos 
no trajeto que corta a região. Por isso, 
se for pegar o lado contrário, sentido de 
Suzano, não faz muito sentido pegar o 
Rodoanel, é mais viável seguir por den-
tro da Região Metropolitana.

Agora é esperar que a obra seja feita 
para que ela esteja concluída na região, 
embora o trecho-norte, que cortará parte 
de Arujá e fará a ligação justamente com a 
porção leste, ainda esteja em construção.

Findada esta etapa, moradores que 
possuem carros e viajam muito a tra-
balho e empreendedores que precisam 
escoar a produção terão uma vida mais 
rápida e fácil, além é claro, do público 
que vai utilizar a via somente por lazer, 
para realizar um passeio com a família.

Enquanto o Brasil e o mun-
do estão preocupados com os 
preços dos combustíveis fos-
seis, existe uma revolução em 
curso, o carro elétrico. Em-
bora de pequenas dimensões 
no Brasil, o carro elétrico já 
é uma realidade nos Estados 
Unidos e na Europa. 

Aos poucos começamos a 
assistir a proliferação de car-
ros elétrico no Brasil, onde já 
notamos a presença de car-
regadores elétricos em shop-
pings e em outros endereços 
comerciais. Dentro de décadas 
o carro a combustão será su-
cata ou uma peça de colecio-
nador, assim como aconteceu 
com os computadores, celu-
lares e outros equipamentos. 

Questões como a poluição 
gerada pela queima do diesel 
serão coisas do passado, po-
rem novos problemas surgi-

Sucata

ARTIGO
Cedric Darwin

rão, como o abastecimento 
da frota através da rede de 
energia. Um dos grandes 
problemas atuais do Brasil é 
a rede de reabastecimento de 
carros elétricos devido a sua 
baixa autonomia. 

No futuro, os postos de 
combustíveis provavelmente 
se tornarão pontos de recarga 
elétrica de veículos, seja por 
cabo ou por indução, como 
já acontece com alguns ce-
lulares. Em breve os preços 
dos combustíveis fosseis não 
será mais uma preocupação, 
a preocupação será o preço 
da energia elétrica e os pontos 
de recargas para os veículos. 

No Brasil já há um movi-
mento de produção de ôni-
bus movidos a energia elétrica, 
assim como pequenos cami-
nhões que já são produzidos 
pela Volkswagem do Brasil. 
Massificação na fabricação de 
ônibus e caminhões tornará 
a tecnologia mais acessível e 

unificada, provavelmente a 
autonomia desses veículos 
será a próxima revolução tec-
nológica, dispensando a utili-
zação de motoristasw. 

Ao invés de nos preocu-
parmos com a Petrobras e o 
refino de combustíveis fosseis, 
devemos nos preocuparmos 
com a matriz energética brasi-
leira, a distribuição de energia, 
a fabricação e manutenção de 
baterias para automóveis e a 
criação de pontos de recargas. 
Assim a nova preocupação 
do Mundo e do Brasil será a 
fonte de energia, os pontos 
de recarga, a transmissão de 
energia e as fontes renováveis, 
o que nos obrigará a buscar 
fontes como energia fotovol-
taicas (solar, eólica e outras 
fontes que não a hidroelétri-
ca) que é de altíssimo custo 
para produção e transmissão.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br
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Serviços essenciais serão 
mantidos durante o feriado

Região - As prefeituras de 
Mogi das Cruzes, Suzano, 
Poá, Ferraz de Vasconcelos, 
Santa Isabel e Guararema 
suspenderam suas atividades 
neste feriado prolongado de 
Tiradentes. O expediente nas 
administrações municipais 
será retomado na segunda-

-feira. Porém, serviços es-
senciais como varrição de 
ruas, coleta de lixo, feiras 
livres, velórios e cemitérios 
e o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
funcionam normalmente. 

Em Mogi, o Mercado Mu-
nicipal funciona hoje das 
8 horas ao meio-dia, no 
entanto a feira noturna da 
Braz Cubas foi suspensa. Os 
parques Centenário e Leon 
Feffer continuam com os 
mesmos horários de abertura 
e fechamento, das 7 às 17 
horas, já o Parque da Cidade 
prorrogará seu funcionamento 
por mais uma hora, ficando 
disponível das 7 às 18 horas. 

Tiradentes

O Posto de Saúde 24 ho-
ras do Jardim Universo, o 
Pró Criança e o Cure 192 
atenderão normalmente, 
assim como as Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPAs) do Rodeio, Oropó 
e Jundiapeba. O Centro de 
Referência do Coronavírus, 
montado no Hospital Mu-
nicipal, também funcionará 
de forma regular. A Guarda 
Civil Municipal (GCM) e o 
Departamento de Fiscaliza-
ção de Posturas manterão o 
atendimento.

A Defesa Civil e a GCM 
de Suzano também prestarão 
atendimento pelos telefo-
nes 4746-3297 e 4748-5394, 

respectivamente. O Pronto-
-Socorro Municipal (PS), anexo 
à Santa Casa de Misericórdia, 
o Pronto Atendimento (PA), 
no distrito de Palmeiras, 
vão manter o atendimento 
24 horas. 

Assim como em Suzano, a 
Defesa Civil de Ferraz tam-
bém funcionará. As Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), 
a Fundação de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon) e o Escritório de 
Negociação de Dívida Ativa 
(Endia) não operarão no 
feriado prolongado. Poá, no 
entanto, terá os serviços da 
GCM, Defesa Civil e do PA 
Guido Guida com atendi-
mento normalizado.

As UBSs de Guararema 
também não prestarão aten-
dimento, retornando na 
segunda-feira. As atrações 
turísticas da cidade, por sua 
vez, vão funcionar normal-
mente. O transporte público 
funcionará hoje com horários 
de domingos e feriados.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

Ordem de serviço para alça do 
Rodoanel deve sair em cem dias
Além da construção da alça de saída Rodoanel, governador Rodrigo Garcia confirmou abertura do HC de Suzano

VISITA DO GOVERNADOR

Região - O governador Rodri-
go Garcia (PSDB) participou 
de reunião, na manhã de 
ontem, com o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat). Garcia confir-
mou a liberação de verbas 
para construção da alça 
de saída do Trecho-Leste 
do Rodoanel Mario Covas 
(SP-21), na avenida Major 
Pinheiro Fróes (SP-66), na 
divisa entre Poá e Suzano, 
e a abertura do Hospital 
das Clínicas (HC) para a 
população, em Suzano. Além 
de se comprometer com 
outros projetos para Mogi 
das Cruzes e outras cidades.

O tucano confirmou que 
a ordem de serviço para a 
construção da alça deve sair 
em cem dias. “Estamos finali-
zando o projeto, apresentado 
pela Prefeitura, para que a 
Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp) 
possa dar o ok”, afirmou.

Segundo o prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi 
(PL), o investimento será de 
R$ 60 a R$ 100 milhões. “O 
Rodoanel vai ajudar não só 
Suzano, mas a região como 
um todo, vai ser um grande 
gatilho de desenvolvimento 
e vai diminuir o tempo de 
retorno para nossa região”.

A obra, autorizada pelo 
governo do Estado de São 
Paulo, será de responsabilidade 
da Artesp e da concessionária 
SPMar. “A ideia é que nos 
próximos 90-100 dias seja 
dada a ordem de serviço 
com projeto do executivo”, 
explicou Ashiuchi.

HC em Suzano
Garcia também anunciou 

a abertura do HC de Suzano. 
O espaço que conta com 
dois prédios, teve um antigo 
reformado e um novo cons-
truído, está na fase final de 
transferência de gestão do 
Hospital das Clínicas para 
a Secretaria de Estado da 
Saúde. O processo contará 

ainda com a contratação de 
uma organização social (OS).

Ashiuchi contou que na 
transição de administração 
do hospital “os funcionários 
estão sendo realocados nas 
outras unidades do HC”. 

Ressaltando que o objetivo 
é transformar o espaço em 
um complexo de saúde. 

“Vão passar de 200 leitos, 
um respaldo para a região 
como um todo. Isso é a 
grande revolução da saúde 

na nossa cidade”.
“Nos próximos 15 dias vai 

sair um decreto que reitera 
a passagem do prédio para o 
governo estadual”, explicou 
o liberal. Relatando que a 
partir dessa aprovação o 

projeto poderá ser continuado.
 

Oportunidade
Para o prefeito de Mogi das 

Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
a reunião foi benéfica. “Foi 
uma oportunidade que cada 
prefeito teve de apresen-
tar suas necessidades”. Ele 
relatou que falou sobre as 
necessidades habitacionais 
dos mogianos, da necessidade 
de geração de emprego e 
renda e também “a questão 
da modernidade”.

O governador se com-
prometeu em auxiliar a 
administração municipal 
com o problema de déficit 
habitacional. “Nós traremos 
boas notícias nas próximas 
semanas sobre a regularização 
fundiária e novas habitações”, 
enfatizou.

Também afirmou que de-
senvolverá uma parceria 
entre governo Estadual e a 
prefeitura para modernizar a 
maternidade. “A gente sabe 
do esforço da Prefeitura para 
que ela seja uma realidade”.

Outros pedidos
Outros assuntos foram 

discutidos na reunião entre 
os prefeitos do Alto Tietê e o 
governador. Segundo o de-
putado André do Prado (PL), 
a cidade de Arujá solicitou 
R$ 4 milhões para abertura 
de um Pronto Socorro In-
fantil. Prado também relatou 
outras pedidos, contando 
que o prefeito de Biritiba 
Mirim Carlos Alberto Taino 
(PL) pediu a ampliação do 
Pronto Socorro na cidade.

O deputado também revelou 
que o prefeito de Salesópo-
lis, Vanderlon Gomes (PL) 
solicitou a pavimentação 
da estrada nascente da ci-
dade, além de pedir uma 
motoniveladora. A cidade 
de Suzano também solicitou 
apoio para construção de 
uma escola de educação 
para crianças com deficiên-
cia, que segundo o prefeito, 
deve atender crianças com 
autismo, deficiência visual, 
deficiência auditiva e outras 
especificidades. O prefeito de 
Mogi também citou o desejo 
de criação de um Batalhão 
de Ações Especiais (Baep) 
para auxiliar na segurança 
da cidade.

Para Guararema, o prefeito 
José Luiz Eroles Freire (PL) 
solicitou a pavimentação da 
estrada Romeu Tanganelli

Raissa Sandara

Reunião com governador

Paulo Pavione/Secop Suzano

Suzano - Dois homens foram 
presos na manhã de ontem 
por roubo de uma carga de 
cigarro. Os produtos foram 
avaliados em mais de R$ 100 
mil. De acordo com a Polícia 
Militar, equipes do 32º Batalhão 
receberam a informação de 
que um veículo Fiat Fiorino, 
roubado em Osasco, ocupado 
por dois indivíduos, foi usado 
para transportar a carga.

O motorista, que trans-
portava a carga, foi abordado 
pelos criminosos em Itaquá. 
O Centro de Operações da 
Polícia Militar (Copom) foi 
acionado e, em seguida, foi 

Dupla é presa por roubo

Carga foi recuperada

emitido um alerta na região. 
Os suspeitos foram localizados 
depois que imagens de um 
radar de velocidade flagra-
ram o veículo. A abordagem 
policial ocorreu na avenida 
Major Pinheiro Fróes, no 
bairro Jardim Portugalia, em 
Suzano.

A carga foi recuperada e 
os criminosos foram presos 
em flagrante. Na ocasião foi 
constatado que um deles era 
procurado pela Justiça por 
tráfico de drogas e com o 
outro suspeito foi localizada 
uma réplica de pistola. A 
ocorrência foi registrado no 
2º Distrito Policial (DP) de 
Suzano.

Aline Sabino

Em Mogi, 
o Mercado 
Municipal 
funciona hoje 
das 8 horas  
ao meio-dia

Cigarros foram roubados na cidade de Osasco

Divulgação
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Vereadores aprovam projeto 
da Ficha Limpa mogiana

Mogi - A Câmara aprovou 
ontem, em segunda votação, 
a proposta de emenda à 
Lei Orgânica que institui a 
Ficha Limpa aos servidores 
municipais. O projeto foi 
inserido no início da fase do 
expediente por meio de um 
requerimento da Mesa Dire-
tiva. O projeto foi aprovado 
na semana passada.

A proposta de autoria 
da Prefeitura proíbe que 
funcionários públicos sejam 
contratados tendo contra 
si condenação na Justiça 
por órgão colegiado, que 
tenha seus direitos políticos 
cassados, estabelecendo um 
período de oito anos após o 
cumprimento da pena.

Durante o período de 
deliberações, os vereadores 
mais uma vez colocaram-

-se favoráveis à essência da 
proposta, mas criticaram a 
falta de espaço para emendas.

Inês Paz (Psol) refor-
çou o compromisso com a 

Segunda votação

transparência na administração 
pública, e repudiou notícias 
falsas espalhadas na internet 
desde o primeiro turno da 
votação sobre o compromisso 
da Casa. Iduigues Martins 
(PT) e José Francimário Vieira 
(PL), o Farofa, reforçaram a 
necessidade da transparência.

Apelo rejeitado
Os vereadores rejeitaram 

uma moção de apelo ao 
prefeito Caio Cunha (Pode) 

para a reabertura das nego-
ciações entre os servidores 
públicos municipais e o 
poder Executivo acerca do 
reajuste salarial para 2022.

Segundo o vereador Iduigues 
Martins, autor da moção, a 
proposta tinha como obje-
tivo atender aos apelos de 
mais de 200 funcionários 
públicos que realizaram 
uma assembleia em frente 
à Prefeitura questionando o 
acordo assinado recentemente. 

André Diniz

Primeira votação havia ocorrido semana passada

Diego Barbieri/CMMC

Um milhão de doses são 
aplicadas contra Covid
Mogi - A cidade atingiu ontem 
a marca de mais de um milhão 
de doses de vacinas contra 
o coronavírus (Covid-19) 
aplicadas desde o início da 
campanha, em janeiro do ano 
passado. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
foram aplicadas 1.002.029 
doses. Destas, 387.222 são de 
primeira dose; 358.895 como 
segunda; 10.889 doses únicas 
e 245.023 doses de reforço.

O município já vacinou 
96% da população adulta com 
primeira dose e 90% com duas 
doses ou dose única. Entre 
os adolescentes, os índices 
são de 100% para primeira 
dose e 95% para primeira 
e segunda dose e, entre o 
público de 5 a 11 anos, os 
índices estão em 72,5% e 
38,5%, respectivamente. Os 
idosos residentes em Mogi das 
Cruzes representam os maiores 
índices de cobertura, com 
mais de 100% de cobertura 
com as doses aplicadas até o 
momento. 

O secretário municipal de 

Imunização

Saúde, Zeno Morrone Junior, 
comemora os números e lem-
bra que a vacinação tem sido 
fundamental para o combate à 
Covid-19. “O avanço da imu-
nização está proporcionando 
a retomada segura nos mais 
diversos setores e atividades. 
Por isso precisamos manter 
o ritmo e realizar os reforços 
e atualizações necessárias”, 
explica. 

Os altos índices de cobertura 
vacinal contra a Covid-19 
contribuíram para a redução 
de mortes e internações. No 
primeiro trimestre do ano 
passado, quando a vacinação 
estava m fase inicial, Mogi das 
Cruzes registrou 335 óbitos 
por Covid-19 e, no mesmo 
período de 2022, com o avan-
ço da imunização, o número 
caiu para 86. As internações 
também diminuíram brus-
camente. Nesta quarta-feira 
(20/4), há 14 leitos Covid 
ocupados (7 UTI e 7 Enfer-
maria), enquanto na mesma 
data em 2021 eram 411 (166 
UTI e 245 Enfermaria).

Amanhã, a imunização 
contra a gripe para idosos e 
a aplicação da quarta dose da 
Covid-19 em livre demanda 
avança para pessoas com 60 
anos ou mais. Haverá aten-
dimento no Pró-Hiper, das 
9h30 às 15h30. 

Os idosos devem comparecer 
munidos de documento pessoal, 
comprovante de endereço, 
caderneta de vacinação (se 
tiver) e comprovantes ante-
riores da imunização contra 
a Covid-19. Para receber a 
quarta dose, a terceira preci-
sa ter sido aplicada há pelo 
menos quatro meses.

A partir desta semana, os 
profissionais de saúde também 
podem tomar a vacina contra 
a gripe.

Mortes
Mais duas mortes por Co-

vid foram registradas ontem, 
segundo o Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). 
Um caso ocorreu em Arujá 
e outro em Mogi

Campeonato internacional de 
robótica começa hoje, às 10h 
Evento terá a participação de equipes de vários países e ocorrerá no Ginásio Hugo Ramos, até este sábado

TECNOLOGIA

Mogi - A partir de hoje, 
o município será sede do 
Campeonato de Robótica 
RSM Challenge, que terá a 
participação de equipes de 
oito países. O evento tem 
apoio da Prefeitura e acon-
tecerá no Ginásio Municipal 
de Esportes Professor Hugo 
Ramos até sábado, com ati-
vidades das 10 às 20 horas. 
A entrada para acompanhar 
a competição é gratuita.

O RSM Challenge terá 
competições nas modali-
dades mini sumô, sumô, 
seguidor de linha júnior, 
futebol e combate. Elas são 
divididas em categorias, 
definidas de acordo com as 
especificidades dos robôs 
participantes. Além dos 
equipamentos controlados 
no local, as disputas também 
terão a participação de robôs 
controlados à distância e de 
unidades que funcionam de 
forma autônoma.

A novidade para a disputa 
deste ano são as categorias 
de combate, do mini sumô 

rádio controlado e as dis-
putas virtuais, de sumô e 
futebol.  A competição deverá 
ter a participação de cerca 
de 750 competidores, com 
a previsão de equipes da 
Argentina, Brasil, Canadá, 
Colômbia, Filipinas, Índia, 
Peru e Malásia.

Outra atração prevista 
para os dias de competição 
é a exposição do robô norte-

-americano Black Dragon, 
que é destaque em compe-
tições internacionais. Ele 
está no Ginásio Municipal 
Professor Hugo Ramos em 
todos os dias do evento 
e sua presença na cidade 
ocorre graças a uma parceria 
entre os organizadores do 
evento e a equipe brasileira 
de robótica Uai!rrior, que 
disputa a competição de 
robôs BattleBots, nos Estados 
Unidos. 

Mogi das Cruzes tem papel 
pioneiro nas disputas de 
robótica no país. A cidade 
foi a primeira do Brasil a 
reconhecer a prática como 

modalidade esportiva. O re-
conhecimento foi oficializado 
em março, durante evento 
com a presença do prefeito 
Caio Cunha, da vice-prefeita 
Priscila Yamagami, vereado-
res e dos organizadores do 

Campeonato de Robótica 
RSM Challenge.

“A realização de uma com-
petição do tamanho e do 
nível do RSM Challenge é 
importante para apresentar 
a prática para a população 

e fomentar o interesse na 
tecnologia e inovação”, des-
tacou o secretário municipal 
de Esporte e Lazer, Gustavo 
Nogueira.

O Ginásio Municipal de 
Esportes Professor Hugo Ramos 

fica na rua Professor Ismael 
Alves dos Santos, 560 – Mogi-
lar. Mais informações sobre a 
competição podem ser obtidas 
no site rsmchallenge.com.br.

Apae
Dois alunos da Associação 

de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) de Mogi vão 
participar do RMS Challen-
ge 2022. Os estudantes do 
Socioeducacional II, Pedro 
Paulo Lemos, de 19 anos, e 
Pamela Gomes dos Santos, de 
19 anos, que têm deficiência 
intelectual, estão no evento 
a convite de Rafael Mattos, 
idealizador da competição, 
por meio da equipe RSM 
Robótica. Os alunos Pedro 
e Pamela vão participar da 
categoria Sumô.

Os robôs com os quais os 
alunos irão competir foram 
doados à Apae. “Ensinamos 
a eles que as competições 
de robótica são muito mais 
aprendizado do que vencer 
uma partida do seu oponente”, 
comentou Mattos.

Evento mundial segue até este domingo, com presença de alunos da Apae

Divulgação/PMMC
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Campanha pretende arrecadar 60 mil peças

Wanderley Costa/Secop Su-

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 05 de maio de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 17 de maio de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - São Paulo/SP, FAZ SABER 
a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, 
artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular 
com força de escritura pública datado de 05/05/2021, cujos Fiduciantes são JAMES EDWARDES DEJAILLE, CPF/MF nº 351.174.108-40, e sua mulher LAIS LUIZ 
DE SOUZA DEJAILLE, CPF/MF nº 390.071.848-22, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 626.381,10 (Seiscentos e 
vinte e seis mil trezentos e oitenta e um reais e dez centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Um prédio residencial, com área 
total de 133,80m² e seu respectivo terreno com área total de 3.583,50m², com frente para a Rua Sete, o qual recebeu o nº 356, no perímetro urbano de Biritiba Mirim/SP, 
melhor descrito na matrícula nº 31.014 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes/SP”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” 
e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 466.617,21 (Quatrocentos e sessenta e seis mil seiscentos e dezessete reais e vinte e um centavos - nos termos do art. 27, 
§2º da Lei 9514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais 
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (17849_OL_1658-15).

Suzano - A presidente do 
Fundo Social de Solidarieda-
de, a primeira-dama Larissa 
Ashiuchi, ao lado do prefei-
to Rodrigo Ashiuchi (PL), 
participou, ontem, de uma 
reunião para fechar novas 
parcerias para a Campanha 
do Agasalho 2022. O Tiro de 

Fundo Social firma parceria para Campanha do Agasalho
Solidariedade

Guerra (TG 02-081), a Guarda 
Mirim e a Sabesp – Alto Tietê 
firmaram o compromisso 
com a Prefeitura.

O encontro, sediado nas 
dependências do Tiro de 
Guerra, também contou com 
a presença da equipe do 
Fundo Social; do chefe de 

Gabinete, Afrânio Evaristo; 
do sub-tenente Eduardo da 
Silva Rocha e do 1º sargento 
Leonardo de Oliveira Marques; 
do presidente da Guarda Mirim 
de Suzano, Eduardo Raffoul; e 
do gerente da Sabesp no Alto 
Tietê, Eduardo Camargo, e o 
gerente Comercial, Zemicindo 
Miguel Mendes.

A Campanha do Agasalho 
2022 será lançada no próxi-
mo dia 26 de abril, com a 
realização de um Drive-Thru 
solidário, em frente ao Paço 
Municipal, que fica na rua 
Baruel, 501, das 14 às 20 
horas. A iniciativa, que visa 
angariar o maior número 
de peças para aquecer as 

famílias que mais precisam, 
deve seguir até 31 de julho 
em 22 pontos de arrecadação. 

Para a equipe do Fundo 
Social, a expectativa é de 
que sejam arrecadadas 60 
mil peças, entre cobertores, 
roupas, lençóis e meias, que 
irão atender cerca de 6 mil 
famílias suzanenses em situa-
ção de vulnerabilidade social. 

Após o período de arreca-
dação, o órgão municipal irá 
organizar bazares pelos quatro 
cantos de Suzano, para que o 
contemplado possa escolher 
as peças. “Essa é uma maneira 
de proporcionar a experiência 
da pessoa estar em uma loja, 
escolher o seu tamanho e 
experimentar as peças. É 
muito mais do que doar, é 
dar à pessoa a sensação de 

COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/22 - PROCESSO Nº 6.959/2022 e AP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS 
ESCOLARES / ESCRITÓRIO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de 
Educação, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi suspensa 
“SINE DIE”, para análise e adequações do edital, a sessão pública para abertura de 
propostas, cuja data estava marcada para o dia 25 de abril de 2022.

Mogi das Cruzes, em 20 de abril de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

empoderamento. Nós doamos 
aquilo que gostaríamos de 
receber, por isso é muito mais 

que uma peça. É respeito e 
amor envolvido também”, 
disse a primeira-dama. 


