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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Vendas ao exterior crescem
mais de 40% no 1º trimestre
Divulgação

Ciesp disse que exportações chegaram a US$ 243 milhões nos primeiros três meses; importações também cresceram
Vendaval

CÂMARA QUER
EXPLICAÇÕES
SOBRE QUEDAS
DE ENERGIA
Vereadores utilizaram o espaço
da tribuna, ontem à tarde, para
pedir explicações à concessionária
de energia elétrica, EDP, responsável pelo fornecimento na região.
Segundo os parlamentares foram
contabilizados prejuízos pela falta de energia no final de semana
Cidades, página 4

O volume de exportações do
Alto Tietê teve uma alta de 41,9%
no primeiro trimestre de 2022, se
comparado com o mesmo período
do ano passado. De janeiro a março, a região acumulou US$ 243,2
milhões exportados, enquanto
em 2021, este número ficou em
US$ 171,3 milhões. Os bons resultados também foram alcançados
nas importações, que avançaram
17,6%. Cidades, página 3

Guarda Mirim

Inscrições abrem
hoje em Suzano
Cidades, página 4

Mogi

Ciclista morre
atropelado
No mesmo período do ano passado, foram vendidos aos demais países mais de US$ 171 milhões
Mogi News/Arquivo

UM MILHÃO
DE VEÍCULOS
PASSAM PELA
AYRTON SENNA
NO FERIADO

ITAQUÁ

Números divulgados pela Ecopistas levaram em conta os quatro dias de feriado prolongado. Acidentes foram registrado
Cidades, página 8

Mogi

Jovem está
desaparecido
Cidades, página 8

Projeto Terrão abre inscrições Cidades, página 3

Dayane Oliveira/AIPMI

Tiradentes

Cidades, página 8
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EDITORIAL
ternacional, mas é preciso lembrar que ainda estamos falando de recuperação, o que
pode sugerir que ainda estamos “pagando”
por tudo aquilo que a Covid-19 nos causou.
No outro lado da moeda estão as importações, que avançaram 17%, passando de US$
351 milhões para US$ 413 milhões. De imediato podemos pensar na balança econômica,
que vai pender para o lado daquilo que a região comprou fora, em vez de vender o que foi
produzido. Entretanto, para vender é preciso
comprar, e esta bagatela em importações não
quer dizer, necessariamente, perda na queda
de braço entre vendas e compras internacional,
mas boa parte do que é comprado fora do Brasil
é utilizado para produzir produtos dentro do
país, o que pode ser um indicativo de aumento nas vendas do mercado interno também.
Essa balança seria melhor resolvida se o Brasil agregasse valor no que é exportado, como
se vende muita matéria prima, seu valor agregado fica baixo, e no frigir dos ovos, perdemos
na balança comercial. Ainda assim, no que diz
respeito ao Alto Tietê, os números são promissores, mas vamos aguardar os outros três trimestres vindouros.

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

POSTO DE BRAZ CUBAS
A Secretaria Municipal de Saúde de
Mogi das Cruzes precisou suspender parcialmente os atendimentos
no Posto de Saúde de Braz Cubas
por causa de problemas no fornecimento de energia elétrica. A região
onde está localizada a unidade sofreu rompimento de cabos após as
fortes ventanias registradas no final de semana.

DESAFIO DO LIXO I
Em comemoração ao Dia Mundial do
Planeta Terra, celebrado na última
sexta-feira, a diretoria de Meio Ambiente de Guararema, junto a diversas parcerias, vai realizar o 4º Desafio do Lixo do município. O evento
será hoje, no Horto Parque Municipal com programações ao longo do
dia. Palestras, conversas, atividades
e oficinas estão dentre as atrações
do evento.

DESAFIO DO LIXO II
A abertura do evento ocorre às 8h45
e será realizada pela Diretoria de
Meio Ambiente da Prefeitura de
Guararema. Com o tema “Embalagens longa vida: de onde vêm, para
onde vão?”, às 9 horas ocorre a pri-

ARTIGO
Raul Rodrigues
editor@jornaldat.com.br

Um passo da servidão!
A tirania não é um ato de
força ou de violência de um
homem ou de um bando de
homens, mas nasce do desejo de servidão. É o povo que
gera seu próprio infortúnio,
como cúmplice dos tiranos.
Como se percebe esmiuçar os meandros da servidão,
revela como está em nós enraizada a vontade de servir,
apesar de existir em nossa
alma um germe de razão,
produtor da virtude, desde
que alimentados pelos bons
costumes e bons exemplos.
Para a natureza, nenhum ser
humano pode ser mantido
em servidão. Os próprios
animais prezam a liberdade
e se recusam a servir; quando o fazem é por imposição.
Afirma também haver três
tipos de tiranos. Maus Príncipes: poder pela força das

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

armas; poder por herança
ou sucessão da raça e pela
escolha seletiva por eleição
do povo. Os que o obtém
pelo direito da guerra, agem
como em terra conquistada;
quanto aos reis, nascidos e
criados no seio da tirania,
consideram os povos a eles
submetidos como servos hereditários, têm todo o Reino
e seus súditos como extensão de sua herança. Quanto
ao eleito pelo povo, não nos
enganemos: ao se ver alçado
a um posto tão elevado, tão
alto, lisonjeado por um não
sei quê intitulado de grandeza, toma a firme resolução
de não abrir mão da “coisa pública”. Quase sempre
considera o poderio a ele
confiado pelo povo como
se devesse ser transmitido
aos filhos. Sendo esta a idéia

mais funesta que faz superar
todos os outros tiranos em
vícios de todo tipo e até em
crueldades.
Para consolidar a nova tirania e aumentar a servidão,
afastam toda e qualquer ideia
de liberdade presente no
espírito do povo. Em resumo, independente de como
chegam ao poder, o modus
operandi é quase sempre o
mesmo: os conquistadores
veem o povo como uma presa a ser dominada; os sucessores como um rebanho que
naturalmente lhes pertence e,
por fim, os eleitos tratam-no
como bicho a ser domado.
A ilusão de que se está livre, fundamenta-se em: hábito, covardia e participação,
que levam à servidão! Estou
lhe dando R$ 500 por mês
para ser meu súdito!
Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor universitário

meira palestra do dia, com a palestrante Roseli Barbosa, da ONG Espaço Urbano.

OFICINA DE DESENHO
Estão abertas 25 vagas para a oficina gratuita de desenho. As aulas
ocorrerão todas as quintas e sextas-feiras, nos períodos manhã e tarde.
As pessoas que tiverem interesse,
devem comparecer no Centro Cultural, localizado na avenida da República, 118, com cópias do comprovante de endereço, RG ou certidão
de nascimento. Os menores de idade devem estar acompanhados de
um responsável, que também deverá apresentar cópia do RG. Mais informações pelo telefone 4657-3464.

REFORMAS DE UBSS
A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está promovendo uma reestruturação total nas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) da cidade. Estão em
reforma cinco postos e em construção outras três. São elas: UBS da
Vila Jamil, Centro de Saúde II (CSII)
e Jardim TV. As outras quatro unidades que não entraram neste primeiro pacote de obras terão suas
reformas iniciadas ainda este ano.

IMAGEM EM FERRAZ
Divulgação

U

Circulação

CONTRACAPA

Primeiro trimestre

m trimestre sempre nos dá uma indicação de como poderá ser o restante
do ano, e serve como medida para
comparar com períodos anteriores,
seja o mesmo período de um ano passado ou
dentro do mesmo ano, como por exemplo, a
comparação entre o primeiro e segundo trimestre. Em suma, ele funciona como um termômetro daquilo que se está investigando.
Para a economia não é diferente. Em grande
parte, são justamente os três primeiros meses
que podem indicar, ou dar uma ideia, de como
será o restante do ano; se será de recuperação,
de estabilidade, de retração ou de bonança, este
último já não vemos há algum tempo. Para o
Alto Tietê, no que diz respeito às exportações,
o cenário é promissor, afinal, houve um aumento superior a 40% das vendas da região
para o exterior, sendo que de janeiro a março
deste ano foram US$ 243 milhões, ao passo
que no primeiro trimestre de 2021 foram US$
171 milhões exportados.
Claro que isso pode, e deve, ter efeito
da desaceleração do coronavírus em nível
mundial, o que mostra uma retomada não
só regional ou nacional, mas em nível in-
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Neste sábado, Ferraz de Vasconcelos recebe a imagem peregrina da padroeira
Sant’Ana. A chegada será na Paróquia Nossa Senhora da Paz, às 19h30, e a missa
presidida pelo bispo emérito, Dom Paulo Mascarenhas Roxo, Opraem. Em 2022, a
Diocese de Mogi das Cruzes completa 60 anos, e parte da celebração do Jubileu de
Diamante será a visita da padroeira da Diocese pelos municípios. O tema do Ano
Jubilar é “Senhora Sant’Ana, doce mãe deste rincão, fortalecei-nos na missão”.
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ECONOMIA

Volume de exportações sobe
mais de 40% no 1º trimestre
Negociações feitas com os demais países chegou a US$ 243 milhões, superando os US$ 171 milhões de 2021
Região - O volume de
exportações do Alto Tietê
teve uma alta de 41,9% no
primeiro trimestre de 2022,
se comparado com o mesmo
período do ano passado. De
janeiro a março, a região
acumulou US$ 243,2 milhões
exportados, enquanto em
2021, este número ficou em
US$ 171,3 milhões. Os bons
resultados também foram
alcançados nas importações,
que avançaram 17,6% em
relação ao ano anterior. As
informações são do Centro
das Indústrias do Estado de
São Paulo (Ciesp), com base
no levantamento feito em
parceria com a Federação
das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp).
No acumulado dos três
primeiros meses do ano, os
setores que se destacaram na
exportação foram máquinas,
aparelhos e instrumentos
mecânicos que enviaram
para fora do país US$ 60,2
milhões, o que representa
24,7% do total exportado,

José Paulo Lacerda/CNI

está produzindo mais, o
que gera mais empregos e
colabora para a recuperação
econômica”, observou.
O presidente do Ciesp,
Rafael Cervone, lembrou
que as indústrias paulistas

interessadas em prospectar
o mercado internacional
contam com serviço especializado da entidade para
ajudá-las. “Promovemos o
desenvolvimento de estudos
e análises dos problemas
da atividade exportadora e
seus reflexos na indústria e
orientamos sobre a sistemática
de comércio exterior, bem
como os aspectos administrativos, fiscais, financeiros
e cambiais”, acrescentou.
O diretor Caseiro destacou, ainda, que o Ciesp
Alto Tietê oferece o serviço
de emissão do Certificado
de Origem, documento
obrigatório para quem quer
comercializar seus produtos no exterior. “O serviço
garante tranquilidade e
segurança para as indústrias,
além de abrir um leque de
oportunidades”, analisa.
Para outras informações
entre em contato com o
Ciesp Alto Tietê no email
ciesp.altotiete@ciesp.com.
br ou telefone 4735-3447

Imposto de Renda

20 vagas

Futebol

Campanha Restitua Amor destinará
parte da restituição para entidades

Curso gratuito
de inglês tem
início em
4 de maio

Projeto Terrão
abre inscrições
nesta sexta, a
partir das 8h30

Ferraz - A Prefeitura, por
meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com
inscrições abertas para novas
turmas de Curso Básico de
Inglês, totalmente gratuito.
As aulas serão realizadas na
Estação Cidadania e Cultura,
na Cidade Kemel.
Serão ofertadas 20 vagas,
para pessoas a partir de 7
anos, com material gratuito
e certificado ao final. O curso
terá nove meses de duração,
com início em 4 de maio.
Os interessados devem
comparecer na Estação Cidadania e Cultura, que está
localizada na Rua Francisco
Sperândio, 700, e apresentar
a cópia do RG e CPF do aluno e responsável, cópia do
comprovante de endereço, e
duas fotos em formato 3x4. As
aulas acontecerão na quarta e
sexta-feira, das 9 às 10 horas,
e as inscrições podem ser
feitas no próprio local, das
8 às 17 horas. Informações
pelo telefone 4678-5708.

Itaquá - O Projeto Terrão
Corinthians, por meio da
Secretaria de Esporte e Lazer, abrirá mais uma vez, as
inscrições para os garotos
que sonham em se tornar
jogadores profissionais de
futebol nesta sexta-feira.
A pré-seleção é para sub11, sub-13, sub-15 e sub-17.
A expectativa é que sejam
recebidas em torno de cem
inscrições de cada categoria
em dois horários: das 8h30
às 10 horas, para os atletas
do sub-11 e sub-13, e das
13h às 17h, do sub-15 e sub17, no Ginásio de Esportes
Sumiyoshi Nakaharada.
A equipe organizadora
vai distribuir 440 senhas
por ordem de chegada. “Por
meio do Terrão Corinthians
Itaquá, atletas já estão tendo
a oportunidade de realizar
a seletiva na sede do clube.
Isso é um progresso muito
grande para o esporte no
município”, informou o
prefeito Eduardo Boigues (PP).

Suzano - A Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social e o Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(Comdicas) promoveram
ontem o lançamento oficial
da campanha Restitua Amor,
que visa a destinação de parte
do imposto de renda para o
Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(FMDCA), voltado a projetos
de assistência aos menores
de 18 anos em situação de
vulnerabilidade social. Neste
ano, o projeto ganhou o
apoio da 55ª Subseção da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB Suzano), da
Associação das Empresas de
Serviços Contábeis (Aescon)
Alto Tietê e do Conselho
Regional de Contabilidade
do Estado de São Paulo
(CRC-SP).
A cerimônia de lançamento no Cineteatro Wilma
Bentivegna foi liderada pelo
secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento

seguido por papel e cartão
com US$ 46,6 milhões
(19,2%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos
US$ 20,0 milhões (8,2%).
No período, os principais
parceiros econômicos foram
Estados Unidos, Argentina,
Chile e Bélgica.
Já do lado das importações, a região somou US$
413,4 milhões, número
diferente dos US$ 351,5
milhões de 2021. Os principais produtos comprados
foram máquinas, aparelhos
e instrumentos mecânicos
(21,9%), veículos automóveis,
tratores (17%) e produtos
farmacêuticos (11,7%). A
origem dos produtos foi
principalmente da China,
Japão, Alemanha e Estados
Unidos.
Em todo o estado de
São Paulo, as exportações
chegaram a US$ 15.709
bilhões, uma evolução de
33,8% se comparado com
o resultado de US$ 11.738
bilhões do primeiro trimestre

Além das exportações, volume de importações também revelou alta no período

de 2021. De janeiro a março,
o nível de importação foi de
US$ 17.644 bilhões, uma
alta de 12,3% em relação
aos US$ 15.711 bilhões do
ano anterior.
O diretor do Ciesp Alto

Tietê, José Francisco Caseiro,
ressaltou que os resultados são importantes para
a recuperação do setor no
Alto Tietê. “O aumento dos
índices da balança comercial mostra que a indústria

Wanderley Costa/Secop Suzano

ação”, pontuou.
O delegado representante
do Conselho Regional de
Contabilidade, Regis Renzi,
colocou a entidade inteiramente
à disposição da campanha,
uma vez que os contadores
prestam um auxílio essencial
para a devida declaração e
destinação do imposto de
renda. O presidente da OAB
Suzano, Fabrício Ciconi
Tsutsui, também ressaltou a
parceria por meio da Comissão
de Direito Tributário, a fim
de engajar toda a categoria
nesta importante iniciativa
de destinação de recursos.
Evento foi lançado durante o dia de ontem
O secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico
Social, Geraldo Garippo, que Jaqueline Mendes Ferrei- e Geração de Emprego, André
destacou a importância do ra, detalhou os principais Loducca, também pontuou
FMDCA para o município. projetos desenvolvidos a o engajamento das entidades.
Na oportunidade, o chefe partir do Fundo. “Essa é uma “Precisamos cada vez mais
da pasta também reforçou iniciativa que começou no mobilizar as entidades, asas orientações para a desti- ano passado, ainda durante sociações e o empresariado
nação do imposto de renda a pandemia, e agora ganha em campanhas focadas para
ao FMDCA e compartilhou a fôlego com o apoio de en- o bem da sociedade. É essa
cartilha da campanha. Ainda tidades e órgãos parceiros soma de esforços que faz com
durante o lançamento, a que, com certeza, farão a que possamos almejar uma
vice-presidente do Comdicas, diferença para o sucesso da cidade melhor”, acrescentou.

4

cidades

Quarta-feira, 27 de abril de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

EFEITO DO VENTO

Câmara quer explicações da
EDP sobre quedas de energia
Vereadores utilizaram a tribuna na tarde de ontem para cobrar a concessionaria de energia elétrica da cidade
André Diniz

Mogi - Na sessão da Câmara
de Vereadores, na tarde de
ontem, diversos vereadores
utilizaram o espaço para
pedir explicações sobre as
quedas de energia na cidade
e cobrando a concessionária
de energia elétrica EDP, responsável pelo fornecimento
na região.
As declarações vieram depois da ventania que atingiu
o Alto Tietê no último sábado,
que teria causado danos
nas redes de distribuição
em vários bairros de Mogi,
com impacto mais sentido
na região rural.
Segundo Pedro Komura
(PSDB), o episódio meteorológico causou danos que
ainda não foram consertados pelas equipes da EDP,
causando prejuízos para
diversos produtores rurais.
Os mais afetados seriam os

produtores de flores, que estão
tendo prejuízos com perda da
produção às vésperas do Dia
das Mães, data importante no
calendário dos agricultores.
“A Secretaria de Meio Ambiente tem que cobrar a EDP
para a manutenção preventiva,
principalmente nas árvores
que podem cair sobre a rede.
Temos notícias de mais de 1,1
mil casas que foram afetadas
na região no último sábado,
e ainda há regiões na cidade
que não tiveram a energia
restabelecida”, lembrou o
vereador.
Outro ponto criticado pelo
parlamentar é a falta de um
retorno da concessionária aos
pedidos de informações por
parte do gabinete. “Eles não
nos atendem mais. A população e a economia sofrem, e
temos que tomar providências
urgentes”, clamou Komura.
Outro vereador que ressaltou
o problema no fornecimento

Diogo Barbieri/CMMC

Nacional de Energia Elétrica)?”,
questionou.
O vereador Edson Santos
(PSD) parabenizou as intervenções dos seus colegas e
falou dos impactos sobre a
produção industrial, citando
o caso de uma empresa na
Ponte Grande que ficou parada
desde sábado até a tarde de
ontem: “São 30 funcionários
parados, são famílias inteiras
afetadas”, clamou.
O presidente da Câmara
de Mogi das Cruzes, Marcos
Furlan (Pode), lembrou que
a Casa de Leis convidou
representantes da EDP para
falar sobre o trabalho de manutenção preventiva na cidade,
Declarações vieram logo após a ventania do final de semana que atingiu a região
mas que por diversas vezes o
encontro foi remarcado, com
de energia em Mogi foi José de semana com a queda de de agricultores assentados a última data para 12 de maio.
Francimário Vieira (PL), o energia, e ressaltou a urgência pelo Incra que há sete anos “Vamos pedir e nos posicionar
Farofa, citando o caso de um de uma reunião conjunta da tentam uma ligação. Será que para que a reunião seja feita
produtor de cogumelos no Câmara e da Prefeitura com temos que ir até Brasília, com o mais breve possível, pois
distrito de Quatinga que sofreu os dirigentes regionais da EDP. a ajuda de nossos deputados, é de interesse de todos os
R$12 mil em perdas no final “Temos o caso de um grupo falar com a Aneel (Agência vereadores”.

Guarda Mirim

GMS abre hoje inscrições
para a próxima turma
Aline Sabino

Suzano - A Guarda Mirim
está com inscrições para a
próxima turma do Curso
de Formação Básica. O
processo é feito de maneira
online, por meio do site. O
formulário será aberto hoje,
às 8 horas, e os estudantes
podem se inscrever até
sexta-feira, às 17 horas. O
estudante interessado deve
ser residente de Suzano,
ter nascido entre julho de
2006 e julho de 2008 e estar
regularmente inscrito, no
mínimo, no 9º ano (antiga
8ª série).
De acordo o presidente
da Guarda Mirim de Suzano (GMS) Brasil, Eduardo
Raffoul, a guarda é uma
instituição focada no acolhimento dos jovens para
a capacitação profissional
e entrada no mercado do
trabalho. “Os adolescentes
que integrarem o Curso
de Formação Básica terão
acesso a oficinas que irão
fortalecer suas noções de
Língua Portuguesa, Matemática, além de terem aulas de

Divulgação/GMS

Estudante deve ser residente do município de Suzano

Administração, Informática,
Educação Cívica e muito
mais”, disse.
Raffoul destacou a importância de conseguir uma
vaga no curso.”Com a GMS,
os jovens têm a chance de
se aperfeiçoarem e darem
os primeiros passos para a
construção de suas carreiras, em grandes empresas
da região”.
Para se inscrever, basta
acessar o site e preencher

o formulário. Devem ser
enviadas cópias digitais
(fotos) do RG e CPF do
candidato, comprovante
de residência dos últimos
três meses em nome do
responsável e o boletim
escolar de 2021. Quem
não tem acesso à internet,
pode ter auxílio agendando
um horário nos plantões de
atendimento presenciais da
GMS, por meio do telefone
4748-8003.
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cidades

1.000
NOVAS
VAGAS
EM
CRECHES
COM O INÍCIO DAS
ATIVIDADES DE
4 UNIDADES E A
AMPLIAÇÃO DA E.M.
BENEDITO ESTELITA
• VILA SÃO SEBASTIÃO
• VILA ESTAÇÃO
• JUNDIAPEBA (2)

O FUTURO PROMETE, A GENTE REALIZA

COM PLANEJAMENTO, DEDICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.
Mobilidade e sustentabilidade
EM BREVE
• Complexo Viário da Vila Nova Mogilar
• Transposição sobre o Córrego Lavapés
• Redesenho das linhas de ônibus
• Redução de até 40 minutos nos trajetos
EM BREVE
• Corredor Ambiental Ecológico Sustentável
EM BREVE
• Novas ciclovias

Futuras entregas

Estudamos as necessidade da cidade, escutamos a população e fomos a fundo para planejar os próximos passos
para o nosso crescimento. Mas muitas melhorias já estão pela cidade! E não vamos parar por aí, porque ir sempre além
e fazer acontecer está no nosso DNA. Mogi e os mogianos merecem uma cidade melhor a cada dia.
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Avante! Para começar, você só precisa
dar o primeiro passo.”

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!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Aposta, em inglês
Período
Classificação sanguínea determinante de 1o a 7 Assento
Torna-se
na transmissão da de setemda
negro
eritroblastose fetal bro (BR) bicicleta
Local de
almoço
em uma
empresa

Trabalhador que
Objeto da- Peças
do ao bebê musicais carrega painéis publicitários
na fase da para uma Capital
dentição
só voz
saudita no corpo

cultura@jornaldat.com.br

Aproveite o dia
O maior bem que
temos na vida é o
tempo. O tempo é
o tecido que urde a
vida, aproveite o seu
tempo ao máximo,
aproveite cada dia
como se fosse o único,
aproveite a vida.
O que não deu
certo hoje, pode dar
amanhã. Para que um
novo dia aconteça em
sua vida, a terra toda
se mobiliza, tudo no
mundo muda. A cada
amanhecer, o mundo

está diferente, se você
acha que todos os dias
são iguais, você está
muito enganado.
Cada dia que nasce
é uma nova chance
de corrigir os erros
de ontem, de mudar
o que não funcionou,
de continuar o que
não terminou. O seu
amanhã depende do
que você fez hoje.

Condição
do Mar
Morto, que
faz flutuar

Os povos
como os
beduínos
Tecla do PC

Armas para
derrubar
muralhas
(Ant.)

Contínua
O (?):
o líder
(bras.)

Tutor do rei
Artur (Lit.)
"Todos", em
"pandemia"

Autor desconhecido
está associada à pessoa homena-

SBT, 21H00

Nelson (?), cantor
falecido em 2014
Altar
Polo
primitivo
industrial
da Bahia

Apelido do
ex-boxeador Acelino Freitas

Carinha de Anjo

Divindade
hindu

Cassandra e Dulce Maria conversa sobre suas mães. Flávio diz para Leonardo
que Cristóvão se tornou doceiro ao trabalhar com Fátima e Rosana.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Violeta ampara Eugênio e Matias vai embora transtornado. Bento é operado.
Davi vê Joaquim beijar Isadora e se irrita. Leônidas e Heloísa encontram
Matias. Davi conta para Isadora que viu quando Joaquim a beijou.

GLOBO, 19H15

Carta do
baralho
Osso do
antebraço

Autran Dourado,
romancista de
"Ópera dos Mortos"
Afetuosos; carinhosos

A mensagem publicada nem sempre

geada

Achavam
graça
Contagem
de anos

Partes
moles da
orelha
(Anat.)

Colocar
no mesmo
nível
Conteúdos
aprendidos na
faculdade
de Letras

"Inimiga"
da sogra
(pop.)

N O R
Administração
(abrev.)

A

Psiu!
Isso, em
espanhol

Escola
(abrev.)
Na hora
(?): no
momento
preciso

Fred, na
Seleção
brasileira
(fut.)

Quanto Mais Vida, Melhor!
Paula estranha o comportamento de Carmem. Neném desabafa com Nedda.

BANCO

3/bet — eso. 5/tisna. 6/merlin. 7/aríetes. 9/sistema rh. 10/camisa nove.

Roni ameaça Flávia, que se preocupa com a gravidez. Neném questiona

21

Tina sobre seu novo namorado. Paula faz uma aposta com Carmem. Daniel

Solução

Tibério repreende Jove por não tentar se entender com o pai. Alcides não
gosta quando Guta afirma que gosta de Jove. José Leôncio pensa em fazer
negócio com Tenório. Juma fica triste com a partida de Jove. Guta encontra
Jove no rio e o leva para casa.

RECORD, 21H00

Reis
O conselho israelita autoriza o pedido de um rei. Kayla tem um encontro
inesperado. Iran aponta Abner como futuro rei.
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Jove tenta fotografar Juma. Guta sofre com a ausência do filho de Madeleine.
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GLOBO, 21H00
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conversa com Guilherme.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº031/2022 - PROCESSO Nº 136/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 12
de maio de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 26 de abril de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº041/2022 - PROCESSO Nº 5.335/2022 e Apensos
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SINVASTATINA, CARBONATO DE CÁLCIO,
CLORETO DE SÓDIO 20%, DIPIRONA, METRONIDAZOL 4%, SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%
E CLORIDRATO DE TIAMINA)
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 11
de maio de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 26 de abril de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Educação,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº045/2022 - PROCESSO Nº 37.653/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES GRÁFICOS EM
FORMA DE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO) POR 12 MESES, RENOVÁVEIS POR
ATÉ 36 MESES
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 8:00 horas do dia 10
de maio de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 26 de abril de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
__________________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTE DESTINADO À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, torna público
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 047/2022 - PROCESSO Nº 5.483/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊ.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 11
de maio de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 26 de abril de 2022.
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde
__________________________________________________________________________
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 025/2022 - PROCESSO Nº 7.267/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE AGULHAS 6 MM (ORDEM JUDICIAL).
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica que
REVOGOU, por conveniência e interesse público, após ter restado deserto o certame com
base nas disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022. Fica aberto o prazo de 5 (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.
Mogi das Cruzes, em 18 de abril de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022 - PROCESSO Nº 33.199/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO.
EMPRESA VENCEDORA: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e MAVI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – EPP.
VALOR GLOBAL: R$ 4.956.500,00 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e
quinhentos reais).
Mogi das Cruzes, em 19 de abril de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004-2/21 - PROCESSO Nº 21.677/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL
YONEJI NAKAMURA (TRECHO 1 E TRECHO 2), DISTRITO TABOÃO, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA KAMILOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 9.790.136,08 (nove milhões, setecentos e noventa mil, cento e trinta e
seis reais e oito centavos).
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, em 26 de abril de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - PROCESSO Nº 31.826/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND
COMUM CP II 32 – SACO COM 50 KG
EMPRESA VENCEDORA: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.
VALOR GLOBAL: R$ 248.325,00(duzentos e quarenta e oito mil e trezentos e vinte cinco reais)
Mogi das Cruzes, em 18 de abril de 2022
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
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Sebrae-SP lança programa Cadeia da Moda para empreendedores
O Sebrae-SP lança hoje o programa Cadeia da Moda. O evento é gratuito e contará
com a presença de empreendedores do setor que atuam na região e irão participar
de uma roda de conversas sobre temas importantes do setor. O evento é presencial e
acontece no escritório do Sebrae em Mogi. As inscrições são gratuitas e podem ser
realizadas pelo link https://forms.office.com/r/WKAxwqUDqV

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

TRÂNSITO

Imunização

Um milhão de veículos
passam pela Ayrton Senna

Vacinação contra
coronavírus e
gripe seguem
nesta semana

Avaliação foi feita ontem pela Ecopistas, que administra a via que corta municípios da região
Mogi News/Arquivo

André Diniz

Alto Tietê - Um levantamento
da concessionária Ecopistas
divulgado ontem mostrou
que mais de 1 milhão de
veículos utilizaram o sistema
Ayrton Senna/Carvalho Pinto
(SP-70) durante o feriado de
Tiradentes.
A rodovia, que corta a
região e que liga a Região
Metropolitana de São Paulo
ao Vale do Paraíba, litoral
norte e Serra da Mantiqueira,
foi um dos corredores utilizados pelos motoristas no
feriado prolongado iniciado
na última quinta-feira.
Em número gerais, as
quatro praças de pedágio

De acordo com a concessionária, duas mortes ocorreram durante o feriado

instaladas na rodovia contabilizaram 1.045.000 veículos
nos dois sentidos entre a
meia-noite de quarta-feira até

a meia-noite de anteontem.
No sentido interior, 540 mil
carros, caminhões, motos e
afins foram registrados.

Investigação

Jovem do Botujuru está
desaparecido há um mês
Divulgação

Everton Dertonio*

Mogi - O mogiano Jonatha
Campos Moreira, de 28 anos,
está desaparecido há um
mês. O rapaz, que mora no
Botujuru, sumiu no dia 29
de março. A mãe do jovem,
Maria Aparecida de Campos
Moreira, dona de casa, 52,
contou que Jonatha havia
saído de casa para cortar
o cabelo e ver a namorada,
mas não retornou. Ele teria
entrado em contato com ela
quando estava em ônibus,
mas parecia desorientado e

Jonatha Campos Moreira
desapareceu em março

teria dito que não sabia para
onde ia. Depois das 23h30
deste dia, não atendeu mais

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 7.776, DE 13 DE ABRIL DE 2022 - Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Mobilidade Urbana - CMMU, definindo sua composição, atribuições
e funcionamento; revoga a Lei nº 6.934, de 10 de julho de 2014, e dá outras
providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 13 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

as ligações.
Juliana Pantaleão, auxiliar
de limpeza e namorada de
Jonatha há oito anos, falou
que o rapaz a buscou no
trabalho e que teria ficado
com ele até 20h40. O último contato entre os dois,
segundo Juliana, foi por
aplicativo de mensagem às
21h50. Ela disse ter recebido
uma mensagem anônima que
informava que Jonatha seria
refém e que só seria solto
após o pagamento de uma
dívida. A mãe do jovem e
Juliana reconheceram que ele
teria feito um empréstimo
com um agiota, porém o
débito estaria pago.
Juliana encaminhou a
mensagem à polícia, que
segundo Maria Aparecida,
investiga como conseguir
acesso remoto ao celular de
Jonatha. A família pede para
quem tiver alguma informação, entrar em contato com
a Polícia pelo telefone 190
ou pelos telefones 983014253 (Maria Aparecida) ou
97758-8303 (Juliana).
*Texto supervisionado pelo editor.

Ao longo do feriado, foram
realizados, segundo a Ecopistas, 557 atendimentos a
usuários com problemas em
seus veículos - sendo 311
ações de socorro mecânico,
217 reboques com guinchos
e 29 atendimentos médicos.
O feriado contabilizou 24
acidentes com duas vítimas
fatais.
Durante o feriado, a Agência
Reguladora de Transportes
de São Paulo (Artesp), responsável pela supervisão do

transporte nas principais
rodovias, emitiu um boletim na manhã de sábado
registrando dois pontos de
congestionamento na rodovia.
Durante o feriado, a agência
também não registrou pontos
de congestionamento na rodovia dos Tamoios (SP-99),
que liga o Vale do Paraíba
ao litoral norte.
Nas expectativas do governo
do Estado, mais de 1,2 milhão
de motoristas utilizariam
o corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto durante o
feriado de Tiradentes, que
também cobriu o carnaval,
adiado no início do ano
como medida para impedir
a circulação do novo coronavírus (Covid-19).
Com o intuito de garantir
a segurança, a Artesp e as
empresas concessionárias
anunciaram um reforço de
suas operações com o aumento
do efetivo de atendimento ao
usuário, praças de pedágio,
praças de pedágio, além do
posicionamento de viaturas
para o socorro aos motoristas.

Mogi - A unidades básicas de
saúde seguem com a vacinação
contra a gripe sem necessidade
de agendamento para idosos
e profissionais de saúde. O
atendimento é das 9 às 16
horas. No drive do Pró-Hiper,
o serviço está disponível das
9h30 às 15 horas. Quem tem
60 anos ou mais também já
pode tomar a dose adicional
da vacina contra o coronavírus (Covid-19). Em caso de
quarta dose é necessário um
intervalo mínimo de quatro
meses da terceira aplicação.
Os idosos devem comparecer
munidos de documento pessoal,
comprovante de endereço,
caderneta de vacinação (se
tiver) e comprovantes anteriores da imunização contra a
Covid-19. Já os profissionais
de saúde precisam apresentar
comprovante do registro profissional, além do RG ou CPF.
Para os demais públicos
contemplados com a vacina
contra a Covid-19, segue o
agendamento normal pelo
Clique Vacina.

Mortes por Covid
O Alto Tietê registrou seis
mortes por Covid, quatro
em Itaquaquecetuba e duas
em Suzano

Acidente

Ciclista morre atropelado
por caminhão no Rodeio
Reprodução/Redes Sociais

Aline Sabino

Mogi - Um ciclista morreu após ser atropelado por
um caminhão por volta das
16 horas de anteontem. O
acidente ocorreu na avenida Perimetral, próximo ao
bairro Rodeio, em Mogi das
Cruzes. Este é o segundo
acidente fatal registrado neste
mês envolvendo ciclistas no
município.
A Prefeitura de Mogi das
Cruzes, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, informou
que o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
foi acionado, mas ao chegar,
a equipe constatou que a
vítima já estava em óbito.
A Secretaria Municipal de

Outro ciclista morreu no início deste mês em Mogi

Mobilidade Urbana disse
que agentes municipais de
trânsito foram deslocados
para auxiliar no isolamento
do local durante o trabalho
da perícia.
No início deste mês, no

dia 7, um ciclista de 64 anos
também morreu após ser
atropelado na rua Professor
Álvaro Pavan, próximo à estação
Estudantes da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em Mogi.

