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

Prefeito confirmou, na manhã de ontem, que irá se reunir com o Senac na semana que vem; conversas estão avançadas

Itaquá pode ganhar unidade 
do Senac, afirma Boigues

O prefeito Eduardo Boigues 
(PP), reforçou, na manhã de on-
tem, que a cidade está em vias 
de obter novos empreendimen-
tos e conta com a possibilidade 
de instalação de equipamentos 
do “Sistema S”. As declarações 
ocorreram durante a inaugura-
ção do programa Oficina Cria-
tiva, instalada na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.  
Cidades, página 5

Mogi

Procon orienta sobre saque extra do FGTS
O Procon orienta a população 

para evitar golpes que podem ser 
aplicados às pessoas que buscam 
o Saque Extraordinário do FGTS, 
já iniciado pela Caixa Econômica. 
O benefício é voltado para todo tra-
balhador titular de conta do FGTS 
com saldo disponível de até R$ 1 
mil, conforme calendário de paga-
mento com base no mês de nasci-
mento, que vai até 15 de junho.. 
Cidades, página 8

Além do Senac, Boigues está buscando conversar com o Senai e o Seis, além da vinda de empresas para Itaquaquecetuba

André Diniz

Preocupação é que público caia em golpe de criminosos

Caged

Mogi

Região cria 2,4 
mil empregos

Atlético e União 
jogam às 15h

Cidades, página 3

Cidades, página 5

Dia D

Postos de Mogi e Suzano 
estão abertos para vacinação
Serão oferecidas vacinas contra o sarampo, gripe e o 
coronavírus. Cidades, páginas 3 e 8
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JUVENTUDE DO PV
O Partido Verde (PV) de Mogi das Cru-
zes realiza hoje, às 10 horas na Câ-
mara, um evento voltado para a ju-
ventude. O encontro pretende tratar 
sobre a importância dos jovens nas 
eleições, apresentar o projeto políti-
co da juventude da legenda, além do 
pré-lançamento de nomes do partido 
que disputarão as eleições deste ano

CONFERÊNCIA DO PSOL
Hoje, o Psol também realiza em São 
Paulo sua Conferência Eleitoral para 
definir seu programa para as elei-
ções de outubro, e se mantém o apoio 
à candidatura de Lula à presidência 
ou se lança um nome próprio para o 
pleito. O PT e o Psol teriam chegado 
a um acordo em doze pontos para o 
programa de governo em conjunto. 
Lideranças do Alto Tietê, como a ve-
readora e presidente do Psol mogia-
no Inês Paz, estarão presentes.

CUIDADOS PALIATIVOS
O Hospital Santana, do Grupo Notre-
Dame Intermédica (GNDI), reforçou 
as atividades para pacientes em es-
tado grave, disponibilizando equipe 
especializada em abordagem e co-
municação com humanização e aco-

lhimento constantes. Atualmente, já 
são 20 pacientes no Hospital Santana 
incluídos nessa assistência.

DENTE BRANCO
Dentes mais brancos e brilhantes são 
os desejos de muitas pessoas, mas a 
busca pelo sorriso perfeito pode es-
barrar em riscos para a saúde bucal. 
Isso porque o acesso e uso de certos 
produtos de clareamento dental sem 
orientação de um dentista podem ge-
rar diversos problemas, que vão des-
de sensibilidade até perda de esmal-
te dos dentes. A Associação Paulista 
de Cirurgiões-Dentistas Regional de 
Mogi das Cruzes (APCD RMC) aler-
ta para os perigos de adquirir e utili-
zar os itens sem a recomendação de 
um dentista.

CRECHE
A Prefeitura de Itaquaquecetuba rei-
naugurou, anteontem, no Jardim Na-
poli a Creche Subvencionada Pastor 
Lamar Martins, a décima quinta unida-
de escolar entregue pela atual gestão. 
O espaço atendia 80 crianças e ago-
ra passa a receber 180. A cerimônia 
contou com a participação do prefeito 
Eduardo Boigues (PP) e da secretária 
de Educação, Maria Cristina Perpetuo. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Senac em Itaquá

E
ducação é o caminho para a evo-
lução de uma sociedade. Isso já foi 
dito várias vezes pela impressa, edu-
cadores, políticos e a própria popu-

lação, e parece que não há outro caminho 
senão por ela, por isso a educação, a formal, 
deve ser tratada com respeito e entusiasmo.

Em Itaquaquecetuba, cidade que ficou 
conhecida por carecer deste tipo de estrutu-
ra, não que a outras também não sofressem 
com isso, pode dar um passo a mais para 
conseguir melhorar a qualidade do ensino. 
Isso porque, na semana que vem, o prefeito 
Eduardo Boigues (PP) se reúne com repre-
sentantes do Senac para buscar trazer uma 
unidade para a cidade. 

As conversas parecem estar avançadas, uma 
vez que a Prefeitura já dispõe de um terreno 
para a instalação do Senac e a entidade teria 
ficado entusiasmada com a ideia. Se isso de 
fato ocorrer, e tudo indica que deve acontecer, 
os moradores de Itaquá vão ganhar mais um 
ensino de qualidade em nível universitário. 

A cidade já conta com uma Faculdade de 
Tecnologia (Fatec) e um Instituto Federal de 
São Paulo (IFSP), além de um campus da Es-

cola Técnica Estadual (Etec). Podemos dizer 
que Itaquá estará bem servida no quesito edu-
cação, agora o desafio será transformar tudo 
isso em frutos para a cidade, no que se refere 
na melhoria da vida das pessoas. 

É preciso que boa parte da estrutura do 
município seja melhorada por completo, tan-
to na parte de saúde, emprego, transportes e 
segurança, mudanças estas que competem 
tanto à Prefeitura quanto ao governo do Es-
tado, e, porque não dizer, ao governo federal.

O fato é que ter três unidade como Fatec, 
Senac e IFSP vão melhorar a qualidade do en-
sino, mas estes pontos também precisam ser 
alterados. É natural que depois de formados, 
estes estudantes vão procurar os melhores lo-
cais para trabalhar, e, por muitas vezes, vão 
deixar a cidade em busca de uma boa ofer-
ta de emprego, e aquele dinheiro que seria 
gasto caso este formado ficasse em Itaquá, 
irá para outro município.

É um trabalho árduo, que não ocorrerá 
do dia para a noite, mas é preciso seriedade 
para encarar este desafio e saber que ele vai 
durar mais do que um mandato de prefeito, 
governador e presidente.

O Supremo Tribunal Fede-
ral mandou soltar traficantes, 
todos os corruptos condena-
dos e acatou decreto de indul-
to do ex-presidente Michel 
Temmer, mas está em atrito 
com o presidente da Repúbli-
ca porque decretou indulto a 
um deputado federal. 

A Suprema Corte trabalha 
com dois pesos e duas medi-
das. “Estão ferindo o Artigo 53 
da Constituição Federal que 
deixa claro: Os deputados e 
senadores são invioláveis, civil 
e penalmente, por quaisquer 
de suas opiniões, palavras e vo-
tos”. Artigo 84 da Constituição 
Federal estabelece: “Compete 
privativamente ao presidente 
da República no inciso XII – 
Conceder indulto e comutar 
penas, com audiência, se ne-
cessários dos órgãos instituí-
dos em lei”. O Artigo 142 da 

STF desafiando a Constituição

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

Constituição Federal diz que 
as forças armadas sob autori-
dade suprema do presidente 
da República, destinam-se a 
defesa da pátria, à garantia 
dos poderes constitucionais 
e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem. 

Ora, quantos maus exem-
plos estes ministros estão ofer-
tando à sociedade brasileira.  
A cada instante aparecem jul-
gamentos políticos, mas não 
jurídicos. Por isso, os minis-
tros do STF deveriam chegar 
à corte como juiz de carreira 
e não nomeados pela Presi-
dência da República e saba-
tinados e aprovados pelo Se-
nado Federal. 

Integrantes do STF no-
meados pela Presidência fi-
cam com “rabo preso”, assim 
como, boa parte dos senado-
res e deputados federais que 

apoiam os ministros do STF 
devido a favores que lhes de-
vem. Mais uma vez a deusa 
da Justiça chora todos os dias. 
Ela sempre recitou: “quando 
houver choque entre a lei e 
a justiça, deve prevalecer a 
justiça”. Mas, não esqueçam 
as autoridades do judiciário 
que a deusa sempre está com 
a espada na mão e uma ba-
lança na outra mão e pisando 
sempre no livro (leis). Deve 
prevalecer sempre a justiça, 
pois esta está acima das leis. 
O STF não fala, mas para os 
seus ministros é como se fosse: 

“Lei ora lei”. As vaidades e os 
interesses pessoais estão aci-
ma de tudo. Estão destruindo 
a floresta e salvando somente 
as suas arvores pessoais.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

A Legião Mirim, de Mogi das Cruzes, comemorou neste mês 46 anos com foco 
no atendimento aos jovens. Ao longo desses anos, a entidade, fundada pela 
Polícia Militar, atendeu 20 mil adolescentes com aulas de cidadania, disciplina 
e outros serviços de carreira que auxiliam no encaminhamento ao mercado de 
trabalho. O presidente e ex-participante mirim, Ediel Braz Soares, afirmou que a 
comemoração, no dia 21 de abril, é motivo de muito orgulho.
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Dia D de vacinação ocorre 
nos 24 postos de saúde
Suzano - A Secretaria Muni-
cipal de Saúde promove, hoje, 
o Dia D de vacinação com a 
oferta de doses contra a gripe, 
o coronavírus (Covid-19) e o 
sarampo. O atendimento será 
nas 24 unidades de Saúde, 
das 8 às 16 horas, mediante 
apresentação de documento 
de identificação com foto, 
caderneta de vacinação e 
comprovante de endereço.

A imunização contra a gripe 
será especialmente voltada aos 
idosos maiores de 60 anos, 
aos trabalhadores da Saúde e 
às crianças com idade de seis 
meses até 4 anos, 11 meses 
e 29 dias. Vale lembrar que, 
no caso dos trabalhadores da 
Saúde que ainda não foram 
vacinados no local do trabalho, 
a recomendação é para que 
também seja apresentado 
um comprovante de víncu-
lo empregatício na área de 
atuação. As crianças também 
poderão tomar a vacina contra 
o sarampo.

Já a imunização contra a 
Covid-19 é voltada aos maiores 

Proteção

de 5 anos. Na oportunidade, 
aqueles que estão com a segunda, 
terceira ou quarta aplicação 
em atraso também poderão 
buscar orientação junto à 
unidade de atendimento. Em 
caso de dúvidas quanto à dose, 
o morador poderá consultar 
o cronograma disponível no 
site www.suzano.sp.gov.br. 
Recomenda-se também a 
apresentação do cartão de 
vacinação adquirido nas etapas 
de imunização da Covid-19.

O secretário de Saúde, Pedro 
Ishi, reforçou a importância da 
documentação. “A identidade, 
a caderneta de vacinação e 
outros comprovantes de va-
cina devem ser apresentados 
a fim de garantir o devido 
atendimento à aplicação da 
dose necessária, assim também 
agilizando o processo. A ideia 
é facilitar a atividade, para 
um atendimento rápido e 
sem incômodos à população”, 
destacou.

Atendimento começa as 8 e segue até as 16 horas

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Energia elétrica: o conforto 
que necessita de cuidados
Negligenciar os riscos inerentes do convívio frequente com essa forma de energia pode ser perigoso a todos

ELETRICIDADE

É indiscutível o conforto 
proporcionado pela energia 
elétrica em nossas residências. 
O que não podemos negligen-
ciar são os riscos inerentes 
do convívio frequente com 
essa forma de energia, já tão 
comum dentro dos nossos 
lares. O importante é destacar 
que os riscos são diretamente 
proporcionais ao conforto que 

recebemos.
As partes que são manuseadas 

nos equipamentos elétricos 
em geral são seguramente 
isoladas, no entanto, falhas 
internas podem ocorrer, fa-
zendo com que essas partes, 
que nunca deveriam estar 
energizadas, passem a estar, 
tornando aquele equipamento, 
antes seguro, um perigoso 
causador de choques elétricos.

Choques elétricos, ainda 
aqueles em baixa intensidade, 
podem ser somente causadores 
de sensação de desconforto, 
mas também podem ser fatais 
ao ser humano se, no cami-
nho percorrido pela corrente 
elétrica entre o contato com 
o ponto energizado e a terra, 
se encontrar um órgão vital, 
o coração. 

A norma ABNT NBR 5410-
2004 estabelece que: em uma 
instalação devem ser provi-
dos dois tipos de proteção: 
a proteção básica (que são 
as barreiras que impedem 
o contato direto com barra-
mentos e partes energizadas) 

e a proteção supletiva (que 
é a proteção contra contatos 
indiretos, possíveis nas falhas 
internas dos equipamentos 
em geral).

A proteção contra contatos 
indiretos em circuitos elétricos 

que servem nas residências, 
como dependências internas 
molhadas em uso normal; de-
pendências internas sujeitas a 
lavagens; e tomadas em áreas 
externas à edificação deve, 
obrigatoriamente por norma, 

ser realizada por uso de um 
DR, dispositivo de proteção 
à corrente diferencial residual 
de alta sensibilidade.

O DR é um dispositivo de 
proteção para seccionamento 
automático da alimentação de 
circuitos elétricos em condi-
ção de falha à terra, e atuam 
de forma ultrarrápida para 
mínimas correntes de fuga.

Nas residências, devemos 
cuidar para que todos os 
equipamentos conhecidos 
como linha branca estejam 
sempre “aterrados”. O aterra-
mento de uma geladeira, por 
exemplo, garante a atuação 
do DR, desligando o circuito 
exatamente no momento que 
uma falha interna, que faça sua 
parte metálica ficar energizada, 

vier a ocorrer, independente 
de alguém estar em contato 
com ela. 

O aterramento também pro-
tege contra o choque elétrico 
nas residências com instalações 
elétricas mais antigas e que 
não dispõem do DR, onde a 
corrente de fuga utilizará, em 
maior intensidade, o condutor 
metálico de aterramento e não 
o corpo da pessoa que esteja 
em contato com o equipamento 
em falha.

Então, devemos estar sem-
pre atentos para que nossos 
equipamentos de linha branca 
e demais que disponham do 
cabo de aterramento estejam 
firmemente aterrados e, se 
for o caso, providenciar a 
adequação das instalações 
elétricas de nossas residências 
com a instalação do DR e o 
auxílio de um profissional 
qualificado, para usufruir 
de forma segura de todo o 
conforto proporcionado pela 
energia elétrica junto à nossa 
família.

*Miguel Assis é engenheiro eletricista

Miguel Assis*

Riscos da energia são proporcionais ao conforto

Mogi News/Arquivo

Uma instalação 
devem ser 
providos 
dois tipos de 
proteção

Região - A O balanço do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), que foi divulgado 
na tarde de ontem, mostrou 
um resultado positivo na 
maioria absoluta das cidades 
do Alto Tietê. Segundo o 
levantamento do Ministério 
do Trabalho e Emprego, foi 
registrado um saldo positivo 
de mais de 2,4 mil vagas na 
região para o mês de março.

Os dados levam em conta 
o número de admissões e 
demissões nos cinco principais 
setores da atividade econô-
mica: indústria, comércio, 
construção civil, prestação 
de serviços e agropecuária. 
No total, foram criadas 
15.500 vagas nas cidades 
do Alto Tietê, e fechados 
13.091 postos, deixando 
um saldo positivo de 2.409 
novas contratações.

A cidades que tiveram 
os maiores números em 
admissões foram Mogi das 
Cruzes (com 5.478 vagas), 
Suzano (com 2.864) e Itaqua-
quecetuba (2.333) - cidade 

que, nesta sexta-feira, abriu 
60 vagas para qualificação 
profissional no programa 
Oficina Criativa (leia mais 
na página 5).

As mesmas três cidades 
também puxaram a fila das 
demissões: Mogi das Cruzes 
teve 4.483 dispensas; Suza-
no teve 2.596 demissões e 
2.196 itaquaquecetubenses 
foram dispensados.

Na comparação dos saldos 
entre admissões e demissões, 
Mogi teve destaque com 995 
pessoas a mais no mês de 
março. Santa Isabel foi o 
destaque no mês passado, 
com 745 vagas de diferença, 
e Suzano em terceiro com 
268. Itaquá em Março teve 
137 pessoas a mais na força 
de trabalho.

Segundo o Ministério do 
Trabalho, apenas a cidade 
de Ferraz de Vasconcelos 
teve um saldo negativo na 
força de trabalho no mês de 
março: com 583 admissões 
e 670 demissões, fechou o 
terceiro mês com 87 vagas a 
menos na força de trabalho..

Março registra criação 
de 2,4 mil postos

Emprego

Poá -Uma suposta tentativa 
de atentado na Escola Estadual 
Batuíra, em Poá, ocorrida 
hoje colocou as autoridades 
da região mais uma vez em 
alerta. De acordo com in-
formações da Secretaria de 
Educação do Estado de São 
Paulo (Seduc-SP) a Ronda 
Escolar, que esteve presente 
na escola, e não constatou 
nada. De acordo com a Pasta, 
foram apenas boatos. 

O Gabinete Integrado de 
Segurança e Proteção Escolar 
(Gispec), segue monitorando 
as unidades escolares, e o caso 
foi registrado na Plataforma 
Conviva. De acordo com a 
Pasta de Poá também houve 
uma ameaça na Emeb Professor 
Candido José Balazaima, no 
dia 13. Uma pichação foi feita 
com a seguinte frase: “Pesadelo 
Acordado 29/04”, data em que 
ocorreria o possível atentado 
na Escola Batuíra. A pintura 
da parede foi providenciada. 

Nova ameaça 
de atentado à 
escola alerta 
autoridades 

Violência

Aline Sabino
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União e Atlético se enfrentam 
logo mais no Estádio Nogueirão
Times jogam a partir das 15 horas; as equipes estão no Grupo E do Campeonato Paulista da Segunda Divisão

Mogi - O Estádio Municipal 
Francisco Ribeiro Noguei-
ra, o Nogueirão, será palco 
amanhã do clássico mogiano 
entre União e Atlético Mogi. 
A partida será válida pela 
segunda rodada da Segunda 
Divisão do Campeonato Paulista, 
equivalente à quarta divisão 
do torneio, e acontecerá às 
15 horas, com mando do 
Atlético. As equipes estão 
no Grupo E com Guarulhos, 
Manthiqueira, Flamengo-SP 
e Joseense.

O início da campanha dos 
dois times de Mogi das Cru-
zes não foi dos melhores. O 
Atlético Mogi estreou com 
derrota fora de casa para o 
Guarulhos, pelo placar de 
2 a 0. Já o União, começou 
atrás contra o Flamengo-SP, 
mas conseguiu o empate na 
segunda etapa e finalizou a 
partida em 1 a 1.

O técnico do time alvirru-
bro, Wendel de Freitas, que 
chegou à equipe em março 

deste ano para sua terceira 
passagem pelo clube, desta-
cou a importância da partida. 

“Estamos focados nesse jogo. 
Sabemos da importância que 
tem para a cidade, para a 
torcida e, principalmente 

para nós, que buscamos uma 
reabilitação, pois empatamos 
o último jogo com sabor de 
vitória, mas o ideal era ter 
ganhado em casa. O que 
podem esperar é um time 
aguerrido, concentrado, ainda 

em reformulação, mas com 
muita vontade e disposição 
física”, exaltou o treinador.

Para Freitas, a expectativa 
é de um bom resultado para 
o União. “Sabemos que a ex-
pectativa da torcida também 

é muito grande, os jogadores 
sabem disso, mesmo sendo 
muito jovens e estando em 
evolução”, disse. A segunda 
divisão do Campeonato Pau-
lista permite a participação de 
jogadores abaixo de 24 anos, 
e a média de idade do elenco 
do União é ainda menor. Entre 
26 jogadores, a idade média 
é em torno de 17 anos. O 
time, segundo o técnico, tem 
dado oportunidade para as 
categorias de base. “Temos 
alguns atletas da base, inclusive 
dois jogaram domingo e tem 

mais um que daqui a pouco 
também estará à disposição”, 
explicou.

Atlético 
Do outro lado do confronto, 

o Atlético Mogi tem saldo de 
109 gols negativos desde sua 
última vitória, justamente 
contra o União, em agosto de 
2019. Desde de então foram 
30 jogos, 125 gols sofridos 
e 16 marcados a favor. Com 
exceção do empate com o 
Barcelona Esportivo em 2019, 
todos os outros jogos foram 
derrotas.

Enquanto o União está na 
quarta posição do grupo, com 
um ponto, atrás do Guarulhos 
e Manthiqueira, com três, e 
Flamengo-SP, com um, o 
Atlético, por sua vez, está em 
último lugar e com a mesma 
pontuação do Joseense. A equipe 
de São José dos Campos está 
na frente pois perdeu por 1 
a 0 para o Manthiqueira na 
estreia e, portanto, tem melhor 
saldo de gols.

*Texto supervisionado pelo editor.

O União Mogi estreou com empate na segunda divisão do Campeonato Paulista

Diego Fotos Esportivas/União Mogi

O início da 
campanha 
dos dois times 
de Mogi das 
Cruzes não foi 
dos melhores

PROGRAMA

Feira de adoção ocorre  
no Centro de Zoonose
Mogi - Acontece hoje mais 
uma edição da feira de ado-
ção no Centro de Controle 
de Zoonoses e do Centro 
de Bem Estar Animal de 
Mogi das Cruzes. Das 9 às 
13 horas, o público poderá 
conhecer e adotar cães 
e gatos que precisam de 
um lar. 

Para levar um animalzinho 
para a casa, é necessário 
comparecer ao local por-
tando documento oficial 
com foto e comprovante de 
endereço. Não é permitida 
a presença de menores de 
18 anos desacompanhados.

A adoção é um ato de 
responsabilidade e, assim 
como ocorre nas edições 
anteriores, a equipe do CCZ 
e os voluntários estarão no 
local para orientar os inte-
ressados sobre as principais 
dúvidas e cuidados. 

Todos os animais adotados 
são entregues devidamente 
chipados, vacinados e cas-
trados. Para aqueles que 
eventualmente ainda não 

Pets

tenham recebido todas as 
doses da vacina ou não 
tenham sido castrados, os 
responsáveis serão orientados 
sobre como fazer.

Entre os pets para adoção 
estão machos e fêmeas de 
várias idades e portes. Há 
também opções de filhotes. 

Em caso de adoção de gatos, 
sendo possível, a pessoa 
interessada deve levar uma 
caixa para transporte, o que 
garante mais segurança no 
trajeto. 

O endereço é estrada de 
Santa Catarina, 2.540, em 
Cezar de Souza.

Evento será das 9 às 13 horas, em Cezar de Souza

Divulgação

Equipe de Tbol Beisebol 
participa de torneio em SP
Mogi - A equipe de Tbol do 
Bunkyo Beisebol participa 
hoje e amanhã a partir das 
8 horas, do I Festival Tbol 
Mituo Kirihara. O torneio 
é promovido pelo Cooper 
Clube, localizado em São 
Paulo, e vai reunir 11 agre-
miações de beisebol e softbol 
da categoria Tbol até 8 anos 
para meninos e 10 anos para 
meninas.

A equipe de Tbol do Mogi 
Bunkyo Beisebol está entre 
os 15 times que participarão 
do torneiro, com a partici-
pação de 15 crianças de até 
7 anos de idade. “O Tbol 
é a categoria de entrada, 
de iniciação ao beisebol e 
softbol. É nesse período 
que as crianças passam a 
nutrir a paixão pelo esporte, 
a aprender o respeito aos 
bons valores e princípios que 
levarão para o resto de suas 
vidas”, explica Juliano Abe, 
diretor do Departamento de 
Beisebol e Softbol do Bunkyo.

O torneio tem participação 
de várias cidades como Capital 

Esporte

(Cooper Clube e Gigantes), 
Bastos, Marília, Indaiatuba, 
Campinas, Mogi das Cruzes, 
Atibaia, Santana do Parnaíba 
e Arujá com os times Gecebs 
e Nippon Blue Jays.

No total, participam cerca 
de 290 atletas, reunindo um 
público estimado de 700 
pessoas.

Torneio homenageia 
sensei vítima da Covid-19 
Esses torneios são realizados 
desde 1999 pelo Departamento 

de Beisebol e Softbol do 
Cooper Clube. Devido a 
pandemia permaneceram 
suspensos, retornando neste 
final de semana, com uma 
homenagem especial ao sensei 
Mituo Kirihara, que faleceu 
vítima de Covid-19. Ele foi 
um dos grandes entusiastas 
das modalidades esportivas, 
professor e um grande exem-
plo para  muitas crianças e 
adolescentes que passaram 
pelo clube.

Equipe estará entre as 15 que participarão do torneio

Divulgação

Everton Dertonio*
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Boigues se reúne com Senac 
para trazer unidade à cidade 
Prefeito informou na tarde de ontem que município tem um terreno para a instalação de uma unidade do Senac

CRESCIMENTO

Itaquá - O prefeito Eduardo 
Boigues (PP), reforçou, na 
manhã de ontem, que a cidade 
está em vias de obter novos 
empreendimentos e conta com 
a possibilidade de instalação 
de equipamentos do “Sistema 
S”. As declarações ocorreram 
durante a inauguração do 
programa Oficina Criativa, 
instalada na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.

O evento celebrou o início 
de um programa de parceria 
público-privada (PPP) com 
a empresa Protecta Defesa e 
Segurança, do ramo de coletes 
balísticos e airbags, e contou 
com a participação, além 
do prefeito, dos secretários 
Luciano D’Ávila (Desenvol-
vimento Econômico), Hadla 
Issa (Políticas para Mulheres), 
de representantes da Câmara 
de Vereadores do município 
e da Associação Comercial 

Informação da vinda do chamado “Sistema S” ocorreu durante a manhã de ontem

Local, além de Luiz Abad 
Neto, CEO da Protecta.

Durante a inauguração do 
novo espaço, que oferecerá 
qualificação inicialmente para 
60 mulheres para confecção 
em escala industrial, Boigues 
reforçou os trabalhos realizados 
na cidade para a retomada 
dos empregos, que é uma 
das principais demandas da 
comunidade. “Recebemos 
diariamente centenas de 
currículos na Prefeitura e na 
Câmara, e sabemos da dor que 
não é poder sustentar uma 
família”, afirmou o prefeito.

Segundo Boigues, a cidade 
está para abrir novos grandes 
empreendimentos, como a 
nova unidade da rede de 
supermercados que abrirá 
600 vagas diretas e outras 200 
indiretas, além de uma loja 
de materiais de construção 
e uma indústria de plásticos 
que poderá ter mais de 3 mil 
postos diretos e indiretos.

“Temos um polo indus-
trial muito forte, com vagas 
que exigem qualificação. 
Nossa gestão está focando 
na geração de emprego e 
na infraestrutura logística 
para nossa região. Quando 

capacitamos nossa população, 
conseguimos encaixá-los aqui, 
os recursos ficam na cidade, 
e as famílias possuem menos 
gastos com deslocamento”, 
explicou Boigues.

Boigues também tratou 

em seu discurso sobre os 
trabalhos para a instalação 
de equipamentos do “Sistema 
S”, incluindo uma unidade 
do Serviço Nacional do Co-
mércio (Senac), do Serviço 
Nacional da Indústria (Senai) 

e do Serviço Social da In-
dústria (Sesi). “Semana que 
vem teremos uma reunião 
com o Senac, e já contamos 
com uma área que poderá 
receber a unidade. Tendo 
sucesso, teremos uma reu-
nião também com o Sesi e o 
Senai, para incorporar estes 
equipamentos que a cidade 
tanto precisa”, concluiu o 
prefeito.

Oficina Criativa 
A iniciativa, em uma par-

ceria entre a Prefeitura de 
Itaquaquecetuba e a empresa 
Protecta irá formar 60 mu-
lheres com mais de 18 anos 
em sua primeira turma, com 
um curso de 60 horas em 
duas turmas.

A expectativa é de que 
as alunas que cumprirem 
os pré-requisitos poderão 
ser incorporadas à linha de 
produção da empresa no 
final da qualificação. 

André Diniz
André Diniz
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Iolanda afi rma a Isadora que não quer se casar com Rafael. Onofre é demitido 

e volta a beber. Isadora exige que Rafael se case com Iolanda. Leônidas sofre 

ao ver Anastácia com Bartolomeu, e Matias o consola. Joaquim ouve Isadora 

se lamentar para Violeta e comemora o sucesso de seu plano.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Cora não gosta da aproximação de Roni e Tina. Guilherme e Flávia se casam. 

Trombada se oferece para trabalhar com Neném. Carmem coloca uma escuta 

na sala de Paula. Celina tenta convencer Daniel a interditar Guilherme. Neném 

e Trombada começam a treinar o time da escola. Roni procura Nedda. 

GLOBO, 21H00

Pantanal 

Jove consegue convencer Juma a deixar que ele frequente sua casa. Madeleine 

decide manter Zaquieu na mansão. Juma fala de Jove para Muda. Zaquieu 

ajuda Madeleine com sua nova live. Guta sente ciúmes de Juma e discute 

com Jove. Nayara abandona seu emprego para trabalhar com Madeleine. 

RECORD, 21H

Reis

Aos sábados a novela faz a reprise dos melhores momentos transmitidos 

durante a semana

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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(?) ou erra-
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Em (?): em
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D O R

3/ami — oui. 4/idea — néon. 5/douto. 6/travel. 10/mestiçagem.

Não importa o que 
lhe digam: você vale 
muito. Você pode não 
estar aparecendo na 
TV, e nem ter o seu 
nome como marca 
de nenhum perfume, 
mas você vale muito. 
Você é única, você é 
forte, você é especial. 
Você pode não ter uma 
legião de fãs, mas os 
seus fãs são as pessoas 
mais importantes do 
mundo para você, e são 
pessoas que realmente 
sabem quem você é 

MOMENTO
especial

VOCÊ VALE MUITO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje desejo felicidades a você! Mui-

ta saúde e novas aventuras! Feliz aniversário!

“Só você pode levantar com vontade 
de conquistar seus sonhos e 
realmente realizá-los.”

 cultura@jornaldat.com.br

e o valor que tem, e 
te amam mesmo que 
você tenha as suas 
imperfeições.

Valorize-se, 
saiba reconhecer 
a sua beleza, a sua 
relevância. Não 
se compare com 
ninguém. Você 
pode não ser uma 
celebridade, mas 
celebre-se!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - PROCESSO Nº 200.282/2022

OBJETO: Registro de preços para aquisição de conexões em polipropileno.
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 12 de maio 
de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 29 de abril de 2022. JOÃO JORGE 
DA COSTA - Diretor Geral

Natimorto Cloé 
Alves Cobra

Selenice de Fatima 
de Jesus

Armindo Elias Xavier

Masao Azato

Jose Silva de Lima

Darci Giorgi

Terezinha Coelho 
Cerqueira

Glaucio Fazendeiro Ma-
rialva

Clebia Teixeira 
da Silva

FALECIMENTOS

28 de ABRIL 

DE 2022

PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
FONE: (11) 4699-8401

VAGA: VARREDOR(A)
E AJUDANTE GERAL
COM DEFICIÊNCIA

- MORAR EM MOGI DAS CRUZESE REGIÃO.
- DEFICIÊNCIA COM LAUDO MÉDICO

OS INTERESSADOS DEVERÃO ENTREGAR CURRÍCULO POR:

    E-MAIL: CINTIA.RS@PERALTAMOGI.COM.BR
    ENDEREÇO: AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, Nº 1620, JD. RODEIO,
    MOGI DAS CRUZES/SP

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 7.780, DE 20 DE ABRIL DE 2022 - Revoga a Lei nº 7.104, de 28 de dezembro 
de 2015, que dispõe sobre a desafetação da classe de bens públicos de uso especial 
e transfere para a classe de bens dominicais o imóvel que especifica e autoriza o 
Poder Executivo a alienar, por doação com encargos, ao Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP, 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 20 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

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 7.781, DE 25 DE ABRIL DE 2022 - Ratifica o Convênio nº 101502/2021, 
celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, esta por sua Subsecretaria de Convênios com 
Municípios e Entidades não Governamentais, e o Município de Mogi das Cruzes, 
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 25 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

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

- Receitas Próprias 187.194.004,09

- Receitas de Transferências da União 28.721.758,59

- Receitas de Transferências dos Estados 150.882.502,41 366.798.265,09

% OBRIGATÓRIO % APLICADO

- Educação Básica 134.846.120,14

- Dedução Receita Formação do Fundeb 35.920.582,11

TOTAL: 170.766.702,25 91.699.566,27 46,56

DIFERENÇA: 79.067.135,98 25,00% 21,56

- Pagamento dos Profissionais

- FUNDEB 84.733.820,80 do Magistério - FUNDEB 48.401.750,78

- Rendimentos 903.539,35 13.943.380,98

TOTAL : 85.637.360,15 TOTAL : 62.345.131,76

VALOR APLICADO NO FUNDEB:

PROFISSIONAIS DO ENSINO - 60% 56,52%

OUTROS - 40% 16,28%

TOTAL APLICADO 72,80%

DESPESAS EMPENHADAS APLICADO

FUNDEB 

RECEITA DESPESA

- Outras Despesas - FUNDEB

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

                Secretaria de Finanças - Departamento de Orçamento e Contabilidade

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

(Constituição Federal Art.212, Constituição Estadual de São Paulo Art. 256 e Lei Orgânica do Município Art.202)

POSIÇÃO ATÉ MARÇO/2022

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretária Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 56/2022 - PROCESSO Nº 12.103/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARROZ AGULHINHA, 
LEITE EM PÓ INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA REFINADO.
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 16 
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 29 de abril de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 136/2020 - PROCESSO Nº 26.338/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE WINDOWS SERVER DATA CENTER.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário de Gestão Pública, 
comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições 
do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 136/2020. 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 06 de abril de 2022.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário de Gestão Pública__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 – PROCESSO Nº 41.405/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS E FILME STRETCH.
EMPRESAS VENCEDORAS:  DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA e NOG. 
COM VARIEDADES LTDA. 
VALOR GLOBAL: R$ 41.662,00 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais).

Mogi das Cruzes, em 26 de abril de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Mulher presa em Itaquá

Roberta Serme, de 41 anos, diretora da Escola Infantil Colmeia Mágica, localizada 

em São Paulo, investigada por maus-tratos e tortura, foi presa na noite de anteontem, 

em Itaquaquecetuba. A indiciada, que tinha um mandado de prisão em aberto, se 

apresentou na Delegacia Central , na companhia de seus advogados. A captura foi 

formalizada e a ela está à disposição da Justiça.

Procon orienta público quanto 
aos saques extras do FGTS
Benefício é voltado para os trabalhadores com saldo disponível de até R$ 1 mil em um conta do FGTS

ECONOMIA

Mogi - O Procon orienta a 
população para evitar golpes 
que podem ser aplicados às 
pessoas que buscam o Saque 
Extraordinário do FGTS, já 
iniciado pela Caixa Econô-
mica Federal. O benefício é 
voltado para todo trabalhador 
titular de conta do FGTS 
com saldo disponível de até 
R$ 1 mil, conforme calendá-
rio de pagamento com base 
no mês de nascimento dos 
beneficiários, que vai até 
15 de junho.

Para disponibilizar esse 
benefício, foi definida pela 
Lei 14.075/2020 a abertura 
automática de conta poupança 
social em nome do cidadão, 
que deve utilizar o aplicativo 
Caixa Tem para o acesso e 
utilização do valor.

No entanto, como o primeiro 

Pagamento leva em conta o mês de nascimento do trabalhador e segue até junho

acesso ao aplicativo é feito 
pelo cadastramento de dados 
pessoais, sem habilitação 
de chave de segurança no 
aparelho, a situação tem 
facilitado a ocorrência de 
fraudes, como explica a 
coordenadora do Procon de 
Mogi das Cruzes, Fabiana 
Bava.

“Muitas pessoas que têm 
direito ao benefício nem 
tomaram conhecimento 
ainda, pois a opção desse 
saque extraordinário foi esta-
belecida durante a pandemia 
e, ao instalar o Aplicativo 
Caixa Tem, percebem que 
seu acesso está bloqueado, 
por conflito de dados. Ao 
procurar o banco, alguns são 
surpreendidos pela notícia 
de que no ano anterior já 
houve o saque e que a conta 

poupança social aberta auto-
maticamente está vinculada 
a outro aparelho celular”, 
complementa.

Os trabalhadores que pos-
suem depósito de Fundo 
de Garantia, se ainda não 
utilizam o aplicativo Caixa 

Tem, devem fazer a instalação. 
Caso não consigam o acesso 
por conflito de dados, é 
possível atualizar o cadastro 

pelo aplicativo da conta do 
FGTS. Se mesmo assim o 
trabalhador não consiga 
o acesso à conta do FGTS, 
deve procurar uma Agência 
da Caixa – esta é a melhor 
forma de evitar o golpe.  

O Procon alerta que, diante 
de qualquer saque indevido, 
atual ou dos anos anteriores, 
o beneficiário deve forma-
lizar uma reclamação junto 
à Caixa. Caso o retorno da 
instituição seja negativo, 
a orientação é procurar o 
Procon.

O telefone do Procon de 
Mogi para mais orientações 
é o 4798-5090. Já agendar 
o atendimento presencial, 
clique aqui. O atendimento 
online pode ser feito pelo 
e-mail: atendimento.procon@
mogidascruzes.sp.gov.br.

Pedro Chavedar/PMMC

Ferraz e Suzano registram 
acidentes; 1 pessoa morreu

Região - Dois acidentes 
interromperam o trânsito em 
Suzano e Ferraz de Vascon-
celos. Um deles envolvendo 
um carro e uma moto deixou 
o trânsito intenso na manhã 
de hoje na avenida Antônio 
Marques Figueira, em Suzano. 
Com o impacto a motocicleta 
ficou presa nas ferragens do 
veículo. O Departamento 
Municipal de Trânsito e a 
Polícia Militar foram acionados 
para auxiliar na ocorrência. 
O motociclista ficou ferido. 

De acordo com a Secretaria 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana de Suzano, o mo-
torista seguia pela avenida 
quando colidiu o carro contra 
o motociclista durante uma 
conversão para a rua Agosti-
nho Irente. Uma equipe de 
agentes de trânsito passava 
por lá e realizou o primeiro 
apoio, isolando o local e 
acionando socorro. Logo na 
sequência, uma viatura do 

Corpo de Bombeiros prestou 
atendimento ao condutor da 
motocicleta, um homem de 
42 anos, que sofreu lesões 
após ser derrubado no chão 
com o impacto da colisão. 

A vítima foi levada até o 
Pronto-Socorro (PS) Muni-
cipal, acolhido pela equipe 
multiprofissional, medicado 
e passou por exames e to-
mografia. De acordo com 
a Prefeitura, o estado de 
saúde dele é estável. Ele foi 
encaminhado à Santa Casa 
de Misericórdia para avalia-
ção do setor de Ortopedia e 

Traumatologia.
Um caso mais grave ocor-

reu em Ferraz. Uma jovem 
de 27 anos morreu após 
ser atropelada por um ca-
minhão que perdeu o freio 
no bairro Jardim Castelo. 
O acidente aconteceu na 
tarde de anteontem. A vítima 
estava voltando para casa 
após realizar uma sessão 
de hemodiálise. De acordo 
com a Prefeitura de Ferraz 
a ocorrência foi assumida 
pela PM, mas uma Equipe 
de Trânsito do município 
auxiliou em todo o momento 
que foi prestado o socorro 
à jovem.

A administração municipal 
informou ainda que a via é 
totalmente sinalizada e que 
uma perícia foi realizada no 
local. A Prefeitura aguarda 
o laudo que poderá revelar 
se houve falha mecânica 
ou humana. O Boletim de 
Ocorrência (B.O.) foi regis-
trado na Delegacia Central 
do município.

Trânsito

Aline Sabino

Dia D da vacinação começa 
às 8 e segue até às 17 horas
Mogi - O Dia D da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a gripe e Sarampo ocorre hoje. 
A imunização será realizada 
em todos os postos de saúde, 
unidades da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), Unica de 
Jundiapeba e PACS Nova 
Jundiapeba, das 8 às 17 horas.

Os drives do Pró-Hiper, 
com acesso de carro ou a 
pé, funcionarão das 9 às 16 
horas apenas para atendi-
mento do público adulto. E 
o Mogi Shopping também 
realizará vacinação, exclusiva 
de gripe para adultos, das 10 
às 16 horas. 

A dose contra a gripe será 
disponibilizada para cinco 
públicos-alvo: idosos com 
60 anos e mais, gestantes, 
puérperas (mulheres até 45 
dias após o parto), trabalha-
dores da saúde e crianças de 6 
meses até 4 anos e 11 meses. 

A vacina SCR - saram-
po, caxumba e rubéola será 
destinada para crianças de 6 
meses até 4 anos e 11 meses, 

Imunização

que devem comparecer à 
unidade de saúde mesmo 
que já tenham tomado a dose, 
munidas da caderneta de 
vacinação. Os trabalhadores 
da saúde também podem 
tomar a vacina SCR, caso 
seja necessária a atualização 
de 1ª ou 2ª dose.

A aplicação da vacina contra 
o coronavírus (Covid-19) 
será exclusiva para idosos 
maiores de 60 anos e para 
adultos que integram os grupos 

contemplados pela vacina-
ção contra a gripe: gestantes, 
puérperas e trabalhadores da 
Saúde. Eles poderão receber 
doses de atualização, desde 
que compareçam munidos 
de comprovantes anteriores.

Para as demais imunizações 
contra a Covid-19, a Secretaria 
Municipal de Saúde mantém 
o sistema de agendamento 
online pelo www.cliquevacina.
com.br , com várias opções 
de locais e horários na cidade.

Pró-Hiper será um dos locais de vacinação em Mogi

Divulgação/PMMC

Um caso mais 
grave ocorreu 
em Ferraz. Uma 
jovem de 27 
anos morreu


