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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Maternidade Municipal está
com as obras 100% concluídas
Esporte

‘BOLSA ATLETA’
CONTEMPLA
85 PESSOAS
NA REGIÃO

Andreza Rodrigues/Secop Suzano

De acordo com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, ainda falta a contratação de uma OS para gerir a nova unidade
SUZANO

A iniciativa da Secretaria Especial
do Esporte do Ministério da Cidadania, com investimento total de
R$ 128 milhões, concede patrocínio a esportistas de alto rendimento.
Cidades, página 8

A Maternidade Municipal, localizada ao lado do Hospital Pref.
Waldemar Costa Filho, no distrito de Braz Cubas, já está com
sua infraestrutura concluída, mas
ainda não pode atender ao público, por falta de uma organização social (OS) apta a gerenciar
o novo espaço. O equipamento
de saúde teve sua entrega anunciada no início deste ano para o
mês de abril pelo prefeito Caio
Cunha (Pode), e nas expectativas
da Secretaria Municipal de Saúde, o prédio terá capacidade de
realizar até 500 partos por mês.
Cidades, página 4

Em Suzano

Komatsu vai
investir mais de
R$ 150 milhões
Cidades, página 3

Moradores recebem matrículas de imóveis regularizados. Cidades, página 3

Segurança

Segurança

A Câmara de Vereadores cobrou
um posicionamento da Prefeitura
sobre políticas públicas voltadas
aos ciclistas e cicloativistas na tarde de ontem, durante os trabalhos
da sessão. O tema foi tratado pelos
parlamentares após um novo caso
de morte de um ciclista no município, sendo o terceiro em menos de
30 dias. O caso da morte do ciclista
Peter Vitek, de 45 anos, no último
domingo foi citado pelos vereadores. Cidades, página 5

Mais ciclistas

Motorista de
acidente vai
se apresentar
Vereadores pediram mais políticas públicas voltadas a este grupo

Cidades, página 5

Mogi e Poá receberão projeto
de iluminação pública
Serão R$ 4,5 milhões entre os projetos que vão
ocorrer, como a troca de luminárias. Cidades, página 8
Mogi News/Arquivo

Mogi News/Arquivo

Câmara pede mais atenção para ciclistas
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EDITORIAL
ou não vão atender para seus clientes, em
segundo porque tira um pouco do peso da
Santa Casa de Mogi, única a fazer partos pelo
SUS na cidade, e estando esta unidade cheia,
as mogianas vão buscar outros hospitais da
região e Grande São Paulo para ter bebê, afinal estamos falando da cidade mais populosa
da região e, consequentemente, aquela que
possui a maior demanda para o segmento.
Isso não deve ocorrer mais, as mamães que
forem dar à luz em Mogi devem ser encaminhadas para a nova maternidade ou para a
Santa Casa, mas sem a necessidade de buscar unidades fora da cidade, a menos é claro
que ela queira.
Falta agora a Prefeitura definir, por meio de
chamamento público, qual será a OS que operará a maternidade, e, principalmente, quando
isso irá ocorrer. A despeito do que acontecia,
e ainda ocorre, a população não quer mais
serviços públicos ruins, ela deseja, e merece,
atendimento de qualidade, e esperamos que
este novo espaço, que possa ser inaugurado
o quanto antes, possa não só facilitar a vida
da gestante e do recém-nascido, mas também
oferecer um atendimento de ponta.

ARTIGO
Raul Rodrigues
editor@jornaldat.com.br

O que somos
Somos tudo e nada! Já
acertamos muito e erramos
demais. Falhamos algumas
vezes sendo pais, filhos, companheiros, parceiros e principalmente pessoas. Temos
o hábito dizer coisas certas
no momento oportuno, mas
também dizer coisas erradas
em instantes absolutamente
inoportunos. Apesar de tudo
isso, sobrevivemos, sem sermos nada de excepcionais,
mas é fundamental gostar
de quem somos.
Algumas pessoas nos amam,
outras gostam de nós de um
modo significativo, outras
simplesmente não nos conhecem direito e nem fazem
questão. Mas a vida é assim
mesmo. É praticamente impossível agradar a todos.
Para quem não gosta de
mim, não me importo mui-

to com isso, pois o número
dos que gostam e apreciam o
meu trabalho e muito maior.
Com isso, dia a dia vou levando a vida, sobrevivendo
do melhor jeito. Sinto-me
forte, muito mais do que
eu mesmo poderia imaginar.
Assim fiz coisas, muitas coisas boas e ações formidáveis;
Fiz também algumas coisas
ruins, como parte do nosso
aperfeiçoamento. Tempos
atrás, para sair de casa, era
um verdadeiro cerimonial.
Hoje não mais! Visto-me da
maneira informal e asseado,
muito embora já fui muito
vaidoso, que querer demonstrar o que não se é. Sou quem
deve ser, independente do
que amam odeiam esse ser.
Tenho por hábito tratar as
pessoas muito bem embora
ainda pese sobre mim certas

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

recomendações vindas da
educação recebida em casa.
O romantismo das noites
de luar é para todos. Não sou
a melhor pessoa do mundo,
mas também não sou a pior.
Ao longo da vida, vamos melhorando bastante. Já não sou
quem era, por um tic-tac do
relógio vamos passando por
transformações. Muitas pera
melhor;outras para pior.
Ainda acredito num mundo melhor, como todos também acreditam, apesar de
lunáticos que pretendem
transformar o mundo num
verdadeiro caos. Acho que
tudo está bem e poderá ficar ainda melhor. Se cada
um de nós fizer a sua parte.
Tudo está de bom tamanho,
se continuarmos a exercitar
a paz, o amor, a caridade e
a fraternidade.
Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor universitário

•••

editor@moginews.com.br
FÁBIO MIRANDA

VACINAÇÃO I
Guararema deu início, anteontem, à
nova fase de vacinação contra a gripe, ampliando a quantidade de pessoas aptas a receber a vacina. Além
dos públicos que já tinha a liberação
para, podem se imunizar gestantes,
puérperas e crianças de seis meses
a 5 anos.

VACINAÇÃO II
No Centro de Especialidades de Saúde e Apoio à População (Cesap) as
crianças, gestantes e puérperas podem se vacinar, das 9 às 15 horas.
Na unidade Nogueira, antiga Cevac,
a vacinação ocorre apenas para idosos com 60 anos ou mais, das 9 às
18 horas. E nas Unidades Básicas de
Saúde do Lambari e do Jardim Dulce, as crianças de 6 meses a 5 anos
e os idosos com 60 anos ou mais recebem a vacina das 9 às 15 horas.

ACE SUZANO
A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano lançou uma
campanha virtual de fortalecimento das vendas com foco no Dia das
Mães, que acontece no próximo domingo. O intuito da iniciativa é instigar os consumidores a comprarem

localmente, como forma de dar força à economia, além de fomentar os
negócios do município.

GUARDA MIRIM
A Guarda Mirim de Suzano (GMS)
está com as inscrições abertas até
amanhã, às 17 horas, para a turma
de 2023 do Curso de Formação Básica da instituição. Podem participar
jovens residentes de Suzano que tenham nascido entre julho de 2006 e julho de 2008. O formulário de inscrição
está disponível em bit.ly/GMS_2023
e no site gmsuzano.org.br.

AFERIÇÃO DE TAXÍMETROS
A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano começou a
acompanhar o trabalho de aferição
de taxímetros realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado
de São Paulo (Ipem-SP). As verificações feitas pelo órgão da Secretaria
de Estado da Justiça e Cidadania do
Estado ocorrem em uma oficina credenciada localizada na avenida Brasil,
1.311, no Jardim Monte Cristo, das
8 às 18 horas. Todos os taxistas que
atuam na cidade devem comparecer
até amanhã para estarem dentro da
legalidade.

BAZAR DE DIA DAS MÃES
Vitoria Mikaelli/PG

A

Circulação

CONTRACAPA

Nova maternidade

pós dois anos e meio de construção, as obras da nova maternidade de Mogi das Cruzes estão concluídas. O projeto começou a sair
do plano das ideias em novembro de 2019 e
agora está pronto. Falta, no entanto, realizar
um chamamento público para ver qual organização social (OS) irá operar a nova unidade de saúde de Mogi para que ela entre em
funcionamento. A data para que isso ocorra
ainda é desconhecida.
O projeto original, que foi tocado pelo então
prefeito Marcus Melo, apontava que a maternidade, que está localizada em Braz Cubas, irá
dobrar a capacidade de realização de partos
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS)
e, sendo assim, não haverá problemas de superlotação para as mulheres que forem dar
à luz em Mogi.
O fim da construção é muito bem-vinda,
primeiro porque qualquer unidade de saúde
criada para a população em geral deve ser
comemorada por todos, principalmente para
quem não tem dinheiro de bancar os hospitais particulares ou planos de saúde cada vez
mais caros e mais seletivos naquilo que vão
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O Fundo Social de Solidariedade de Guararema promove até sexta-feira o Bazar
de Dia das Mães, com peças de artesanato e decoração. A ação ocorre na sede
do Fundo Social de Guararema, que fica na rua Dona Laurinda, 193, no centro, e
contará com dezenas de peças produzidas por cursos que foram realizados pelo
próprio Fundo Social. Vale ressaltar que a verba arrecadada com a ação será
destinada para as atividades e doações desempenhadas pelo Fundo Social.
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ECONOMIA

Indústria Komatsu vai investir
R$ 158 mi para ampliar fábrica
Projeto foi apresentado para a Prefeitura durante reunião; investimento deve ocorrer durante três anos
Suzano - O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), ao lado
do seu vice Walmir Pinto
(PDT), visitou na última
semana a indústria Komatsu.
Na ocasião, as autoridades
foram recepcionadas pelo
vice-presidente Industrial,
Jeferson Biaggi, que apresentou a empresa e anunciou
um plano de expansão da
unidade suzanense, estimado em R$ 158 milhões. O
encontro ainda foi pautado
por uma possível parceria
com o projeto “Suzano Mais
Emprego”, para contratação
de moradores da cidade.
Realizada na última quarta-feira, a reunião, que também
contou com a participação
do secretário municipal
de Meio Ambiente, André
Chiang, buscou estreitar
os laços entre Prefeitura
e Komatsu, ao passo em
que o chefe do Executivo
pôde conhecer um pouco
mais da empresa, que está
instalada em Suzano desde
1975.

Paulo Pavione/Secop Suzano

Encontro ainda
foi pautado por
uma possível
parceria com o
projeto “Suzano
Mais Emprego”

Encontro também foi pautado por uma parceria com “Suzano Mais Emprego”

No encontro, Biaggi apresentou as novas instalações
do prédio administrativo
e também anunciou um
plano de investimento de

R$ 158 milhões na fábrica
em Suzano. O aporte, a ser
distribuído ao longo de
três anos, será destinado
à modernização do parque

fabril, com a implantação
de novos equipamentos e
tecnologias, objetivando um
ambiente de trabalho mais
seguro, com menor impacto

ambiental e resultando também no aumento de 26%
da capacidade produtiva
ainda em 2022.
Ainda segundo o vice-presidente Industrial, a
empresa concluiu recentemente um investimento de
mais de R$ 180 milhões na
unidade. Como resultado, a
empresa teve um aumento
de 32% na capacidade de
produção em 2021, além
de 172 contratações. “Com
novas máquinas operando,
que consomem 70% menos
energia elétrica, teremos

também redução de custos
e uma fábrica mais eficiente,
o que nos ajudará a alcançar
a nossa meta mundial de
reduzir em 50% a emissão
de CO2 até 2030”, explicou.
Para o chefe do Executivo,
o investimento anunciado
em Suzano é de extrema
importância, uma vez que,
além de melhorar as questões ambientais e o ritmo
de produção, também poderá gerar mais empregos.
“Solicitei que a empresa
possa contratar pessoas de
Suzano, por meio do nosso
projeto municipal. Estamos
alinhando os últimos ajustes,
para que, assim, consigamos colocar essas vagas à
disposição”, contou.
Por fim, Ashiuchi agradeceu a atenção de todos
da Komatsu. “Estamos
alinhando possíveis parcerias. Agradeço a cada
integrante da empresa por
toda acolhida, em nome do
vice-presidente Industrial,
Jeferson Biaggi”, concluiu.

Educação

Vila Barros

Dia das Mães

Aspef confirma possível
greve de servidores

Moradores recebem
matrículas dos imóveis

Feira da Mulher
Empreendedora
será na próxima
sexta-feira

André Diniz

Ferraz - A paralisação de
servidores da rede municipal de Ensino de Ferraz de
Vasconcelos para amanhã
foi confirmada ontem pela
Associação dos Profissionais
e Trabalhadores na Educação
Pública do município (Aspef).
A pauta de demandas conta
com questões salariais e sobre
a jornada de trabalho.
Segundo a Aspef, na última
quinta-feira houve uma reunião com a prefeita Priscila
Gambale (PSD), e a decisão
de manter a revisão salarial
em 6% teria motivado o
estado de greve da categoria. “A revisão contraria
a Constituição Federal e a
legislação municipal que trata
da data-base dos servidores;
o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) hoje
está em 11,73%.
Segundo a entidade, os
servidores da Educação rejeitaram em assembleia a
proposta, e aprovaram no

encontro nova paralisação será feito metade na aplicom indicativo de greve cação do dissídio e a outra
para quinta-feira. “Não ha- no cumprimento do piso
vendo disposição em querer nacional dos professores, e
negociar, continua o que foi o aumento de 87% do vale
aprovado”, concluiu a Aspef. alimentação. Em caso de greve,
Os servidores pedem rea- a Prefeitura informou que os
juste em 21% referente a alunos serão atendidos dentro
2020 e 2021, e aumento do das possibilidades, com os
vale-alimentação da categoria, professores que não aderirem.
entre outros temas.
“Caso não haja professor,
A proposta da Secretaria para garantir a segurança,
de Educação de Ferraz é de os alunos permanecerão na
um reajuste de 12%, que escola”, concluiu.
Reprodução Facebook

Servidores fizeram mobilização na última sexta-feira

Suzano - Os moradores do programa ‘Cidade Legal’, do
bairro Vila Barros receberam governo do Estado”, explicou.
as matrículas de imóvel em
Todo o processo é iniciativa
evento organizado na Escola da gestão pública, portanto
Municipal Professora Mércia tem custo zero para o morador.
Andrade de Amaral Brito, na Para regularizar os imóveis, os
tarde do último sábado. A so- agentes municipais e estaduais
lenidade marcou a entrega de fazem levantamento prévio do
65 documentos de posse aos local com análise da infraescontemplados. A expectativa trutura, desenvolvendo planos
é de que o benefício chegue a urbanísticos e verificando se
estes se qualificam para ter a
um total de 220 lotes.
Na ocasião, a entrega foi legalização completa.
acompanhada pelo prefeito
De acordo com Ashiuchi, o
Rodrigo Ashiuchi (PL); pelo principal comprometimento
chefe de Gabinete, Afrânio da gestão é garantir o bemEvaristo; pelo diretor de Habi- -estar dos suzanenses. “Por
tação da Secretaria Municipal meio deste processo, estamos
de Planejamento Urbano e garantindo o acesso à moradia
Habitação, Miguel Reis; e pelo para muitas pessoas, tornandeputado estadual Estevam do suas vidas muito mais
Galvão (União).
dignas. Meus agradecimenSegundo Reis, a matrícula tos ao governador Rodrigo
é entregue pelo Cartório de Garcia (PSDB); ao secretário
Registros de Imóveis de Suzano, estadual de Habitação, Flavio
que legaliza uma propriedade Amary; e ao secretário-executivo
até então irregular. “Este é um Fernando Marangoni por
trabalho intenso que é feito no todo apoio dado. Seguimos
espaço de meses, garantindo trabalhando para a próxima
então a emissão de atestado de etapa, com a expectativa de
regularização fundiária. Este entregar até 220 matrículas
é um serviço que faz parte do no bairro”, finalizou.

Itaquá - A Prefeitura de
Itaquaquecetuba vai promover na próxima sexta-feira,
das 10 às 20 horas, a Feira
da Mulher Empreendedora
com produtos para o Dia das
Mães. O evento será realizado
na praça Padre João Álvares
com cerca de doze mulheres
assistidas pelas secretarias
de Políticas Para Mulheres,
Cultura e Desenvolvimento
Social. Chinelo, caneca, bolsa
e cesta são alguns dos itens
à venda.
“Teremos inúmeros produtos em exposição, frutos
do trabalho sério das mulheres guerreiras do nosso
município. Por ser próximo
ao Dia das Mães, nada mais
justo do que focar nessa
temática”, contou a secretária de Desenvolvimento
Social, Cláudia Marzagão.
No evento, haverá também
food trucks para a venda de
alimentos que também serão
oferecidos exclusivamente
por mulheres.
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SAÚDE

Maternidade Municipal tem
obras concluídas e aguarda OS
Prédio foi considerado como prioritário em 2021 para atendimento contra Covid-19; obra custou R$ 37 milhões
Divulgação/PMMC

André Diniz

Mogi - A Maternidade Municipal, localizada ao lado
do Hospital Municipal Pref.
Waldemar Costa Filho, no
distrito de Braz Cubas, já
está com sua infraestrutura
concluída, mas ainda não
pode atender ao público,
por falta de uma organização
social (OS) apta a gerenciar
a unidade.
O equipamento de saúde
teve sua entrega anunciada
no início deste ano para o
mês de abril pelo prefeito
Caio Cunha (Pode), e nas
expectativas da Secretaria
Municipal de Saúde, o prédio
terá capacidade de realizar até
500 partos por mês, além de
atender outros procedimentos.
Com investimento total de
R$ 37,1 milhões segundo a
administração municipal, o
atendimento ainda dependerá
da escolha da organização

O equipamento
de saúde teve
sua entrega
anunciada no
início deste ano
social que será responsável pelo gerenciamento da
unidade.
O cronograma para a escolha
da organização e o possível
início das operações não foi
revelado pela prefeitura: “O
chamamento público está em
elaboração, por isso qualquer
dado que seja fornecido
neste momento ainda poderá
sofrer alterações”, informou
em nota.
As obras tiveram início
em novembro de 2019, no
terreno em que seria construído o novo Fórum de
Justiça do município, com
sete pavimentos e expectativa

Cronograma para escolha da organização social ainda não foi revelado

de 89 leitos em sua totalidade,
somando maternidade, UTI
adulta e neonatal. A previsão
de conclusão das obras, à
época do lançamento, era
para abril deste ano.

Durante o início de abril
de 2021, o prefeito Caio
Cunha (Pode) informou
durante uma transmissão
ao vivo nas redes sociais
que as obras da Maternidade

Municipal receberam um
aporte do município, com
o objetivo de aumentar a
possível infraestrutura para
atendimento dos pacientes contaminados com o

coronavírus (Covid-19).
Na ocasião, Caio Cunha
declarou ter investido R$ 1,8
milhão para o adiantamento
e conclusão das obras para
a Maternidade Municipal,
com a promessa de entrega
do prédio em até 60 dias. O
local, nas palavras do chefe
do Executivo, poderia receber
até 53 vagas de Enfermaria
e poderia funcionar como
uma unidade para pacientes
moderados de Covid-19,
e funcionaria como complemento ao atendimento
no Hospital Municipal do
distrito de Braz Cubas.
Durante o período, a Comissão de Obras da Câmara
de Vereadores de Mogi das
Cruzes realizou diversas visitas
ao local, onde aprovaram
o trabalho realizado pela
Prefeitura e aguardavam a
entrega do prédio a tempo
de atender às necessidades
da população.

Vulnerabilidade

Assistência Social vai
realizar audiência dia 10
Divulgação/PMMC

Mogi - A Secretaria Municipal de Assistência Social
vai realizar no dia 10 de
maio uma audiência pública,
com o intuito de esclarecer dúvidas referentes ao
edital que visa selecionar
organização da sociedade
civil apta e interessada na
gestão de quatro núcleos
do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
destinados a pessoas idosas.
A ideia é que cada núcleo
oferte 30 vagas, portanto
seriam 120 vagas adicionais.
Os serviços devem ser
implantados na Escola de
Empreendedorismo e Inovação e na Praça da Juventude, sendo dois núcleos
em cada local, em dias e
horários pré-determinados
pela Pasta e especificados no
edital. A recomendação aos
interessados é fazer a leitura
prévia no edital na íntegra,
para que dúvidas possam ser
sanadas durante a audiência.
O edital está disponível no
site da prefeitura - www.
mogidascruzes.sp.gov.br.
O Serviço de Convivência

Audiências acontecerão no auditório do prédio II

e Fortalecimento de Vínculos faz parte do setor de
Proteção Social Básica, que
tem como objetivos prevenir
situações de risco por meio
do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e
fortalecimento de vínculos.
Destina-se à população que
vive em situação de vulnerabilidade e exclusão social.
O serviço voltado à pessoa
idosa pode ser executado
de forma direta, nos CRAS,

bem como de forma indireta,
por meio da organizações da
sociedade civil, modelo este
que é alvo do atual processo
de seleção.
A audiência será realizada
às 13h30 do dia 10 de maio,
no auditório Ralf de Oliveira
Campos, no piso térreo do
prédio II da Prefeitura, onde
está sediada a Secretaria de
Assistência Social. O endereço
é rua Francisco Franco, 133,
no centro.
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SEGURANÇA

Vereadores cobram da Prefeitura
políticas públicas para ciclistas
Assunto virou discussão no Legislativo após a confirmação da morte de mais um ciclista, no domingo passado
Diego Barbieri/CMMC

André Diniz

Mogi - A Câmara de Vereadores cobrou um posicionamento da Prefeitura sobre
políticas públicas voltadas
aos ciclistas e cicloativistas
na tarde de ontem, durante os trabalhos da sessão.
O tema foi tratado pelos
parlamentares após um
novo caso de morte de
um ciclista no município,
sendo o terceiro em menos
de 30 dias.
O caso da morte do ciclista Peter Vitek, de 45
anos, no último domingo,
na estrada das Varinhas, foi
citado por vereadores de
todos os blocos políticos,
como um sinal da falta de
investimentos e políticas
públicas por parte do poder
Executivo.
A vereadora Inês Paz (Psol),
durante a primeira etapa de
pequeno expediente, usou
seu tempo para falar do ato
promovido por coletivos
de ciclistas na noite de

Inêz Paz lembrou de ciclista morto em abril

anteontem, em memória a
Jair Monteiro de Moraes, 64,
morto no dia 6 de abril em
frente à Estação Estudantes,
da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos

(CPTM).
O presidente da Câmara,
Marcos Furlan (Pode), falou
sobre o pedido recentemente
apresentado no Legislativo
para uma reunião com a

secretária de Mobilidade
Urbana, Cristiane Ayres,
e reforçou a importância
do investimento no modal
ciclístico, que está atraindo
turistas para Mogi, que é o
ponto de partida da Rota
da Luz.
Durante os destaques
das indicações feitas pelos
vereadores, os membros
da Casa de Leis se revezaram durante a indicação
1.439/2022, de autoria
de Iduigues Martins (PT),
pedindo que o setor competente da administração
municipal tome ações direcionadas aos pedestres e
ciclistas, com programas de
orientação e conscientização
no trânsito.
Durante as deliberações, o
autor da indicação reforçou
o pedido a Caio Cunha para
a implantação de políticas
públicas. Johnross Jones
Lima (Pode) falou sobre
o recém-inaugurado Observatório Municipal de
Segurança Viária, e sobre

Morte de ciclista

Motorista deve ser apresentar à polícia
Mogi - O motorista de caminhão envolvido em uma
colisão com uma dupla de
ciclistas, na tarde de domingo
passado, vai se apresentar
às autoridades para prestar
esclarecimentos ainda nesta
semana, informou o advogado
Luciano Carlos Galvão.
O caso aconteceu na estrada
das Varinhas, no bairro de
Jundiapeba. O acidente causou
a morte de Peter Vitek, 45,
ainda o local, e deixou outro
ciclista com ferimentos leves.
O motorista teria deixado o
local sem prestar socorro às
vítimas.
Segundo o advogado, seu
cliente não teve a ciência da
colisão durante a viagem,
quando voltou de uma entrega de produtos. “Ele estava
acompanhado de sua esposa,
que queria discutir o que
aconteceu com ele. Assim
que ficou em casa, entrou
em contato com o serviço de
emergência, que confirmou a
colisão, cerca de 15 minutos
após o ocorrido”, relatou.
Galvão informou que, após
saber sobre o choque entre seu
veículo e a dupla de ciclistas,

e o subsequente óbito, entrou
em contato com a seguradora,
constituiu advogado, e passou
a receber orientações sobre
os procedimentos a serem
tomados.
“Meu cliente não possui
a intenção de fugir às suas
responsabilidades, e irá se

apresentar voluntariamente
nesta semana, inclusive colocando seu veículo à disposição
das autoridades para todos
os procedimentos periciais.
Ele estará se apresentando
entre quarta e quinta-feira”,
explicou o advogado durante
entrevista.
Mogi News/Arquivo

Segundo o
advogado, seu
cliente não teve
a ciência da
colisão durante
a viagem

Casos em Mogi

Acidente ocorreu na estrada da Varinhas, em Mogi

O caso na Estrada das
Varinhas foi o terceiro em
menos de um mês.
No dia 6 de abril, um
ciclista de 64 anos foi atropelado por um carro em frente
à Estação Estudantes da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM), ele
também acabou morrendo.
Em 25 de abril, um homem
de 45 anos foi atropelado
por uma via na Via Perimetral, na região de Mogilar,
quando uma via manobrava
em uma rotatória. O ciclista foi declarado morto no
local. (A.D.)

a implantação do Plano
Municipal Cicloviário. José
Francimário Vieira (PL), o
Farofa, falou sobre a possibilidade de reuniões com o
Departamento de Estradas
de Rodagem (DER-SP) para
melhorias nas estradas vicinais. Maurino José da Silva
(Pode), o Policial Maurino,
reforçou a necessidade de
investimento na educação e conscientização dos
motoristas para o respeito
ao ciclista e às normas do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ordem do dia
O parlamento aprovou um
projeto de Lei, de autoria

de Eduardo Ota (Pode)
sobre a implantação nas
escolas da rede pública
municipal o quadro branco
e uso de caneta hidrocor,
em substituição ao modelo
tradicional de quadro negro
com giz.
Segundo o autor da propositura, o projeto visa reduzir
o impacto do pó de giz na
saúde respiratória de alunos
e professores. Segundo o
texto, o município terá até
dois anos para atualizar as
salas de aula para o novo
formato.
O projeto, depois de
aprovado, segue para o
Poder Executivo municipal
para sanção ou veto.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM LOTES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À ME/EPP
E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Educação, torna
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 053/2022 - PROCESSO Nº 9.292/2022 e apensos
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL
(ESPONJA PARA BANHO, CREME PARA PENTEAR, SHAMPOO, FRALDAS DESCARTÁVEIS,
ETC) E ARTIGOS PARA ENXOVAL DE BEBÊ (PORTA CHUPETA E PANO DE BOCA)
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 18
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 03 de maio de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
__________________________________________________________________________
AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Serviços Urbanos,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 027-2/2021 - PROCESSO Nº 36.516/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO E MICRO-ÔNIBUS.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às
10 horas do dia 17 maio de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).
Mogi das Cruzes, em 03 de maio de 2022
GUSTAVO CARVALHO NOGUEIRA - Secretário Municipal de Esportes e Lazer
__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 – PROCESSO Nº 4.641/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓDULO LÓGICO PARA CONTROLADOR DE 8 FASES E
MÓDULO ELÉTRICO PARA CONTROLADOR DE 8 FASES.
EMPRESAS VENCEDORAS: DIGICON S A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA.
VALOR GLOBAL: R$ 79.560,00 (setenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais).
Mogi das Cruzes, em 28 de abril de 2022.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária de Mobilidade Urbana
__________________________________________________________________________
AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 025-2/20 - PROCESSO Nº 28.973/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
VIÁRIO DO CORREDOR NORDESTE, NO TRECHO ENTRE A AV. JOÃO XXIII À AV.
FRANCISCO R. FILHO COM AV. PEDRO ROMERO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM
VIADUTO SOBRE A VIA FÉRREA, NO DISTRITO DE CÉZAR DE SOUZA, NO MUNICÍPIO
DE MOGI DAS CRUZES - COMO ETAPA DO PROGRAMA VIVA MOGI.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana - SMIU, torna público, para conhecimento dos interessados, que os
envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” poderão ser apresentados até às 09 horas
do dia 12 de maio de 2022, mantidas as disposições constantes do Edital e Anexos em
todos os seus ulteriores termos. Os envelopes mencionados serão recebidos na Secretaria
Municipal de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º
andar (Edifício-Sede da Municipalidade). A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será
realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos.
Mogi das Cruzes, em 03 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
EDITAL Nº 030-2/2022 - PROCESSO Nº 4.643/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO – TIPO
LOUSA / CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL / PLACA DE TATAME EM EVA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Educação
informa que por uma divergência entre o lançamento dos itens no Portal “Licitações-e” do
Banco do Brasil, fica REDESIGNADA a data da sessão e da abertura das propostas do
referido certame para o dia 17 de maio de 2022, às 8:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.
br - link: licitacao).
Mogi das Cruzes, em 03 de maio de 2022
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
__________________________________________________________________________
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
EDITAL Nº 030-2/2022 - PROCESSO Nº 4.643/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE QUADRO BRANCO – TIPO
LOUSA / CAMA INFANTIL EMPILHÁVEL / PLACA DE TATAME EM EVA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Educação
informa que por uma divergência entre o lançamento dos itens no Portal “Licitações-e” do
Banco do Brasil, fica REDESIGNADA a data da sessão e da abertura das propostas do
referido certame para o dia 17 de maio de 2022, às 8:00 horas. O edital e seus anexos
encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.
br - link: licitacao).
Mogi das Cruzes, em 03 de maio de 2022
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
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“ Comece onde você está. Use o que
você tem. Faça o que puder.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
FRANCESLY REGO NOBRE FRANCO GOMES
DARA JENNIFER
Parabéns! Hoje um novo ciclo se inicia! Aproveite essa
oportunidade para agradecer pela vida e para pensar em
novos objetivos! Feliz aniversário!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Efeito do desgaste das
articulações (Med.)

© Revistas COQUETEL
"Quem Quer (?) um
Milionário?", filme
vencedor de 8 Oscars
Ingiram (alimento)

Índício de um proble-

ma gigantesco (fig.)

Autor
(abrev.)

Nilton
Travesso,
diretor de
novelas

Ávido

(fig.)

Deseje ao mundo um bom dia
param, nem enquanto
você dorme.
Deseje ter um
bom dia, pois isso só
depende de você. Se
lhe falta disciplina,
discipline-se! Se lhe
falta alegria, procure
descobrir o que
pode lhe fazer feliz!
Identifique aquilo que
lhe faz mal e tire da
sua vida!

Procedimento de
nivelamento do solo,
executado
antes de
uma obra

Em
péssimas
condições

cultura@jornaldat.com.br

Todos os dias a terra
dá uma volta em
torno de si mesma.
O sol nasce e se põe
para a lua poder
reinar. O mundo dá
voltas. A vida dá
voltas. E tudo tem o
seu tempo.
É preciso ter
paciência e saber
esperar. Cada novo dia
que nasce é uma nova
chance para continuar
tentando. Ao acordar
pense sempre que o
mundo e a vida não

(?) de
visitas,
ferramenta de sites

Filhote de
cavalo
Afligir;
apoquentar

Fuleco, em
relação à
Copa 2014
Abdicar

Mágoa
Voz
lamentosa
do cão

Extensão
de sites
alemães
(web)
Alicerce
Molar, siso
ou canino
(Odont.)
Duvidoso;
questionável

Enfrenta

Detergente
com substâncias
abrasivas

Capital da
Caldeia
(Ant.)

Berne
(Zool.)
Formato
do espeto
de churrasco

"Programa", em
PAC
(Econ.)

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

SBT, 21H00

Espécie
de capa
usada por
religiosos

A maior
cidade do
mundo
árabe
(?):
Local Cavalo
como
preferido ente
Pégaso
do boêmio (Mit. gr.)

Carinha de Anjo
Gustavo chega em casa e conta para Silvestre como foi a viagem em São
Paulo. O empresário pede para Silvestre limpar a camisa dele que uma
doida sujou de café.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Tenório celebra o casamento de Mércia e Natan. Enrico beija Emília. Lorenzo

Sobra de
alimentos
em feiras
livres
Estilo
de nado
Foco preferencial

"Louco por
(?)", série
com Du
Moscovis

Vede
Daniel
Azulay,
desenhista

A área afetada pelas
hemorroidas (Anat.)

decide voltar para o Brasil, mas sem Bento. Isadora vê Iolanda na porta da
casa de Rafael. Violeta vê seu broche em Margô e comenta sua desconfiança

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

"Especialidade" do
artilheiro
(fut.)

BANCO

Param
para foto
Haste
metálica

3/ura. 5/cairo. 7/artrose — sapólio. 9/borboleta. 14/ponta do iceberg.

com Eugênio.

9

Guilherme procura sua família. Flávia tenta entender por que Paula foi

Sob a ameaça de Naás, Peduel pede clemência ao rei Amonita. Saul é ungido
por Samuel. Ele recebe instruções do profeta.

A
R
A
C
N
E

Reis

I

RECORD, 21H00

A S
R E C A
T R O
M
R
A S
O R M E
S E
D
E N T E
U
N
N
T
O

forma como Tenório pensa em fazer negócios no Pantanal. Jove pede para
ficar na tapera de Juma.

C
I O
N T
O T E
T A R
D
O R
U R A
I
P
V E L
O P A
A N
E T A
L
G
A D E
S A M

a situação. Jove vai embora escondido da fazenda. Guta se interessa pela

A
L
A
D
O

Pantanal
José Leôncio manda Jove voltar para o Rio de Janeiro, e Filó tenta reverter

O
N
I
P

GLOBO, 21H00

C U
I R
A
R B
A
O R
L

com Daniel e Celina.

Solução
S
A
P
O
L
I
O

arrepende da ação contra Guilherme. Guilherme tem uma violenta discussão

P
P O
N
A T
B A
D
O
D I
C
X E
B
E
P R
G

até a padaria de Juca. Roni não deixa Cora sair com ele e Tina. Daniel se
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE
MOGI DAS CRUZES - SEMAE
DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2/2021 - PROCESSO Nº 200.252/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL.
Após análise do processo, e com base nos fundamentos apresentados pela
Pregoeira do certame, decido pela improcedência do recurso apresentado pela
licitante EDER AMARAL DE OLIVEIRA, mantendo as decisões tomadas em
relação ao Pregão 015-2/2021, com a habilitação da licitante CARLOS EDUARDO SORGI DA COSTA. Adjudico e homologo o resultado da licitação em favor
da licitante CARLOS EDUARDO SORGI DA COSTA, CPF nº219.859.198-77,
com a taxa administrativa de 0%. Mogi das Cruzes, 02 de maio de 2022. JOÃO
JORGE DA COSTA - DIRETOR GERAL.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - PROCESSO Nº 200.391/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM PVC.
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 17 de maio
de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.
bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 03 de maio de 2022. JOÃO JORGE
DA COSTA - Diretor Geral.

ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde
COMUNICADO DE ABERTURA DE PRAZO
PARA QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADE COMO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2022 – SME
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2022 – SME, DE 03 DE MAIO DE
2022, PARA REPRESENTAÇÃO DE SEGMENTOS JUNTO AO CONSELHO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE MOGI DAS CRUZES – CAE.
A Secretaria Municipal de Educação, em atendimento ao Ofício nº 09/2022 e ao
Inciso II, Art. 4º, Capítulo IV, do Decreto Municipal nº 10.506/2010, TORNA PÚBLICO
o presente Edital para as eleições de novos membros que comporão o Conselho de
Alimentação Escolar de Mogi das Cruzes - Gestão 2021/2025:
Serão eleitos os representantes dos Segmentos:
I. Representante dos Docentes, Discentes e Trabalhadores da Educação
(preferencialmente docentes):
- 01 (uma) vaga para Suplente
II. Representante de Pais de Alunos matriculados na rede municipal de ensino:
- 01 (uma) vaga para Suplente
Todo o processo eleitoral será realizado online, por meio do link: https://
sge.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/sge3/eleicoesonline/eleicoesonline.php,
conforme cronograma:
•
•
•
•
•

Candidatura: de 04 a 11 de maio de 2022.
Divulgação dos Candidatos: de 12 de maio (Após às 12h00) até 15 de maio.
Prazo para interposição de recurso das candidaturas: de 16 a 18 de maio de 2022.
Período de Votação: de 19 a 24 de maio de 2022.
Divulgação dos Resultados: A partir de 26 de maio de 2022 (Após às 12h00).

E, para que seja dada a necessária publicidade para todos os efeitos legais, publicase o presente Edital de Chamamento Público.
Mogi das Cruzes, 03 de maio de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

FALECIMENTOS
29 de ABRIL DE 2022
Felisberto Cantacini
Ana Dias de Oliveira
Luiz Machado
João dos Santos
Debora Cristina Camilo
Joselito Ferreira da Silva
Vicente Lisboa Reis

ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Saúde
COMUNICADO DE ABERTURA DE PRAZO
PARA QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADE COMO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL
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Inscrições para ocupação do Theatro Vasques estão abertas
A Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes abriu anteontem as inscrições para a
ocupação do Theatro Vasques entre os meses de julho e dezembro deste ano. As
inscrições serão online, devem ser feitas em um painel do sistema de Cadastro de
Artistas e ficarão abertas até o dia 3 de junho. Mais informações no site da prefeitura www.mogidascruzes.sp.gov.br

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

PATROCÍNIO

Bolsa Atleta contempla 85
atletas das cidades da região
Maioria dos beneficiados pelo programa é de Mogi, principalmente da modalidade hóquei sobre a grama
Mogi News/Arquivo

Katia Brito

Alto Tietê - Atletas de nove
das dez cidades fazem parte
da lista de mais de seis mil
contemplados no edital 2022
do programa Bolsa Atleta,
divulgado no mês passado.
A iniciativa da Secretaria
Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, com
investimento total de R$ 128
milhões, concede patrocínio
a esportistas de alto rendimento. Na região, 85 atletas
foram contemplados.
A maior parte dos esportistas beneficiados é de Mogi
das Cruzes. São 56 no total,
sendo 30 deles do hóquei
sobre a grama. Na cidade,
também foram beneficiados
esportistas paralímpicos

do atletismo, basquete em
cadeira de rodas, vôlei sentado, tênis de mesa e bocha.
Outros talentos foram contemplados nas modalidades
judô, taekwondo, ginástica
artística, futebol, goalball,
mountain bike, boxe, atletismo e badminton.
Entre os atletas mogianos
contemplados, a pugilista
Graziele de Jesus, que esteve nos Jogos Olímpicos
de Tóquio, representou o
país no boxe feminino na
categoria até 51kg, no ano
passado, e a ginasta do Sesi-SP Gabriela Mota Reis, que,
em 2021, foi vice-campeã
Sul-Americana por equipes
com a seleção brasileira no
Campeonato Pan-Americano
Juvenil realizado no México.

Em Mogi foram
beneficiados
30 atletas do
hóquei sobre a
grama

Graziele (com o técnico Firmino) terá a bolsa

A segunda cidade com o
maior número de atletas beneficiados é Suzano, com 18
esportistas. No vôlei sentado,
foram contemplados cinco
esportistas, quatro na natação,
quatro no hóquei sobre a

grama, dois no taekwondo, e
um na natação paraolímpica,
um no basquetebol e um foi
classificado como pista. No
vôlei sentado de Suzano, um
dos atletas contemplados
é Daniel Yoshizawa, que

também esteve nos Jogos
de Tóquio em 2021.
Já Arujá conta com três
atletas na lista, no atletismo
(Leonardo Santos de Jesus),
handebol (Guilherme Miguel

Laranjeiro Torriani) e hóquei
sobre a grama (Guilherme
Freitas Francisco). Em Santa
Isabel, foram contempladas
Priscila Harumi Chikaraishi,
do badminton, e Letícia
Barbosa da Silva, do hóquei
sobre a grama.
As cidades de Ferraz de
Vasconcelos, Guararema, Poá,
Itaquaquecetuba e Salesópolis
contam com apenas um atleta
contemplado. Em Ferraz,
foi beneficiado Leonardo de
Miranda Ribeiro, da bocha
paraolímpica; de Guararema,
Renato Costa, do rugby de
7; de Poá, Karoline Soares da
Silva Vigario, do vôlei sentado; em Itaquá, Lissandro de
Almeida Santos, do handebol;
e em Salesópolis, Matheus
Julio Oliveira, do judô.

Eﬁciência energética

Prevenção

Mogi e Poá vão receber
Vacinação contra gripe,
Covid e sarampo continua projetos de iluminação
Mogi - As várias ações de
vacinação prosseguem na
cidade. A dose contra a gripe
está disponível para idosos
com 60 anos e mais, gestantes, puérperas (mulheres
até 45 dias após o parto),
trabalhadores da saúde e
crianças de seis meses até
4 anos e 11 meses.
Já a dose contra sarampo é
destinada para crianças de seis
meses até 4 anos e 11 meses e
29 dias, independentemente
da imunização de rotina, e
para trabalhadores da saúde
que precisam atualizar 1ª
ou 2ª dose.
A vacinação contra o coronavírus (Covid-19) prossegue em demanda livre
para maiores de 60 anos
e adultos que integram os
grupos contemplados pela
vacinação contra a Gripe
(gestantes, puérperas e trabalhadores da Saúde). Os
demais precisam efetuar
o agendamento online no
www.cliquevacina.com.br .
A vacinação é realizada
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Pró-Hiper será um dos locais de vacinação em Mogi

nas unidades de saúde de
segunda a sexta-feira, no drive
do Pró-Hiper de segunda a
sábado, das 9 às 16 horas.
Em todos os casos, é
obrigatória apresentação do
documento de identificação
pessoal. Os idosos também
devem levar os comprovantes
da vacinação contra a Covid-19 para checar o prazo
da dose adicional.
Trabalhadores da Saúde,
gestantes e puérperas devem

comparecer também com
documentos que comprovem a sua condição, além
da caderneta de vacinas de
rotina. Já as crianças devem
comparecer obrigatoriamente
munidas da caderneta de
vacinação. Dúvidas pode ser
sanadas por meio do telefone
em contato com o SIS 160.
Mais uma vez, o Alto Tietê
não registrou mortos por
coronavírus nas últimas
24 horas.

Região - A EDP, distribuidora
de energia elétrica do Alto
Tietê anunciou os projetos
contemplados na Chamada
Pública de Eficiência Energética, para incentivar a
conservação e uso racional
da energia elétrica. Serão
investidos mais R$ 4,5 milhões em cinco projetos, entre
eles duas ações de troca de
luminárias de iluminação
pública comuns por LED
nas cidades de Poá e Mogi
das Cruzes, ao todo serão
1.775 novas lâmpadas.
As iniciativas selecionadas pela Chamada Pública
de Eficiência Energética da
EDP devem proporcionar
ao todo uma redução do
consumo de energia das
instituições beneficiadas em
cerca de 3.550 megawatts-hora
(MWh/ano), o equivalente
ao consumo médio anual
de aproximadamente 1.500
famílias.
De acordo com a concessionária, a iniciativa a
tecnologia LED proporciona

mais conforto visual e nitidez
nas vias, consequentemente,
contribui para a segurança
pública, além de auxiliar
na diminuição do consumo de energia e redução
dos custos de manutenção
pelos municípios. O novo
modelo também gera menor
impacto ambiental. Além de
Mogi e Poá, também haverá troca da iluminação em
Pindamonhangaba.

Outros dois projetos serão
implantados nas instalações
do Centro Espírita Nosso Lar
Casas Andre Luiz, em Guarulhos, e, no Departamento
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (CTA), responsável
pelo planejamento e criação
de atividades relacionadas
com a ciência, tecnologia e
inovação, no âmbito da Força
Aérea Brasileira, localizado
em São José dos Campos.
Divulgação/PMMC

Mogi terá a substituição de 1.171 luminárias por LED

