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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Indústria da região emprega
mais de 70 mil colaboradores
Setor se destaca pela geração de empregos e diversidade de produção; balança comercial avançou no quadrimestre
Indústria

Recapeamento

Diego Barbieri/CMMC

Legislativo mogiano aprova
convênio de R$ 4,7 milhões

Divulgação

A indústria do Alto Tietê conta
com mais de duas mil empresas,
com predominância nas cidades
de Itaquaquecetuba, Mogi das
Cruzes e Suzano. Trata-se de um
dos principais geradores de empregos, com mais de 70 mil postos
de trabalho. No Dia da Indústria,
celebrado ontem, o setor mostra
sua força e a tendência de recuperação. As exportações no quadrimestre registraram alta de 36,3%
em relação ao mesmo período de
2021, e as importações avançaram
14,3%. Com isso, a participação da
região na balança comercial avançou 21,5%, saltando de US$ 702,3
milhões para US$ 853,5 milhões.
Cidades, página 5

CONVÊNIO

Divulgação

Avenida Japão terá investimentos para recuperação
do asfalto, sinalização e placas. Cidades, página 4

NGK ALCANÇA
MARCA HISTÓRICA
A NGK, multinacional fabricante e especialista em
velas de ignição, acaba de superar o patamar de 2,5
bilhões de velas de ignição produzidas na fábrica
localizada em Mogi das Cruzes. Cidades, página 8
SEGURANÇA

Prefeito de Guararema assina convênio
para pavimentação. Cidades, página 3

Suzano

CONGRESSO
ENCERRA
INSCRIÇÕES
As inscrições para o 4º Congresso
de Educação pela Cultura de Paz e
Sustentabilidade, que está marcado
para ocorrer entre os dias 3 e 4 de
junho em Suzano, terminam amanhã. Cidades, página 3

PM realiza Operação Força Total

FRIO

O Comando de Policiamento de Área
Metropolitana Doze (CPA/M-12) intensificou o
policiamento no Alto Tietê ontem. Cidades, página 3

Acolhimentos
aumentam em
Mogi. p5
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EDITORIAL

CONTRACAPA

Dia da Indústria
Covid-19, que arrefeceu mas continua por
aí, e agora também da guerra na Ucrânia.
Fora a conjuntura econômica e social, a
indústria enfrenta o gargalo da mão de obra,
também um problema compartilhado por outros setores. O Mapa do Trabalho Industrial
2022-2025, estudo realizado pelo Observatório Nacional da Indústria, indica que até
2025, o Brasil precisará qualificar 9,6 milhões
de pessoas em ocupações industriais, sendo
2 milhões em formação inicial. Reforçando
aqui o que falamos na edição de ontem sobre
a necessidade de qualificação para um mercado de trabalho em transformação.
No caso da Indústria, especificamente as
unidades do Senai cumprem bem esse papel de capacitação dessa mão de obra em
formação inicial, mas é preciso ir além para
beneficiar um número maior de pessoas. Enfim, são muitos os desafios para o setor, que
é um dos principais empregadores do Brasil,
fazendo a roda da economia girar, e sendo
parte importante no que tange à pesquisa e
inovação, embora falte incentivo e fomento
nestas áreas. Esperemos que o próximo Dia
da Indústria seja de melhores resultados.

 Fatec

seguirá até 5 de junho.

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo
semestre, exclusivamente pelo site www.
vestibularfatec.com.br. O prazo vai até
às 15 horas do dia 28 de junho, e as provas serão presenciais no dia 17 de julho.



 Região

No Alto Tietê, há unidades em Ferraz
de Vasconcelos, com os cursos Análise
e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Produção Industrial; Itaquaquecetuba, com Gestão Comercial, Gestão
da Tecnologia da Informação, Gestão
Empresarial EaD e Secretariado, e Mogi
das Cruzes, com Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Agronegócio, Gestão Empresarial EaD, Gestão de Recursos Humanos e Logística.
 Festa

do Divino

A programação religiosa da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes
começa hoje, às 17 horas, com a abertura oficial no saguão da Prefeitura. Porém, diferente do que publicamos ontem, a Alvorada terá início no sábado e

ARTIGO
Cedric Darwin
editor@jornaldat.com.br

Massacres
A semana foi marcada por
massacres. Em uma escola de
educação infantil no Texas,
alunos de dez anos e dois
professores foram fuzilados
com disparos de AR-15, fuzil comprado livremente por
um assassino de 18 anos
que foi morto pela polícia
após o massacre. No Rio de
Janeiro, uma operação policial terminou com a morte
de mais de duas dezenas de
pessoas, uma vítima não relacionada ao crime e as demais apontadas como traficantes. No interior de São
Paulo, um homem matou
duas filhas, de cinco e seis
anos e depois foi preso. São
massacres que além das vítimas fatais, dilaceram a alma
da humanidade.
A morte violenta, principalmente, de crianças causa

KATIA BRITO

uma grande repulsa social. A
escalada da violência também
chama a atenção. Nos EUA,
o acesso à um fuzil é fácil e
aparentemente barato, já nos
morros do Rio de Janeiro, o
acesso parece ser fácil e aparentemente muito caro, mas
o estrago é o mesmo. Nos
EUA, a questão do acesso
às armas é um grande tabu,
defende-se a plena liberdade de acesso, sem qualquer
restrição, mas isso custou a
vida de dezenas de crianças.
Essas vidas foram ceifadas em vão? Não seria o
caso de um mínimo controle
ou dificuldade de acesso? É
uma discussão interna norte-americana. No Rio de Janeiro, onde o crime possui
territórios que o Estado não
domina, os confrontos são
carnificinas com dezenas

de mortos, alguns deles sem
qualquer envolvimento com
o crime, como seu deu com
uma mulher atingida dentro
de sua casa. Lá criminosos exibem orgulhosamente armas,
portam ostensivamente fuzil,
metralhadora, pistola e granada, utilizados não apenas
contra a polícia, mas contra
outros grupos criminosos.
Já em São Paulo a polícia
prendeu um assassino que
afirmava manter como refém
duas filhas menores que na
verdade já haviam sido mortas por ele. Endurecimento
das penas, maior controle
de armas, pena capital para
crimes hediondos, são as soluções que aparecem após os
massacres. No Texas há pena
de morte, mas ela foi ineficaz
para impedir o massacre na
escola infantil.
Cedric Darwin é mestre em Direito e
advogado.

Congresso Regional

O Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) promove neste sábado, das 9 às 17
horas, o Congresso Regional de Profissionais (CRP), na Universidade de Mogi
das Cruzes (UMC). A participação é gratuita. A convenção é preparatória para o
11º Congresso Nacional de Profissional
(CNP). Inscrições pelo site https://www.
creasp.org.br/cep/2022/.
 Oportunidade

Empresa de tecnologia e criação de produtos digitais, em parceria com a Prefeitura de Mogi realiza o Programa de
Formação de Talentos. A meta da NEO é
treinar mil mogianos sobre técnicas de
atendimento tradicional e combinadas
a soluções tecnológicas. As inscrições
vão até 10 de junho. Os interessados devem ter mais de 18 anos, ensino médio
completo, noções básicas de informática e disponibilidade para o treinamento
presencial de seis horas diárias. Atendimento de segunda à sexta-feira, às 9
horas ou às 14 horas, na avenida Prefeito
Carlos Ferreira Lopes, 490, Vila Mogilar.

ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM NO THEATRO VASQUES
Divulgação/PMMC

N

os períodos mais caóticos da pandemia do coronavírus (Covid-19)
falou-se muito do comércio, bastante afetado, fechando as portas
por conta do distanciamento necessário para
conter o avanço da doença, e muitas delas,
na verdade, não voltaram a se abrir. E, da
mesma forma, a indústria foi fortemente impactada, assim como empresas prestadoras
de serviços. Não há quem não tenha sofrido com a crise sanitária e o agravamento da
situação econômica.
Setor fundamental da economia e com
importante contribuição para o desenvolvimento tecnológico, ontem, Dia da Indústria,
comemoramos a tendência de recuperação,
embora os indicadores ainda apontem um
cenário difícil. Um levantamento sobre a
Utilização da Capacidade Instalada (UCI),
de acordo com a Sondagem Industrial, da
Confederação Nacional da Indústria, revelou
que ela se manteve em 69% entre março e
abril, um ponto percentual acima da média
histórica. Porém, a produtividade não tem
acompanhado essa aparente recuperação. Situação que ainda é reflexo da pandemia de

•••

Mogi - A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes retorna ao palco do
Theatro Vasques, amanhã, às 20 horas, para mais um concerto especial, com
entrada gratuita para o público. A atração conta com a direção artística e regência
do maestro Lélis Gerson. O convidado ilustre da noite será o também maestro
Fabio Zanon, violinista, compositor, escritor, professor e coordenador artístico e
pedagógico do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.
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PARQUE AGRINCO

Maio Amarelo
terá simulação
de acidente
com vítima

Prefeito assina convênio
para a melhoria viária
Divulgação

Prefeito Zé esteve com deputado e o secretário de Desenvolvimento Regional

Municipal, com o objetivo de
potencializar a malha viária
da região. No Guanabara, por
exemplo, a pavimentação
foi realizada quase em sua
totalidade, restando apenas duas vielas para serem

pavimentadas do plano traçado
à região. O bairro se encontra
todo asfaltado, como previa
o plano da Administração
Municipal.
Com investimento de R$ 1
milhão, as ruas Comendador

Sebastião Alvino de Souza,
Palmira Alves dos Santos,
Espanha e a viela entre a rua
Bolívia e China receberam os
serviços os últimos serviços
no local, melhorando a trafegabilidade da região.

Mogi- A Prefeitura realiza,
hoje, no Largo do Carmo,
uma simulação de acidente de
trânsito com vítima, dentro da
programação do movimento
Maio Amarelo. A atividade
será realizada das 9 horas ao
meio dia e tem como objetivo alertar para os riscos de
dirigir embriagado, falando
ao celular ou desatento aos
sinais de trânsito.
A ação é uma iniciativa do
Corpo de Bombeiros, em parceria
com a Prefeitura, Consórcio
Regional do Serviço Móvel de
Urgência (Cresamu), Polícia
Militar, Hospital das Clínicas
Luzia de Pinho Melo, Santa
Casa, Liga de Emergência
da Faculdade de Medicina
da Universidade de Mogi
das Cruzes (UMC), Centro
Universitário Braz Cubas e
Plano de Auxílio Mútuo.
A proposta é, por meio do
exercício simulado, criar uma
situação real de atendimento,
para treinamento e preparação
de todas as equipes envolvidas.
O fechamento de algumas
vias está programado para
ocorrer entre 9h e 12h30. A
hora escolhida para o início
é depois do horário de pico.

Segurança

Congresso educacional

Polícia Militar divulga resultado
parcial da Operação Força Total

Prazo para inscrição
termina amanhã

Everton Dertonio/Mogi News

Aline Sabino

Região- O Comando de Policiamento de Área Metropolitana
Doze (CPA/M-12) intensificou
o policiamento no Alto Tietê
durante todo o dia de ontem,
por meio da Operação Força
Total. O objetivo é aumentar
a segurança na região. A Polícia Militar (PM) atuou em
áreas específicas com início
ao meio-dia e concentração
na Avenida Cívica, em Mogi
das Cruzes.
Foram realizadas ações
policiais de bloqueio, abordagens, combate ao crime
organizado e direção segura.
A PM divulgou o resultado
parcial da operação. Foram
10 pontos de bloqueio; 477
pessoas abordadas; 126 veículos vistoriados; 232 motos
vistoriadas; 143 multas aplicadas; 43 veículos removidos;
uma prisão em flagrante em
Ferraz de Vasconcelos, e três
indivíduos detidos pela equipe de Rondas Ostensivas
Tobias de Aguiar (Rota) na

Ação contou com 242 policiais militares e 43 GCMs

prática de tráfico de drogas
em Itaquaquecetuba
A Operação Força Total
contou com 242 policias
militares, 93 viaturas, 10
cavalos, 43 Guardas Civis
Municipais (GCMs), 21 viaturas da GCM, além de uma
aeronave do Grupamento de
Radiopatrulha Aérea (GRPAe).
Antes da operação, no período da manhã, foi realizada
a solenidade alusiva ao 16º
aniversário do Comando de

Policiamento de Área Metropolitana Doze (CPA/M-12),
no auditório da Universidade
de Mogi das Cruzes (UMC).
Na oportunidade, foi inaugurado o retrato do Coronel
PM José Raposo de Faria Neto
na Galeria de Ex-Comandantes.

Ação Integrada

Suzano recebeu também
ontem a Operação Força
Total, liderada pelo CPA/M-12.
A ação conjunta contempla
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Largo do Carmo

Convênio conquistado vai resultar na pavimentação de três importantes vias do bairro

Guararema - O prefeito Zé Palácio dos Bandeirantes na
assinou ontem um convênio manhã de ontem, ao lado do
com o governo do Estado de deputado André do Prado e
São Paulo, no valor de R$ 2 do Secretário de Estado de
milhões, para a pavimentação, Desenvolvimento Regional,
recapeamento e instalação de Rubens Cury. “É com muita
guias e sarjetas em vias do satisfação que assino hoje o
bairro Parque Agrinco. O convênio que vai mudar o dia
convênio firmado foi possível a dia de muitas famílias guadevido às intermediações raremenses”, disse o prefeito
realizadas pelo deputado Zé após assinar o documento.
federal Marcio Alvino e pelo “Além de satisfeito, me sinto
deputado estadual André do muito grato por ter o apoio
Prado, ambos do PL.
fundamental do deputado
Ao todo, três vias recebe- estadual André do Prado e
rão os serviços de melhoria do deputado federal Marcio
viária: rua Hypólita Moraes Alvino, que sempre trabalham
de Magalhães – a principal por nossa Guararema”, comvia de acesso à Região Norte pletou Zé. O prefeito também
de Guararema –, Estrada agradeceu o governador do
Municipal Caetano Caparelli Estado de São Paulo, Rodrigo
e a Rua Marcelo dos Santos Garcia, pela liberação do
Gonçalves. O serviço custará convênio e pela “parceria
ao todo R$ 4 milhões, sendo com Guararema e a região”.
A região norte de Guaraque o restante será destinado
pela Prefeitura de Guarare- rema concentra 35% de toda
ma como contrapartida do a população do município
investimento realizado pelo e, por conta disso, obras
governo do Estado.
de pavimentação no local
O prefeito Zé esteve no estão sendo realizadas com
frequência pela Administração

cidades

Quinta-feira, 26 de maio de 2022

Suzano -As inscrições para
todas as cidades atendidas o 4º Congresso de Educação
pelo comando, sendo que em pela Cultura de Paz e SustenSuzano o policiamento está tabilidade, que está marcado
sob responsabilidade do 32° para ocorrer entre os dias 3 e
Batalhão da Polícia Militar 4 de junho, terminam amanhã.
Metropolitano (32º BPM/M). Os cadastros para participar
No município suzanense, a do evento, que será gratuito,
ação foi acompanhada pelas devem ser feitos por meio do
demais forças de segurança, site congresso.fmo.org.br/v3/
contando com o apoio da curso?id=1187, da Fundação
GCM e dos grupamentos de Mokiti Okada, entidade que
elite, como a Ronda Ostensiva está organizando a ação. O
Municipal (Romu) e a Ronda secretário de Educação de
Ostensiva Motorizada (Romo). Suzano, Leandro Bassini, já
De acordo com o subco- confirmou presença.
mandante da GCM, André
O congresso, que ocorrerá
Alves da Silva, o principal de forma virtual em uma sextaobjetivo da ação foi estabe- -feira e um sábado, das 8h30
lecer pontos de bloqueio na às 12h30, tem como objetivo
cidade. Os guardas municipais, sensibilizar os participantes sobre
segundo ele, estiveram junto a importância de uma educação
à PM nas principais vias de que valoriza a sustentabilidade
acesso à cidade, a fim de coibir socioambiental, a cultura de
veículos em situação de roubo paz e a espiritualidade, como
ou furto. A operação reforça o próprio nome do curso diz.
o patrulhamento ostensivo A expectativa é que educadores
das forças de segurança em de todo o Estado prestigiem
Suzano, sendo que o muni- o congresso.
cípio também conta com o
De acordo com a programação
apoio da Central de Segurança do evento, temas como a arte
Integrada (CSI).
da transformação do ambiente

e dos indivíduos ao redor, os
caminhos educacionais para
fortalecer a saúde emocional
dos estudantes e os meios que
a sociedade como um todo
deve buscar para se tornar um
grupo que consiga alcançar a
paz e a prosperidade no dia a
dia serão abordados por especialistas no assunto durante os
dois dias de palestras.
Para o secretário de Educação de Suzano, este será um
momento ímpar para que os
profissionais possam agregar
novas experiências e também
colocá-las em prática em sala
de aula.
“Recebemos este convite com
muito carinho e acredito que
devemos valorizar ações como
esta, que nos tiram um pouco
do ambiente de trabalho, mas
nos deixam em uma posição
para que nós mesmos possamos
mudar este ambiente”, destacou
Bassini. “Certamente, serão
duas manhãs bem proveitosas
e tomara que possamos aplicar
este conteúdo nas escolas de
Suzano e aperfeiçoar ainda
mais o ensino”, completou.
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CÂMARA DE MOGI

Verbas encaminhadas pelo deputado Marco Bertaiolli serão destinadas à recuperação da Avenida Japão

Convênio de R$ 4,7 milhões
para recapeamento é aprovado
Diego Barbieri/CMMC

André Diniz

Mogi - A Câmara Municipal
de Mogi das Cruzes aprovou
ontem quatro projetos de lei
que abordaram convênios e
parcerias entre o município
e entes federais e estaduais
para obras. Dentre eles,
destaque para o Projeto de
Lei 50/2022, de autoria do
prefeito Caio Cunha (Pode),
para a ratificação de contrato
de repasse com o Ministério
do Desenvolvimento Social
para intervenções de qualificação viária na avenida Japão,
no trecho entre os bairros
Chácaras Santo Ângelo e
Parque São Martinho.
O trecho da avenida receberá investimentos de R$ 4,7
milhões para a recuperação
do asfalto, sinalização e placas.
O vereador Edson Santos
(PSD) abriu as discussões sobre
o tema, pedindo o apoio à
propositura, ressaltando o
trabalho do deputado federal
Marco Bertaiolli (PSD-SP)
para a liberação dos recursos,

Também foram
aprovados
projetos de
convênios com
o Estado

bem como a necessidade de
melhorias para a redução de
acidentes graves no local. A
moção contou com o apoio
de todos os grupos políticos,
que elogiaram o empenho do
ex-prefeito e hoje deputado
federal para a aquisição de
verbas para a obra.
A discussão do projeto não
esteve a salvo de debates entre
os grupos políticos do Legislativo. O vereador Iduigues
Martins (PT) reforçou que a
vinda dos convênios para a

Furlan destacou empenho do deputado e atenção à saúde financeira da cidade

cidade votados na sessão de
ontem seriam um sinal de
que o município não está
isolado após a rejeição à Taxa
de Conservação Ambiental
(TCA), ocorrida no final do
ano passado.
O presidente do Legislativo
mogiano, vereador Marcos

Furlan (Pode), reforçou que
a saúde financeira de Mogi
das Cruzes obtida ao longo
das últimas gestões, a certidão negativa de débito e o
trabalho do deputado Bertaiolli foram os fatores que
garantiram os investimentos
externos. Porém, segundo

ele, a gestão pública deve
se manter atenta à saúde de
suas contas.

Outros convênios
A Câmara também aprovou
na sessão de ontem outros três
projetos de lei que tratam do
financiamento de iniciativas e

obras na cidade. O primeiro
deles foi o Projeto 49/2022,
de autoria também do Executivo, sobre o convênio
com a Secretaria de Estado
de Turismo e Viagens para a
execução do projeto Trilhas.
O segundo projeto foi
a proposta 51/2022 para
abertura de crédito adicional
para a Secretaria Municipal
de Educação no valor total
de R$ 1 milhão para a retomada do projeto Crescer, de
qualificação de jovens, com
aulas presenciais de cursos
profissionalizantes.
O último tema da sessão
foi a votação do Projeto de
Lei 52/2022, também do
prefeito de Mogi das Cruzes,
para autorização de convênio
com o governo do Estado,
por meio da Secretaria de
Estado de Segurança Pública.
A proposta prevê a aquisição de equipamentos de
segurança para a cidade, no
valor estimado de R$ 100
mil, segundo o vereador
Otto Rezende (PSD).

Segurança pública

Reajuste dos servidores

Moção pede equipe multidisciplinar
na Delegacia da Mulher da cidade

Sintap vê equívocos
na revisão salarial

Mogi - A Câmara Municipal
de Mogi das Cruzes aprovou anteontem dois textos
voltados ao tema da segurança pública no município.
Os trabalhos tiveram como
foco o atendimento a vítimas
de violência doméstica e a
atuação da Polícia Militar. A
primeira matéria foi a moção
65/2022, de autoria do presidente da Câmara, Marcos
Furlan (Pode) e da vereadora
Maria Luiza Fernandes (SD),
a Malu Fernandes, com apelo
ao governo do Estado para
a contratação ou convênio
com o município por uma
equipe multidisciplinar para
o primeiro atendimento na
Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM) do município.
Segundo o presidente
do Legislativo, o governo
estadual necessita ter atenção
e sensibilidade ao primeiro
atendimento. “Quando a
mulher chega à delegacia,
fragilizada pela violência, ela
precisa de apoio psicológico.
Muitas vezes ela chega para

Diego Barbieri/CMMC

Moção de apelo recebeu apoio total do vereadores

denunciar, mas antes precisa de conforto e atenção,
tirar dúvidas, e os agentes
policiais podem não estar
preparados para este tipo
de atendimento, eles vão se
focar nos questionamentos
específicos da ocorrência”,
ponderou.
A proposta de moção obteve
apoio total dos vereadores
que participaram da sessão.
Maurino José da Silva (Pode),
o Policial Maurino, reforçou

que é dever do Estado atuar
na segurança pública, que é
um direito da população, e é
fundamental atender às vítimas.
Malu Fernandes, coautora
da moção, informou que
foi entregue ao governador
Rodrigo Garcia (PSDB) um
pedido para a inauguração
da Sala Lilás, voltada para o
atendimento de vítimas de
violência doméstica, que já
está concluída.
O vereador Edson Santos

(PSD), integrante da Comissão
Permanente de Assistência
Social, Cidadania e Direitos
Humanos, reforçou que a
demanda por um atendimento
em tempo integral. Iduigues
Martins (PT) pediu que a
lei municipal que institui o
Dossiê da Mulher Mogiana
seja aplicada, com o intuito de mostrar os números
da violência e as políticas
públicas que estão sendo
realizadas.
Furlan também apresentou
um requerimento de votos
de aplausos ao capitão da
Polícia Militar do Estado de
São Paulo Maurício Magalhães,
da 1ª Companhia do 17º
Batalhão de Polícia Militar
Metropolitana (BPM/M). Em
seu discurso, Furlan reforçou
a importância do trabalho
promovido no programa
Vizinhança Solidária, que
foi implantado no distrito
industrial do Taboão e passou a ser aplicado no centro
expandido, envolvendo a
comunidade. (A.D.)

Mogi - Para o Sindicato dos Trabalhadores da
Administração Pública de
Mogi das Cruzes (Sintap),
a Prefeitura teria cometido
erros nos cálculos para o
reajuste salarial dos servidores, aprovado anteontem
na Câmara Municipal. O
projeto de lei, de autoria do
prefeito Caio Cunha (Pode),
estabeleceu revisão referente
às perdas da inflação no
período de 2021.
Segundo Paulo Ricardo
Alves Ramalho, tesoureiro
do Sintap, o projeto de lei
cumpre a legislação, mas de
forma errônea, em relação
ao artigo 37 da Constituição
Federal, reforçando que o
Índice de Preços ao Consumidor (IPC), utilizado como
índice para o reajuste, fechou
em 9,73%. Para Ramalho, o
aumento foi concedido antes
da reposição de 5% para fechar
o índice obrigatório, o que
gerou confusão. “A prefeitura
concedeu um percentual
de reposição dividido em
dois momentos: 5,64% em

maio, retroagindo a janeiro,
que foi considerado como
aumento de salário. E agora
este percentual, retroagindo
a março. Considerando um
sobre o outro, a prefeitura
concedeu 10,92% de reposição”, atestou.
O tesoureiro do sindicato
afirmou que o reajuste não
atende às necessidades da
categoria. Uma proposta de
emenda aumentava o reajuste
de 5% para 9,73%, integrado
aos 5,64% aprovados anteriormente: “Ficamos dois
anos sem reajuste salarial.
Se a emenda apresentada
tivesse sido aprovada, ela
teria sido derrubada, pois
não é uma prerrogativa do
Poder Legislativo conceder
reajustes. Mesmo não sendo
preorrogativa, estaria corrigindo e colocando fim à
polêmica do reajuste anual”.
Ramalho declarou que há
um acordo verbal para, durante o segundo semestre, a
Prefeitura buscar uma maneira
para conceder os 4,45% que
estariam pendentes. (A.D.)
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OPERAÇÃO INVERNO

Desde o dia 15 de maio até a última segunda-feira, foram assistidas 75 pessoas no Serviço Especializado

Número de acolhimentos tem
alta nos serviços mogianos
Everton Dertonio*

Mogi - O fluxo de solicitações e de atendimento pelo
Serviço Especializado em
Abordagem Social (SEAS), em
Mogi das Cruzes, aumentou
significativamente desde a
última terça-feira, tendo
maior pico de atendimentos
no dia seguinte, segundo a
administração municipal. A
alta coincide com o início
da Operação Inverno, que
começou no dia 17 de maio.
A iniciativa é da Secretaria
Municipal de Assistência
Social e visa reforçar os serviços prestados às pessoas em
situação de rua, em função

da queda nas temperaturas
nos últimos dias.
De acordo com Prefeitura,
entre os dias 15 de maio e a
última segunda-feira, foram
assistidas 75 pessoas no
Serviço Especializado em
Abordagem Social (SEAS).
Em comparação ao mesmo
período do ano passado, o
número de acolhimentos foi
menor, quando 90 pessoas
foram atendidas. A Prefeitura atribuiu a diminuição a
temperatura do ano passado,
que foi ainda mais baixa.
O total de vagas disponíveis nas quatro unidades
de acolhimento espalhadas
pela cidade, que antes era

Divulgação

Mogi tem quatro unidades de acolhimento, sendo a referência o Centro POP

de 156, hoje tem mais 20
vagas, totalizando 176. No
último sábado, foi incluído na

Operação Inverno o uso do
Ginásio Municipal Professor
Hugo Ramos como local

NOSSAS

lUTAS
Conheça a história do Yuri.

Mogiano, campeão de boxe, que viu sua
vida se transformar por meio do Centro
de Artes Marciais Jackson Durães.

Acesse

youtube.com/prefeituramogi
e assista ao documentário

de acolhimento. Segundo
a Prefeitura, isso também
fez com que a procura fosse

maior, com as 30 vagas disponíveis preenchidas logo
nos primeiros três dias.
O horário de atuação dos
assistentes sociais também
foi estendido em três horas, e agora é das 7 às 23
horas. Vale lembrar que a
unidade de referência para o
atendimento de pessoas em
situação de rua na cidade é
o Centro POP, no Mogilar,
onde as pessoas podem tomar
banho, trocar de roupa e se
alimentar. Também há atendimento psicossocial. Mais
informações podem ser obtidas
pelos telefones: 4796-3862
ou 4790-1244.
*Texto supervisionado pelo editor.
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“ Seja quem você gostaria de ter
por perto.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje desejo
felicidades a você! Muita saúde e novas aventuras!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Amostra (?), meio
de divulgação de
produtos Vladimir
Favoritos; Putin
preferidos
Molho de
longo cozimento à
base de
carne

© Revistas COQUETEL

Pleonasmos
Conceito
freudiano

(?) France,
companhia
aérea
Laçada

A MELHOR FORMA DE VIVERMOS A VIDA
Nesta vida em que
todos lutamos por um
destino denominado
de felicidade, os
caminhos para chegar
até ela são muitos
e cada um deve
escolher o seu. Ouça
o que o seu coração
diz e dê uso também
à razão. Todos os dias
tomamos decisões
importantes que
podem definir os
contornos do nosso
percurso.

Acima de tudo,
não abaixe os braços
e nunca desista
de seus sonhos. A
melhor forma de
vivermos nossa vida é
mantermos os olhos
em nossas metas.

está associada à pessoa homenageada

Lago, em
francês
Latitude
(abrev.)
Poeta como Orfeu

Sugestão
útil

Insistir
com
teimosia

Nociva
Tortilha de
milho em
formato
triangular

Emmily
Pinheiro,
atleta
Aquele que
tem deficiência de
hemoglobina (Med.)

Estatal que
explora a
camada do
pré-sal

(?) Lobo,
compositor
brasileiro

O canudo,
por dentro
A madrinha,
em relação
aos pais
do afilhado
Variedade
de laranja
menos
ácida

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre

Cidade
mineira
que atrai
esotéricos

Rendeira,
bordadeira,
ceramista
ou tecelã

Removedor
de esmalte

cultura@jornaldat.com.br

(?) salarial: limite de
vencimentos para
funcionários públicos
determinado por lei

Apresentadora do
programa "Amor &
Sexo", na Globo
A 6ª nota musical

As narrativas com
conteúdo
crível

Grito que
comemora
uma série
de dribles

"Desenvolvimento",
em BNDES
Sufixo de "febril"
(Gram.)
"Se (?) Rua Fosse Minha", cantiga popular

Fluido que
umedece o
alimento
na boca

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Cassandra diz para Estefânia que irá na praça mais tarde para entregar o
dinheiro para Rogério e que dirá para ele que é de sua mesada

Babás;
pajens
Cheiro
agradável

Listagem
Doença evitada com
vacina

(?) Monumental,
avenida de
Brasília
Número de
cores do
arco-íris

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Arminda sobre o sumiço de Isadora. Úrsula provoca Violeta. Joaquim e Davi
tentam falar com Tavinho. Nelsinho beija Isadora. Tavito destrata Mariana, e
Arminda a consola. Violeta é hostil com Úrsula.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida Melhor
Guilherme e Neném chegam à padaria, mas não conseguem abrir a grade.
Flávia perdoa Paula, que tenta fazer o parto da neta. Roni se diverte com

Utensílio
de origem
russa
presente
em mesas
de chás
de bufês

Mike
Tyson, expugilista
dos EUA

Título de
soberano
da antiga
Pérsia

Moluscos
bivalves
geralmente comestíveis

BANCO

(?) Rodrigues, cantor falecido
em 2014

Consoantes
de "rijo"
Cintura de
calças

3/air — lac. 4/ragu. 5/nacho. 7/samovar.

Davi não encontra Isadora no quarto do hotel e se desespera. Arminda se
enfurece com Mariana. Úrsula garante que casará com Eugênio. Davi alerta

35

Tina e Tigrão, mas fica apreensivo ao perceber uma movimentação estranha.

Solução
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Sama se surpreende com a beleza de Arrava durante a comemoração.
Kayla e as carícias Lámar. Samuel reúne o povo após a coroação e faz um
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jogar truco com os peões.
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sobre a outra família de Tenório. Túlio e José Lucas chegam à fazenda para

R

E I
S
S E
A I
X
C O

Filó fica chateada com as palavras de José Leôncio sobre Tadeu. Irma confessa
que teme sua aproximação com Trindade. Guta demonstra interesse em saber
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Pantanal
Jove pede a Juma para morar na casa de José Leôncio como sua companheira.
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GLOBO, 21H00
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cercado por motoqueiros.
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Guilherme orienta Paula para ajudar Flávia. Tina se preocupa ao ver Roni
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O Tribunal Eclesiástico Diocesano de Mogi
das Cruzes, sito à Avenida Brás de Pina,
560 – Mogi das Cruzes – São Paulo – Fone:
4724-9734 CEP: 08730-020, pede a senhora LILIAN CAVALHEIRO DE ALMEIDA,
que entre em contato conosco, de segunda
a sexta-feira, nos horários das 10h ás 15h,
para tratar de assunto de seu interesse.
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
CONCORRÊNCIA RP Nº 015/21 - PROCESSO Nº 31.858/21
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS, QUADRAS, MUROS, MURETAS,
PAVIMENTOS FLEXÍVEIS E ÁREAS E LOCAIS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal
Permanente de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados,
que analisou detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e
considerando os pareceres exarados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e pela Secretaria Municipal de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das
licitantes: A10 METAL ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI; DEMAX SERVIÇOS
E COMÉRCIO LTDA e PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, para a
fase seguinte do certame. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com
suas alterações e estabelecido conforme subitem “8.1.13” do Edital, o dia 03 de
junho de 2022, às 10 horas, para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA, na sala
de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver.
Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).
Mogi das Cruzes, em 25 de maio de 2022
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL
___________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022 – PROCESSO Nº 8.864/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, TOALHAS E TRAVESSEIROS.
EMPRESAS VENCEDORAS:
CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA;
CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA e JOÃO E MARIA ATELIE LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais).
Mogi das Cruzes, em 23 de maio de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
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Vacinação contra Gripe, Covid e Sarampo será disponibilizada no sábado
Mogi- A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará 12 pontos de vacinação contra
Gripe, Covid-19 e Sarampo. O trabalho faz parte de uma ação especial para atualização
do esquema vacinal dos públicos contemplados, que será realizada em demanda livre aos
sábados, até 11 de junho. Os municípios da região do Consórcio de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê (Condemat) não registraram óbitos por Covid nas últimas 24 horas.
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REGIÃO

Balança comercial do setor no Alto Tietê avançou 21,5% no quadrimestre, com alta de 36,3% nas exportações

Indústrias da região têm mais
de 70 mil postos de trabalho
Região - A indústria do Além disso, enfrentamos a
Alto Tietê conta com mais de alta do dólar, a desvalorizaduas mil empresas espalhadas ção do real e os juros altos,
pelas cidades da Região, com mas mesmo assim, o setor
predominância nas cidades tem avançado. Sabemos que
de Itaquaquecetuba, Mogi ainda teremos desafios ao
das Cruzes e Suzano. O longo dos próximos meses,
setor se destaca como um no entanto, acreditamos
dos principais geradores de que a força e persistência
empregos, dado confirmado de nossas indústrias trarão
pelo levantamento do Ca- bons resultados”, destacou
dastro Geral de Empregados o diretor do Ciesp Alto Tietê,
e Desempregados (Caged), José Francisco Caseiro.
que aponta a existência de
mais de 70 mil postos de Balança comercial
trabalho no segmento, e
Juntas, as cidades que
também registra avanços na compõem a regional Alto Tietê
balança comercial. No Dia da do Centro das Indústrias do
Indústria, celebrado ontem, Estado de São Paulo (CIESP)
25 de maio, o setor mostra - Biritiba Mirim, Ferraz de
sua força e a tendência de Vasconcelos, Guararema,
recuperação.
Itaquaquecetuba, Mogi das
“A indústria da região tem Cruzes, Poá, Salesópolis e
se mostrado resiliente após Suzano-, enviaram para o
dois anos de pandemia de exterior US$ 314,9 milhões
Covid-19 e agora com a guerra em produtos nos primeiros
entre a Rússia e a Ucrânia, quatro meses do ano – alta
que impactaram na cadeia de 36,3% em relação ao
produtiva e assim nos índices. mesmo período de 2021. O

Divulgação

Percentual de
importações na
região também
registrou alta de
14,3% no período

Diretor regional do Ciesp destacou a força e resiliência do setor industrial

percentual de importações
avançou 14,3%, alcançando
US$ 538,6 milhões. Com isso,
a participação da região na
balança comercial avançou
21,5% neste ano, saltando
de US$ 702,3 milhões para
US$ 853,5 milhões.

Os principais produtos
exportados no quadrimestre
foram máquinas, aparelhos
e instrumentos mecânicos
(23,2%), papel e cartão
(19,6%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos
(8,8%). Por outro lado, as

importações da região foram
principalmente de máquinas,
aparelhos e instrumentos
mecânicos (22%), veículos
automóveis, tratores (16,6%)
e produtos farmacêuticos
(10,7%). Os principais destinos das exportações do Alto

Tietê foram Estados Unidos
(23,9%), Argentina (14,6%)
e Chile (8,5%). Por sua vez,
as compras da regional tiveram como principais origens
China (18,6%), Japão (14,5%)
e Alemanha (12,5%).
A movimentação no comércio exterior confirma o
potencial do parque fabril
do Alto Tietê, que é formado
por indústrias de diversos
segmentos, como siderúrgico,
celulose, automobilístico,
químico, farmacêutico entre
outros. Outro diferencial é
a diversidade dos portes
das empresas, indo desde
pequenos negócios a grandes
multinacionais.

Dia da Indústria

Direito do Consumidor

NGK supera a marca de 2,5 bilhões
de velas produzidas em Mogi

Procon alerta para
redução em produtos

Mogi - A NGK, multinacional japonesa fabricante
e especialista em velas de
ignição, alcançou uma nova
marca histórica no Brasil. A
companhia acaba de superar
o patamar de 2,5 bilhões de
velas de ignição produzidas
na fábrica localizada em
Mogi das Cruzes. Mensalmente, milhões de peças
saem das linhas de produção
para abastecer os mercados
brasileiro e sul-americano,
além de países como México, Estados Unidos, França,
Japão e Indonésia.
“Atingir a expressiva marca
de 2,5 bilhões de velas de
ignição fabricadas em Mogi
das Cruzes representa uma
grande conquista para a NGK
do Brasil. Essa realização é
reflexo do reconhecimento
obtido tanto do mercado

Divulgação

Peças vão para mercados brasileiro e sul-americano

original como do aftermarket em relação à elevada
qualidade dos produtos
brasileiros, que seguem o
mesmo padrão de qualidade
entregue pela nossa matriz
no Japão”, afirma Ishii Shuei,
diretor corporativo da NGK.

Para produzir cada vela
de ignição, a NGK emprega cerca de 150 processos
tecnológicos de manufatura,
intercalados por várias checagens eletrônicas e visuais
que garantem a excelência
na qualidade dos produtos.

Anualmente, a empresa
investe na modernização
das instalações para manter
a liderança no mercado e
ampliar a capacidade produtiva. Com 75,5 mil m²
de área construída, a filial
brasileira abriga um dos
seis centros tecnológicos
da companhia no mundo,
onde desenvolve produtos
com alto nível de tecnologia
embarcada.
A NGK é uma das principais
fornecedoras de componentes
originais de sistema de ignição. Em mais de 60 anos no
Brasil, a companhia produziu
mais de 2,5 bilhões de velas
e mais de 310 milhões de
cabos de ignição, além de
comercializar bobinas de
ignição e velas aquecedoras
sob a marca NGK e sensores
de oxigênio sob a marca NTK.

Mogi - O Procon de Mogi
das Cruzes orienta sobre os
casos de produtos que tiveram a quantidade ou peso
reduzidos. Esse processo é
chamado de ‘reduflação’ com a alta da inflação, esta é
a opção adotada por muitos
fornecedores para manter o
preço e não perder vendas.
O Procon alerta que é responsabilidade dos fabricantes
incluírem o aviso de redução
de forma clara, ostensiva e
que não deixe margem para
engano. Os fornecedores podem utilizar essa alternativa,
mas o consumidor não pode
ser induzido a erro e levar
o produto pensando que
tem a mesma quantidade
adquirida habitualmente.
A Lei Estadual 1.078/2002
prevê que a embalagem deve
conter aviso expresso de
redução, indicando o peso

anterior, o atual e o percentual
reduzido. Este alerta, segundo
a legislação, precisa estar
escrito em letras maiúsculas
e com fundo amarelo, ou
em contraste.
A coordenadora do Procon
de Mogi das Cruzes, Fabiana
Bava, explica que a estratégia
das empresas é de, ao invés
de manter a quantidade e
aumentar o preço, diminuir
a quantidade para conseguir
manter o valor do produto.
Quando há a redução, sem a
informação correta, o produto
é considerado “maquiado”,
o que caracteriza conduta
abusiva do fabricante, que
pode ser multado.
As denúncias à fiscalização
do Procon de Mogi das Cruzes
podem ser feitas pelo e-mail:
procon.fisc@mogidascruzes.
sp.gov.br ou também pelo
telefone: 4798-5090.

