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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Mogi realiza Mutirão do
Emprego e Empreendedorismo
Ação no Largo do Rosário oferecerá serviços gratuitos relacionados à empregabilidade e ao empreendedorismo
Segurança

Diego Barbieri/CMMC

CÂMARA
APROVA
CONVÊNIO
Os vereadores de Mogi das Cruzes aprovaram ontem o projeto
de lei de autoria do prefeito Caio
Cunha (Pode) que permite o convênio com o governo federal, por
meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para a rede Brasil
MAIS (Meio Ambiente Integrado e
Seguro). Cidades, página 4

A Prefeitura de Mogi das Cruzes
promoverá na próxima sexta-feira,
das 13 às 17 horas, o primeiro Mutirão do Emprego e Empreendedorismo, uma parceria com o governo do Estado. A ação ocorrerá no
Largo do Rosário, na região central
da cidade, e oferecerá à população
serviços gratuitos relacionados
à empregabilidade e ao empreendedorismo. O programa Mogi
Conecta Emprego vai disponibilizar vagas exclusivas para quem
está em busca de uma recolocação
no mercado de trabalho. Também
haverá orientação para elaboração
de currículos e entrevistas, e cadastro no sistema do Mogi Conecta.
Cidades, página 3

SAÚDE

Itaquá retoma
construção
de UBS. p4
Ponte Grande

MOGI

Diego Barbieri/CMMC

Grávida é encontrada morta
dentro de mala na Volta Fria

Segundo a Polícia Militar, vítima estava desaparecida
desde a última sexta-feira. Cidades, página 3

Trabalho de pavimentação vai começar no Taboão. Cidades, página 5

Divulgação/Agestab

Convênio aprovado com o governo federal na área de segurança foi destaque da sessão de ontem
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EDITORIAL

CONTRACAPA

Emprego e renda

E

sforços para proporcionar oportunidades de voltar a ter uma renda que
garanta melhores condições de vida,
por meio da oferta de vagas de emprego e de estímulo ao empreendedorismo,
são sempre muito bem-vindos. Na próxima
sexta-feira, a Prefeitura de Mogi das Cruzes,
em parceria com o governo do Estado e o
Sebrae, realiza um mutirão especial com este
intuito em um dos pontos principais do centro da cidade: o Largo do Rosário.
Iniciativa muito importante, em um período em que, embora a cidade tenha alcançado
bons resultados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ainda
é grande o desafio diante da grande massa
de pessoas fora do mercado de trabalho, não
apenas em Mogi como nas cidades da região,
em outras localidades do Estado e do país.
O quadro é ainda pior se pararmos para
pensar no impacto do aumento dos alimentos sobre essas pessoas e suas famílias, e recentemente novamente dos combustíveis. A
piora da situação econômica sempre é mais
sentida entre quem já vive uma situação de
vulnerabilidade.

No caso do novo aumento da gasolina,
por exemplo, a conta recai diretamente sobre
quem fez do transporte por aplicativo uma
alternativa de renda nos últimos tempos, ou
ainda nos serviços de entrega. Infelizmente
a sensação é de impotência diante da piora
econômica, a falta de propostas efetivas do
governo federal, e consequentemente, das
condições de vida da população.
Por isso a esperança se renova com ações
como esta da Prefeitura de Mogi, que trazem
alento até mesmo para quem já desistiu de
buscar uma oportunidade no mercado de
trabalho. A procura deve ser grande, e que
os resultados sejam os mais positivos possíveis para vencermos, ainda que por um
momento, esta sensação de que a retomada
econômica parece um sonho distante.
Na conta também para aumentar a distância sentida de uma possível recuperação o
aumento de casos de Covid-19, que nos chama a atenção para que, embora os períodos
mais duros da pandemia tenham passado,
ela ainda está por aí, atenta aos descuidos,
e exigindo de nós o retorno aos protocolos
sanitários, e a novas doses de imunizantes.

•••

ANDRÉ DINIZ

 Evento

diferenciado

A inauguração de um novo supermercado em Mogi das Cruzes, próximo à rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), não trouxe apenas a abertura de novas vagas e
a busca por currículos, que chegou à
casa das dezenas de milhares: colocou
no mesmo espaço os prefeitos de Mogi
das Cruzes, Caio Cunha (Pode), e de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) - este acompanhado do presidente nacional da legenda, Waldemar Costa Neto.
 LDO

em Suzano

A Câmara de Suzano vota hoje, a partir das 18 horas, o projeto de lei do Executivo sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
(LDO) de 2023. A propositura foi apresentada anteontem em audiência pública no Legislativo. De acordo com as informações do secretário de Finanças e
Orçamento, Itamar Viana, a LDO traz a
projeção de receita para o próximo ano
de R$ 1,128 bilhão.
 Orçamento

ARTIGO
editor@jornaldat.com.br

Compaixão
Todas as atrocidades que
caracterizam nossos tempos
foram feitas com a cumplicidade do conhecimento científico. Parece que a inteligência dos maus é mais poderosa
que a inteligência dos bons.
Espaço para indagar: de que
vale todo esse conhecimento
sem compaixão?
A falta de compaixão é uma
perturbação do olhar. Olhamos, vemos, mas a coisa que
vemos fica fora de nós. Vejo
os idosos e posso até mesmo
escrever algo sobre eles, como
professor universitário, mas
a tristeza do idoso é só dele,
não entra em mim. Nossas
florestas vão aos poucos se
transformando em desertos,
mas isso não me faz sofrer.
Não as sinto como uma ferida
na minha carne. Vejo crianças
mendigando nos semáforos,

mas não me sinto como elas.
Vejo meus alunos nas salas
de aula, mas meu dever de
professor é dar o programa
sem sentir o que os alunos
estão sentindo.
Sabemos como ensinar saberes. Há muita ciência escrita
sobre isso. Não me lembro,
no entanto, de nenhum texto
pedagógico que se proponha
a ensinar a compaixão. Talvez
o livrinho “Como Amar uma
Criança”, do Janusz Korczak.
Mas Korczak é uma exceção!
Ele sabia que, para ensinar
algo a uma criança, é preciso amá-la primeiro. Korczak
era um romântico. Por isso
dou-lhe o destaque.
Aí, fiz a mim mesmo a
pergunta pedagógica: “Como
ensinar a compaixão?”. Conversando sobre isso com a filha de um amigo, juíza, ela

se lembrou de um incidente
dos seus primeiros anos de
escola. Seria o aniversário da
faxineira, uma mulher que
todos amavam. A classe se
reuniu e ganhou por unanimidade que, no dia do
seu aniversário, as crianças
fariam o seu trabalho de faxina. Disse-me a juíza que a
faxineira chorou.
Sei que as crianças aprendem com um olhar especial,
o olhar de seus professores.
Elas sabem quando os professores as olham com os
mesmos olhos com os quais
um poeta talentoso olha um
jardim quando escreve um
poema. Sei também que as
histórias provocam compaixão
quando o leitor se identifica
com um personagem, mas
como ensinar compaixão?

Raul Rodrigues é mestre em Engenharia
e ex-professor universitário.

 Merenda

seca

Dirigentes do Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) agiram no início da semana
sobre uma questão envolvendo a distribuição de merenda a alunos da Escola
Estadual Dr. Deodato Wertheimer, em
Mogi das Cruzes. Segundo os representantes da categoria, a reforma na cozinha teria inviabilizado a distribuição de
merenda completa aos alunos do ensino integral, e a escola teria recorrido à
“merenda seca”.
 Merenda

seca 2

Segundo a Secretaria de Estado da Educação, os alunos receberam alimento não-manipulado pela conclusão das
obras de reforma na cozinha que não
terminaram no domingo como esperado. “A alimentação manipulada voltará
a ser servida na terça-feira, e a empresa
responsável foi notificada pela Diretoria
de Ensino de Mogi sobre a intercorrência
e a escola adotará as medidas necessárias ao atendimento dos estudantes”.
Divulgação/32ºBPM/M

A LDO é a peça orçamentária que orienta
o que será detalhado na Lei Orçamen-

Raul Rodrigues

tária Anual (LOA), que após ser elaborada pelo Executivo será discutida e votada pelos vereadores no final do ano.

COM APOIO DE CANIL, DROGAS E MUNIÇÕES SÃO APREENDIDAS:

Uma ação conjunta do canil setorial do 32º Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano (BPM/M) resultou na apreensão de drogas e munições, em
Ferraz de Vasconcelos. Anteontem, equipes do Canil da PM do 5º Batalhão
de Choque de São Paulo (BPChq) realizaram a Operação K9 de Combate
ao Tráfico de Drogas e ao Crime Organizado no município. Na ação, em um
local de mata com o auxílio dos cães farejadores Eike, Dara, Mike e Fuzil, foi
localizado um tonel enterrado com mais de 4,5 quilos de drogas, 10 munições
de pistola calibre 9 mm e um caderno de contabilidade do tráfico. (Aline Sabino)
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OPORTUNIDADE

Evento da Prefeitura em parceria com o governo do Estado será realizado, no Largo do Rosário, no centro

Mogi terá Mutirão do Emprego
e Empreendedorismo na sexta
Mogi - A cidade receberá na Emprego e Empreendedorismo,
próxima sexta-feira, das 13 às o programa Mogi Conecta
17 horas, o primeiro Mutirão Emprego disponibilizará vagas
do Emprego e Empreendedo- exclusivas para quem está em
rismo, uma parceria entre o busca de uma recolocação no
governo do Estado de São mercado de trabalho. Também
Paulo e a Prefeitura. A ação estarão à disposição dos parocorrerá no Largo do Rosário e ticipantes o atendimento do
oferecerá à população diversos Seguro-Desemprego, orientação
serviços gratuitos relaciona- para elaboração de currícudos à empregabilidade e ao los, cadastro no sistema do
empreendedorismo.
Mogi Conecta, orientações
“Estamos vivendo um perío- sobre como se comportar em
do importante de retomada uma entrevista de emprego,
da economia e esta parceria inscrição e cadastro no curso
entre a Prefeitura e o Governo “Trabalho em Equipe”.
do Estado vai proporcionar
Para os empreendedores
um dia de muitos serviços que buscam recursos para
para a população de Mogi seus negócios, será feito o
das Cruzes, juntando temas atendimento do Banco do
fundamentais como o acesso Povo, enquanto o Sebrae
das pessoas a vagas de empre- participará com atendimento
go, capacitação profissional aos participantes. Os intee empreendedorismo. Tudo ressados em inovação terão
isso gratuito e em um lugar de acesso a orientações sobre
fácil acesso a todos”, destacou os serviços do Polo Digital
o secretário municipal de De- de Mogi das Cruzes.
A Secretaria Municipal de
senvolvimento Econômico e
Inovação, Gabriel Bastianelli. Saúde levará ao Largo do RoDurante o Mutirão do sário alguns serviços básicos
de atendimento à população,

Pedro Chavedar/PMMC

Ação oferecerá serviços relacionados à empregabilidade e ao empreendedorismo

enquanto o Governo do Estado disponibilizará a Carreta
da Beleza.
Além disso, quem busca
uma oportunidade de emprego
terá acesso aos serviços dos
Postos de Atendimento ao

Trabalhador (PATs), rede de
atendimento da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do
Estado que concentra serviços
gratuitos à população, sendo
centros de referência das políticas públicas de geração de

emprego e renda. No local, as
pessoas terão a oportunidade de
visitar os estandes e conhecer
serviços diversificados, como
o Banco do Povo e Linha de
Crédito Nome Limpo aos
empreendedores; o Programa

Trabalho em Equipe; os Serviços Digitais do Poupatempo;
atendimento do Vale Gás e
SP Acolhe, da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Social; e o Programa Meu
Emprego, da Secretaria de
Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência.
A participação no Mutirão do
Emprego e Empreendedorismo
é aberta a toda população de
Mogi das Cruzes interessada
em vagas de emprego, qualificação profissional, para aqueles
que pretendem empreender
ou já possuem um negócio
próprio e precisam de recursos
e orientação. Também podem
utilizar os serviços moradores
e empreendedores de outras
cidades da região do Alto Tietê.
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Inovação lembra que, na tarde
de sexta-feira, o atendimento
das unidades do programa
Mogi Conecta dos Terminais
Estudantes e Central e do
Banco do Povo serão feitos
no local do evento.

Mogi News/Arquivo

GRÁVIDA É ENCONTRADA MORTA DENTRO DE MALA

Roubo de veículo

Policial reage a tentativa de
roubo e criminoso é preso
Aline Sabino

Suzano - Dois criminosos
tentaram render um policial
militar durante uma tentativa de roubo de veículo em
Suzano. O agente reagiu e
baleou um dos suspeitos
nas pernas. Em seguida, os
dois conseguiram fugir e
abandonaram um revolver
com munições. De acordo
com informações da Polícia
Militar (PM), a ação ocorreu
anteontem, por volta das 20
horas, na rua Hilda Smith
do Amaral, no bairro Cidade
Boa Vista.
O policial militar, que
não estava de serviço no
momento do roubo, acionou
reforços por meio do Centro
de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo
(Copom). Segundo a PM,
uma hora e meia depois do
ocorrido, um dos infratores
procurou atendimento médico
no hospital Santa Marcelina,
em Itaquaquecetuba, por
apresentar um ferimento

causado por disparo de arma
de fogo na perna esquerda. A
PM informou que o homem
alegou que havia sido vítima
de roubo.
Policiais militares foram
acionados e o criminoso foi
reconhecido pela vítima. De
acordo com a PM, após ser

medicado, o indivíduo foi
conduzido ao Distrito Policial
(DP) de Itaquaquecetuba
onde permaneceu preso por
roubo tentado e receptação,
já que o revolver que portava
durante a ação criminosa
era produto de furto no ano
de 1999.
Divulgação/32ºBPMM

Criminosos abandonaram um revolver com munições

Mogi- O corpo de uma mulher de 22 anos foi encontrado na tarde de ontem
dentro de uma mala de viagem de cor preta na Estrada da Volta Fria, no
bairro Ponte Grande em Mogi das Cruzes. Segundo a Policia Militar (PM), a
vitima estava desaparecida desde a última sexta-feira. Informações iniciais
afirmam que a jovem estava grávida. Em entrevista transmitida pela TV
Record, o delegado da Seccional de Mogi das Cruzes, Paul Henry, informou
que levantou três linhas de investigação. De acordo com o delegado, uma
diz respeito a uma ameaça que está narrada no Boletim de Ocorrência
(B.O.) que vem de um familiar. As outras duas decorrem de relacionamentos
anteriores da vítima. A reportagem segue apurando mais detalhes. (A.S.)
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BRASIL MAIS
Público-alvo

Informações poderão ser compartilhadas com Ministério da Justiça e Segurança Pública

Câmara aprova convênio
federal para segurança
Diego Barbieri/CMMC

André Diniz

Mogi - A Câmara Municipal
aprovou na tarde de ontem o
projeto de Lei de autoria do
prefeito Caio Cunha (Pode)
que permite o convênio entre
a administração pública e o
governo federal, por meio
do Ministério da Justiça e
Segurança Pública para a rede
Brasil MAIS (Meio Ambiente
Integrado e Seguro).
Apresentado no início do
ano, o projeto permite que
os órgãos de segurança do
município possam ter acesso a
informações de ponta obtidas
pelo governo federal, como
o uso de mapas por satélite,
para a definição de ações e
políticas públicas, com foco
na preservação ambiental.
No texto aprovado ontem, o município entra com
o fornecimento de dados
para o governo federal. De
acordo com o projeto, não
haverá transferência financeira, sendo realizada com
todos os recursos humanos e

Segurança pública foi o tema principal da sessão de ontem do Legislativo

materiais já disponibilizados
em ambas as partes.
A proposta do convênio
com o governo federal contou com adesão imediata da
Câmara Municipal, sendo
aprovado ontem pela maioria

absoluta dos parlamentares
durante a etapa da Ordem
do Dia. A matéria, após a
aprovação, segue agora para
o Poder Executivo para sanção ou veto, e subsequente
publicação.

Saúde

Obras da UBS Jardim
Fortuna serão retomadas
Itaquá - A Prefeitura assinou anteontem a ordem
de serviço para retomar a
construção da Unidade Básica
de Saúde (UBS) do Jardim
Fortuna. Com 561 m², a
construção será realizada
por meio de uma Parceria
Público-Privada (PPP) com a
Ibiaçu Empreendimentos, que
ficará responsável pela obra,
com investimento previsto
de R$ 2 milhões.
“A UBS começou a ser
construída em 2011 e desde
então a população ficou na
expectativa. Agora teremos
uma estrutura totalmente
nova e adaptada para oferecer
atendimento adequado à
população”, disse o secretário de Governo e Obras,
Marcello Barbosa. A estrutura tem projeto setorizado,
com modelo aprovado pela
Vigilância Sanitária do Estado
de São Paulo.
Os moradores dos bairros
Jardim Americano, Jardim
Adriane, Residencial Pamela,
Parque Novo Horizonte, Jardim

Campo Limpo, Residencial
Palmas de Itaquá, Jardim São
Paulo, Residencial Fortuna
e Jardim Lebani serão os
maiores beneficiados. “A
UBS vai contar com seis
consultórios, duas salas de
odontologia, espaços para
medicação, coleta de exames
e área para palestras e atividades de conscientização”,
detalhou a secretária de
Saúde, Ariana Julião.
Representando Ibiaçu, o

diretor Oscar Hirose detalhou
a importância da parceria
que vai viabilizar o início dos
trabalhos. “A cada dia que
a demanda de atendimento
aumenta, a saúde precisa de
mais investimentos. Aqui
serão R$ 2 milhões por parte
da Ibiaçu e custo zero para o
município. Estamos falando
de economia, parceria e
respeito com a população”,
completou o prefeito Eduardo
Boigues.
Dayane Oliveira/Divulgação

Unidade de saúde começou a ser construída em 2011

Mais segurança
A questão da segurança
pública também foi tratada
durante a etapa do expediente

da sessão de ontem do Legislativo, na fase das indicações dos vereadores ao
Poder Executivo. Uma das
indicações de destaque foi
do vereador Carlos Lucareski
(PV), que pediu reforço da
segurança na praça e nos
arredores da Rua do Bosque, no bairro Conjunto do
Bosque. A proposta serviu
de base para debates sobre
a atuação das autoridades.
Na área da Segurança,
a Comissão Permanente
de Transporte e Segurança
Pública da Câmara também
apresentou e teve aprovada
uma moção de apelo ao
governo do Estado para que
os candidatos que foram
aprovados na fase preambular
do concurso de Delegado de
Polícia, promovido em 2018,
sejam encaminhados para as
fases subsequentes, com o
intuito de cobrir o déficit
na polícia judicial.

Campanha de
Vacinação contra
a Gripe termina
na sexta-feira
Mogi- A Campanha de
Vacinação contra a Gripe para
o público-alvo termina oficialmente na próxima sexta-feira.
A dose está disponível em
todas as unidades de saúde
e no Pró-Hiper (exceto para
crianças), das 9 às 16 horas.
O público-alvo é formado
por gestantes e puérperas;
idosos; pessoas com deficiências; pessoas com comorbidades; trabalhadores da saúde;
professores/trabalhadores de
escolas do ensino regular (infantil, fundamental, médio e
superior); trabalhadores do
transporte coletivo rodoviário;
caminhoneiros e portuários;
policiais (civil, militares e
outros), integrantes do Corpo de Bombeiros, GCM e
Forças Armadas; indígenas e
quilombolas.

Mortes
A região do Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat)
registrou, nas últimas 24 horas,
um óbito por Covid-19 no
município de Itaquaquecetuba.
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TABOÃO

A ordem de serviço de aproximadamente R$ 10 milhões foi assinada em um evento promovido na Agestab

Pavimentação de estradas
começa na próxima segunda
Mogi - Os trabalhos de
pavimentação das estradas
municipais Yoneji Nakamura
e Mauro Auricchio, no distrito industrial do Taboão,
em Mogi das Cruzes, terão
início na próxima segunda-feira. O prazo de conclusão
da obra é de seis meses. O
investimento será de R$
9.790.136,08. A verba tem
como origem um convênio
da Prefeitura de Mogi das
Cruzes com o Departamento
de Estradas de Rodagem
(DER). A construtora Kamilos
foi a vencedora da licitação.
A ordem de serviço foi
assinada em um evento promovido ontem pela Associação
Gestora do Distrito Industrial
do Taboão (Agestab), que
contou com a participação
do presidente da entidade,
Osvaldo Baradel; do prefeito de Mogi, Caio Cunha
(Pode); do deputado estadual
Marcos Damasio (PL); além

Divulgação/Agestab

Expectativa é que
construção da
alça de acesso da
Ayrton Senna seja
anunciada em breve

de vereadores, secretários
municipais e empresários
do distrito.
Uma extensão de cerca
de 2,8 quilômetros será
pavimentada e urbanizada,
tendo como ponto de partida
o entroncamento da Yoneji
Nakamura e da Mauro Auricchio com a Estrada do
Taboão. O projeto prevê a
construção de uma pequena
rotatória neste ponto.
Toda infraestrutura de
drenagem e escoamento
será realizada. Um muro de
contenção será construído
no trecho que passa sob a

Prefeito Caio Cunha destacou que o Taboão é estratégico na geração de empregos

rodovia Ayrton Senna.
Baradel avaliou que além das
empresas, toda comunidade
do Taboão será favorecida
com o asfaltamento. Segundo

ele, os próximos desafios
da Associação Gestora são
a pavimentação da estrada
Abílio Gondim, as melhorias
no transporte público, a

instalação das redes de água
e esgoto, e o acesso à rodovia
Ayrton Senna.
O prefeito revelou que o
Taboão precisa ser a principal

estratégia da cidade para a
geração de novos postos
de trabalho. “Mogi cresceu
muito ao longo dos últimos
anos e, agora, precisa se
desenvolver. E, somente nos
desenvolveremos dotando
o Taboão com as condições
necessárias para atrair mais
indústrias”, afirmou.
Cunha afirmou ainda que
estão “muito fortes as tratativas para a construção do
acesso do Taboão à rodovia
Ayrton Senna, no km 51”.
De acordo com ele, houve
reuniões com a Ecopistas
(concessionária responsável
pela rodovia) e com a Artesp
(Agência de Transporte do
Estado de São Paulo) e o
projeto de construção está
pronto. “Na próxima sexta-feira, o governador estará
em Mogi para anunciar um
importante pacote de obras
e temos a expectativa que o
acesso faça parte”, antecipou.

NOVO

Tudo novo! Agora em Braz Cubas

∙ Novo local
∙ Nova estrutura
∙ Novos serviços
∙ Mesma eﬁciência
Rua Francisco Affonso de Melo, 550 - Braz Cubas

O Pró-Mulher agora faz parte de algo maior: um complexo
de saúde. É mais estrutura, bem-estar e conforto para as
mogianas. É um novo momento para a Saúde de Mogi!

Saiba mais em
www.mogidascruzes.sp.gov.br
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“ Queira o bem, faça o bem, o
resto vem!”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: VALDENIS VICENTE DA SILVA
Parabéns hoje e sempre! Você merece um ano novo de vida
maravilhoso! Feliz aniversário!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL
Ato que salva a vida de milhares
Dois
ritmos cade prematuros no Brasil
ribenhos Pavilhão Reage com vaia ao
de praças públicas
espetáculo ruim

Gratificar
Onomatopeia de
batida

O esquele- "Escravos
to da pal- de Jó" ou
ma da mão "Peixe
(Anat.)
Vivo"
Estuturas
para múmias, no Egito Antigo

Raio
(abrev.)
Pontaria

cultura@jornaldat.com.br

VIDA NOVA
Não é apenas
por se querer
recomeçar que a vida
recomeça. É preciso
ter determinação e
querer fazer as coisas
de maneira diferente.
É preciso mostrar
coragem para deixar
o que não interessa
para trás, e revelar
força para não
cometer os mesmos
erros.
Depois de cair,
falhar e tentar me
levantar muitas vezes,

penso que agora
chegou o momento.
Uma nova vida
começa sempre que
estamos motivados
para mudar a direção
do nosso caminho.
O mundo ainda
tem muito para me
oferecer e eu não
quero desperdiçar
mais nenhuma
oportunidade!
Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

(?) do mapa: desaparecer por
completo

Fruto
exportado
pela Argentina
Profissional da
polícia
científica

(?) Brasil
TV, canal
independente
(?)
Redentor,
atração
do Rio

Cidade chamada
"Capital do
Pantanal"
Antivírus
para Linux
Ocidental
(abrev.)

Sinal de
adição
Correio,
em inglês

Academia
da Força
Aérea
(sigla)

Grande
(?), o parceiro de
Oscarito

Barco como
o cruzador
Conversa
fiada

Empire (?)
Building,
arranhacéu de NY

Carinha de Anjo
Haydee diz para Peixoto que Flávio sabe fazer as coisas sem deixar nenhuma
pista, mas que essa nova Haydee vai virar o jogo.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Davi decide dar a joia que comprou para Iolanda como pagamento a Sueli.
Eugênio anuncia que fará uma viagem e Úrsula fica com medo. Mariana

Espécie de
pão doce
pascal
Lista
O governante de
caráter
fascista

(?) Sustentabilidade,
partido
político

Apelido de
"Manuela"
Fritada
de ovos

Enfado
Romance
de Jane
Austen

Renato
Aragão,
humorista
brasileiro

(?) Ramblas, famosa rua de
Barcelona

revela a Leopoldo, Arminda e Isadora os planos de Francisco contra o filho.
Joaquim se recusa a participar da ideia de Isadora para salvar Leopoldo e

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem
Andréa tenta despistar o interesse de Moa em suas fotos. Ítalo explica a Rico

"Nada é
por (?)",
frase motivacional

BANCO

Remo, em
inglês
"Central",
em CIA

Aracnídeo
causador
de
alergias

3/las — oar. 4/clam — emma — mail. 5/state. 7/colomba.

Plínio, e Davi se oferece para ajudar a amada.

Agir como
o sequestrador
acuado

41

por que não quer voltar a trabalhar na siderúrgica. Lou conta para Olivia que

Solução

DE
ÇÃ

O
Fernanda aceita trabalhar na agência Bras Esportes. Olympia obriga Donatella
a ir para o quarto com Tobias. Antônio Júnior fica com pena de Cindy.

D
O
A

Amor Sem Igual

F

RECORD, 21H
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não esconde algo dos filhos.

A

TE
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MA

de Zuleica defender Tenório e enfrenta a mãe perguntando se ela realmente

R
N
O

que parece que Tenório está fugindo da polícia. Renato não entende o motivo
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S
L
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A
A
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a Zefa que não conte nada a Tenório sobre ela e Alcides. Renato diz a Zuleica

R
C
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U M I R
NE
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A
R U M B
N A V
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S O

Pantanal
Irma não acredita no pacto que Trindade afirma ter feito. Maria Bruaca pede

L
O
R
O
T
A

GLOBO, 21H00

AC

dança vertical. Olívia não gosta de ver a proximidade de Lou e Pat.

C O
L
C
CO L
O
R
D I

ela e Pat criaram uma coreografia para a apresentação que farão juntas na
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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
PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
FONE: (11) 4699-8401

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de
Educação, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade
“PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 089/2022 - PROCESSO Nº 15.719/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AVENTAL E CALÇADO
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 8:00
horas do dia 05 de julho 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 21 de junho de 2022
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
___________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal
de Gestão Pública, torna público, para conhecimento das empresas interessadas,
observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na
modalidade “PREGÃO”:
EDITAL Nº 091/2022 - PROCESSO Nº 17.097/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO
DE PEÇAS DOS REGISTRADORES ELETRÔNICOS DE PONTO – REP´s,
PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.
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 05 de julho de 2022. O edital e seus anexos
encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.
sp.gov.br - link: Licitações).
Mogi das Cruzes, em 21 de junho de 2022.
MAURÍCIO PINTO PEREIRA JUVENAL - Secretário Municipal de Gestão Pública
___________________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Educação,
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO”:
EDITAL Nº 076/2022 - PROCESSO Nº 16.061/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos
e abertos no Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do EdifícioSede da Prefeitura), às 14:00 horas do dia 05 de julho de 2022. O edital e seus
anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.
mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações).
Mogi das Cruzes, em 21 de junho de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
___________________________________________________________________
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 71-2/2021 - PROCESSO Nº 13.388/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA FÍSICA (PENEIRAÇÃO, ASPIRAÇÃO, ESCOVAÇÃO,
LIMPEZA DE BORDAS E PRÉ-FILTRO) E EQUILÍBRIO QUÍMICO (CORREÇÃO DE
PH, ALCALINIDADE TOTAL, DUREZA CÁLCICA, DESINFECÇÃO E OXIDAÇÃO)
DA ÁGUA DE PISCINA DE CONCRETO AZULEJADO, AQUECIDA E DE USO
COLETIVO, NA EMESP JOVITA FRANCO AROUCHE, NESTE MUNICÍPIO, POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sra. Secretária de Educação,
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 PRESENCIAL Nº 71-2/2021. 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 20 de junho de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, em cumprimento ao disposto no artigo 202 da
Lei Orgânica do Município, acrescido do §6º, através da Emenda nº 2, de 9 de setembro de
2015, faz saber à população em geral que a Secretaria de Educação promoverá AUDIÊNCIA
PÚBLICA no dia 29 de junho de 2022, às 9 (nove) horas, no Auditório Vereador Tufy Elias
Andere, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, sito à Av. Vereador Narciso Yague
Guimarães, 381, nesta cidade, para prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre
de 2022, visando dar ampla divulgação sobre a utilização de verbas públicas destinadas à
Educação, a partir da apresentação de relatórios contendo o montante e a fonte de recursos
aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período e a oferta e produção de serviços
na Rede Municipal de Ensino.
Ficam convidados os Nobres Vereadores e todos os munícipes interessados em acompanhar
as ações da administração municipal no âmbito da Educação.
Secretaria Municipal de Educação, 21 de junho de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
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SUSTENTABILIDADE

Equipe feminina
sub-19 ganha título
Mogi - A equipe de futebol
feminino sub-19 de Mogi das
Cruzes conquistou, na última
semana, o título da fase regional dos 37º Jogos Abertos da
Juventude de 2022. A disputa
da final regional foi realizada
no estádio municipal Prefeito
Francisco Ribeiro Nogueira,
o Nogueirão, e classificou a
equipe feminina para a disputa
da fase estadual do torneio.
Com apoio da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer
de Mogi das Cruzes, a equipe
sub-19 venceu o time de
Franco da Rocha, por 3 a 0.
Dois gols foram marcados por
Tamara Dias e um por Taiane
Conceição, que garantiram à
equipe mogiana a vaga para
disputa da fase estadual dos
Jogos Abertos da Juventude. A
categoria sub-19 é disputada
por atletas de 13 a 18 anos.

portalnews.com.br

Na primeira fase regional,
as cidades do estado de São
Paulo foram divididas em oito
grupos. Os campeões de cada
um deles se classificaram para
a disputa da fase estadual,
prevista para o mês de julho,
em Presidente Prudente.
Os Jogos Abertos da Juventude
são realizados anualmente e
têm como objetivo fortalecer
o intercâmbio social, além de
difundir a prática esportiva.

Tênis de Mesa
Além do futebol feminino,
Mogi das Cruzes também será
representada no tênis de mesa.
A equipe feminina se classificou
para a fase estadual dos Jogos
Abertos com quatro atletas. A
classificação ocorreu por falta
de competidores regionais,
e, assim, a equipe mogiana
disputará a fase final em julho.
Divulgação/PMMC

A equipe de futebol feminino sub-19 foi campeã

Estudantes do Cempre Professor Sergio Moretti se dividirão em grupos e
plantarão as mudas no pátio da unidade de ensino ao longo da manhã

Jogos terão plantio
de mudas amanhã
Mogi- Como parte da
programação dos Jogos Escolares da Sustentabilidade,
promovidos pela Secretaria
Municipal do Verde e Meio
Ambiente durante o mês de
junho, os alunos do Cempre
Professor Sergio Moretti (Rua
José Pereira, 2978, esquina
com a rua Laurindo Pereira)
realizarão amanhã, a partir das
8h30, uma grande atividade
de plantio de mudas com os
alunos, professores e técnicos
da Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente. Os
estudantes se dividirão em
grupos e plantarão as mudas
no pátio da unidade de ensino
ao longo da manhã.
Lançados oficialmente no
dia 3 de junho, no Auditório
da Prefeitura de Mogi das
Cruzes, os Jogos da Sustentabilidade são a programação
do Junho Ambiental em 2022
e prevêem atividades semanais colaborativas - e não
competitivas - realizadas

Divulgação/PMMC

Atividades movimentam escolas durante todo o ano

pelas escolas inscritas, com o
objetivo de difundir a cultura
de sustentabilidade entre os
estudantes.
Estão inscritas nos Jogos da
Sustentabilidade 27 escolas,
sendo 15 municipais, nove

estaduais e três particulares,
com aproximadamente 3,2
mil estudantes envolvidos
diretamente. “Estamos cumprindo nosso objetivo, que é
resgatar a cultura das gincanas
escolares, estimulando os

alunos a realizarem ações
em defesa do meio ambiente,
sempre de forma colaborativa.
Teremos várias atividades ao
longo do mês e o plantio desta
semana será um momento
muito importante dos Jogos”,
comentou o secretário André
Saraiva.
Além das ações desenvolvidas pelos alunos, os
técnicos da secretaria estão
fazendo visitas às escolas, dando orientações a professores
e estudantes, além de tirarem
dúvidas dos participantes. Os
técnicos da pasta também
promovem um encontro
virtual por semana com os
participantes, com o objetivo
de mobilizar as equipes, e
fazem visitas surpresa para
verificar o andamento das
tarefas. As atividades serão
cumpridas pelas unidades de
ensino até o dia 30 de junho.

Inverno Solidário

Campanha troca camisetas
por leite em pó e café
Mogi- Quem puder colaborar com a Campanha
Inverno Solidário – Gestos
que Aquecem pode trocar 1
lata ou pacote de leite em
pó (mínimo 400g) mais 1
pacote de café (mínimo
250g) por uma camiseta
personalizada. A troca pode
ser feita diretamente no
Fundo Social de Mogi das
Cruzes, que funciona no
primeiro andar do prédio
da Prefeitura, na avenida
Vereador Narciso Yague
Guimarães, 277, Centro
Cívico.
Os itens da troca solidária
– leite em pó e café – foram
escolhidos pois sempre são
muito demandados pelas
entidades e públicos atendidos. Porém, a população
também pode contribuir
para a Campanha Inverno
Solidário doando cobertores,
agasalhos, pares de meia
e itens para pets, como
roupinhas e mantas.
As doações são destinadas para comunidades

População também
pode contribuir
doando cobertores,
agasalhos, meias e
itens para pets

e pessoas em situação de
vulnerabilidade por meio

das instituições sociais,
associações de bairro e
lideranças comunitárias
cadastradas. As arrecadações também atendem o
Ginásio Municipal, que
novamente abriu as portas
para acolhimento espontâneo
de pessoas em situação de
rua no período de inverno.
Mais informações podem
ser obtidas por meio do
telefone 4798-5143.
Inverno Solidário
Gestos que aquecem

Pedro Chavedar/PMMC

PARTICIPE DA CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO.
GESTOS QUE AQUECEM!
DOE CALOR! DOE ROUPAS, COBERTORES E AGASALHOS NOVOS OU EM
BOM ESTADO, E TAMBÉM ROUPINHAS, MANTAS E OUTRAS PEÇAS PARA PETS.
NÓS E CENTENAS DE FAMÍLIAS NECESSITADAS CONTAMOS COM A SUA AJUDA.
O CALOR HUMANO É UM TESOURO QUE COMBATE O FRIO
E AQUECE O CORAÇÃO DAS PESSOAS.

DOAÇÕES ATÉ 30/8.
Conﬁra os postos de arrecadação:

Troca pode ser feita diretamente no Fundo Social de Mogi

www.mogidascruzes.sp.gov.br

