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

Alto Tietê se prepara para 
maior risco de queimadas

Prefeituras de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Itaquaquecetuba buscam soluções para reduzir o potencial de incêndios

ITAQUÁ

Com a chegada do inverno, au-
menta o número de queimadas, o 
que afeta a região do Alto Tietê. 
Autoridades locais estão buscando 
soluções para reduzir o potencial 
de incêndios, principalmente em 
áreas de preservação ambiental. A 
Defesa Civil de Mogi das Cruzes, 
por exemplo, promove treinamen-
tos e cursos junto à Defesa Civil do 
Estado. O departamento recebeu 
equipamentos como abafadores e 
uma bomba costal para a atuação 
em pequenos focos de incêndio. 
Neste ano não foram registradas 
ocorrências na cidade, enquanto, 
em 2021, foram aplicadas 21 multas. 
Cidades, página 4
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A Delegacia Seccional de Polícia 
Civil de Mogi das Cruzes  identi-
ficou o autor do assassinato da jo-
vem grávida, de 22 anos, que foi 
encontrada morta em uma mala 
em um matagal na estrada da Vol-
ta Fria. Fabrício Costa Araújo, ex-

-namorado da vítima, confessou o 
crime. Cidades, página 5

Feminicídio
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Poupatempo 
realiza mutirão 
amanhã. p5

Autoridades policiais apresentaram os detalhes do caso na Seccional na manhã de ontem

Divulgação

 Avenida Cultural será realizada no próximo domingo. Cidades, página 4

Oportunidade

Mogi promove 
Mutirão de 
Emprego hoje 
Cidades, página 3

A Secretaria de Saúde de Suzano 
anunciou a ampliação da vacinação 
contra a Influenza (gripe) para to-
dos os públicos com mais de seis 
meses, com atendimento nas uni-
dades de saúde. Cidades, página 3

Gripe

SUZANO 
AMPLIA 
VACINAÇÃO

Condemat

Governador vai 
se reunir com 
prefeitos
Cidades, página 3
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EDITORIAL 

Violência 

A 
violência contra a mulher aumen-
ta, e o grau de crueldade a cada 
caso parece se intensificar como 
o ocorrido esta semana com o as-

sassinato da jovem grávida de 22 anos. De 
acordo com as autoridades policiais, o autor 
do crime foi um ex-namorado em decorrên-
cia de uma discussão sobre a paternidade do 
bebê que ela esperava. Ele ainda ocultou o 
corpo em uma mala.

É difícil acreditar até onde vai uma pes-
soa, especialmente um homem, quando é 
contrariado e não tem seu desejo atendido. 
Claro que não se pode generalizar, mas não 
são raros os casos de crimes envolvendo ex-
-maridos, ex-namorados que não aceitam o 
término de relacionamentos.

Vale lembrar que não faz muito tempo, 
demos uma matéria com dados da Secre-
taria de Estado da Segurança Pública (SSP) 
que apontavam, no Alto Tietê, entre 2020 e 
2021, houve sete casos de feminicídio. Um 
número que parece baixo, mas não é, e não 
inclui as tentativas que são muitas. Assim 
como os casos de agressões, como as imagens 
que tomaram as redes sociais protagonizadas 

por um procurador, que atacou uma cole-
ga. Situações que mostram que a violência 
contra a mulher perpassa toda a sociedade.

Na verdade são questões culturais, que 
permanecem em muitos homens, que fin-
gem que aceitam as conquistas das mulhe-
res, sua independência e autonomia. E onde 
isso pode ser transformado? Como sempre 
destacamos aqui um dos princípios é a edu-
cação, dentro e fora das escolas.

Aliás a igualdade de gênero é um dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), propostos pela Organização das Na-
ções Unidas. Mas, óbvio que não é só papel 
dos educadores, mas também das famílias, 
trabalhar por esta mudança de mentalidade, 
de comportamento. Vivemos novos contex-
tos e precisamos pensar diferentes das gera-
ções que nos antecederam.

O desafio do mundo é evoluir, não bana-
lizar a barbárie que se mostra cada vez mais 
generalizada. Uma evolução que  não está 
apenas na pesquisa e desenvolvimento no 
universo dos negócios e da ciência, na ino-
vação tecnológica, é, principalmente, uma 
questão social, que beneficiará a todos. 

Uma equipe multidiscipli-
nar de saúde quando bem-

-estruturada, pode ser usada 
como estratégia para tornar 
o atendimento mais qualifi-
cado, efetivo e seguro para 
o paciente. Além disso, é 
possível promover diferen-
tes ações que resultem em 
benefícios clínicos, huma-
nísticos e econômicos para 
a instituição. 

Sim, cada vez mais vemos 
a importância da saúde de 
modo horizontalizado, onde 
não há hierarquia e/ou téc-
nicas e profissões supremas. 

Bom seria se seguíssemos 
uma conduta como já existem 
em renomadas instituições, 
após a avaliação do paciente, 
imediatamente ou posterior-
mente, dependendo da gra-
vidade do caso a equipe se 
reúne e discute as principais 

Saúde funcional
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estratégias de intervenção. 
Levando em consideração 

o principal critério que é o 
nível de gravidade da doen-
ça, risco para o paciente e 
as ferramentas terapêuticas 
disponíveis. 

Desse modo, as diferen-
tes especialidades se inte-
gram em prol de objetivos 
em comum: a melhoria da 
qualidade no atendimento e 
a reabilitação do paciente de 
forma multidisciplinar. 

Quando um grupo de pro-
fissionais de saúde trabalha 
conjuntamente, a percep-
ção de problemas clínicos 
é maior, visto que cada um 
deles avalia o paciente obje-
tiva e subjetivamente. 

Isso possibilita diferentes 
abordagens de questões es-
pecíficas e ajuda na escolha 
das terapias mais adequadas.

Portanto, quando a equipe 
é formada por muitos pro-
fissionais, maiores serão as 
chances de que o paciente 
tenha seu caso investigado 
de um modo mais detalha-
do e com mais critério nas 
decisões. 

Por consequência, essa for-
ma de trabalho eleva a qua-
lidade da assistência e possi-
bilita o alcance de melhores 
resultados nos tratamentos. 

Analisando desta manei-
ra, percebemos que muitos 
comportamentos profissionais 
devem mudar, respeitando 
cada profissional a técnica 
do outro, sem menosprezar, 
o que consequentemente 
aumenta as chances de vida 
dos pacientes.

Dr. Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta 

e presidente do Conselho Municipal para 

Assuntos da Pessoa com Deficiência 

(CMAPD).  
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 � Cida Maragoni 

A Câmara Municipal de Mogi aprovou 
ontem um requerimento de aplausos 
para a cerimonialista Maria Aparecida 
Nogueira Marques, a Cida Marangoni, 
por seus mais de 40 anos de trabalho 
pelo município como cerimonialista. O 
requerimento, de autoria do presidente 
da Câmara de Vereadores, Marcos Fur-
lan (Pode), reconhece as contribuições 
para os poderes constituídos ao longo 
das décadas, desde 1975, quando en-
trou para o serviço público como fun-
cionária concursada.

 �Reconhecimento  

Duas comunidades religiosas receberam 
o reconhecimento da Câmara de Mogi 
nesta semana: a Igreja Batista Unida 
Rebento Novo (Burn), por uma moção 
de aplausos do vereador Policial Mau-
rino (Pode), e a Comunidade Evangélica 
em Unidade (CEU), no distrito de Jun-
diapeba, de autoria de Inês Paz (PSOL).

 �Maratona do Rio 

A equipe de maratona do Clube de Cam-
po Mogi das Cruzes (CCMC) participou 
no último final de semana da Maratona 

Rio 2022, na Cidade Maravilhosa. No to-
tal, foram 15 atletas que disputaram as 
categorias 5km, 10km, 21km (meia-ma-
ratona) e 42km (maratona completa).

 � Festa da Paz 

A vereadora mogiana Inês Paz (PSOL) 
faz amanhã o lançamento de sua pré-
-candidatura a deputada estadual. O 
evento, na sede do partido no Alto Tie-
tê (rua Monsenhor Nuno de Faria Pai-
va, 332, Mogilar) deve reunir integrantes 
de alto calibre da legenda, como o de-
putado federal Ivan Valente (PSOL-SP), 
a líder indígena Sônia Guajajara e o ex-
-prefeito de Suzano, Marcelo Candido.

 �Mogi e a LDO 

Uma breve pesquisa no sistema de 
transparência do Legislativo mogiano 
permite que o usuário mais safo veja 
como está o andamento dos projetos de 
lei que podem ir ao plenário. Até o meio 
da tarde de ontem, ainda não havia si-
nais do projeto da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de Mogi para 2023. 
No ano passado, o texto foi encaminha-
do apenas no fim de agosto, e o Orça-
mento quase foi saudado com os fogos 
de artifício do Ano Novo. 

CONTRACAPA
ANDRÉ DINIZ•••
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Mogi Basquete promove 
nova coletiva de imprensa

Mogi- Uma coletiva de 
imprensa está marcada para 
hoje, às 15 horas, no Ginásio 
Municipal Profº Hugo Ramos 
com a finalidade de fornecer 
mais informações sobre o 
futuro do Mogi das Cruzes 
Basquete. Ontem foi anun-
ciado oficialmente que o time 
não disputará o Campeonato 
Paulista e o Novo Basquete 
Brasil (NBB) da temporada 
2022-23 com a equipe adulta.

O secretário de Esporte e 
Lazer, Gustavo Nogueira, se 
pronunciou sobre o assunto. 

“Lamentamos as circunstâncias 
que obrigaram a decisão do 
Mogi Basquete de paralisar as 
atividades da equipe adulta 
nas disputas do Campeonato 
Paulista e do NBB. A atual si-
tuação econômica permanece 
com muitas incertezas e isso se 
reflete diretamente no patrocínio 
esportivo, principalmente nas 
modalidades olímpicas. Além 
disso, os problemas financei-
ros que o clube enfrentava 

Hugo Ramos

foram herdados pelos atuais 
responsáveis pela gestão da 
associação”, comentou.

Nogueira ressaltou o apoio 
da Pasta ao time. “A Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, 
dentro do seu papel de fomentar 
a prática esportiva na cidade, 
está comprometida em apoiar 
as equipes das categorias de 
base do Mogi Basquete, que 
terão competições impor-
tantes neste ano. Este apoio 
tem como objetivo valorizar 
a modalidade, ao mesmo 

tempo em que dá a oportu-
nidade para jovens talentos 
do município desenvolverem 
suas habilidades e representar, 
nas quadras, a paixão que a 
população mogiana tem pelo 
basquete. Com um trabalho 
sério e com os pés no chão, 
temos a esperança de que possa 
se formar uma base sólida para 
uma futura retomada da equipe 
adulta, com responsabilidade 
esportiva, social e financeira”, 
finalizou o secretário.

*Texto supervisionado pelo editor.

Everton Dertonio*

Equipe ficou em 13º no NBB e não conseguiu classificação

Suelenn Ladessa/Mogi Basquete

Mutirão do Emprego e do 
Empreendedorismo será hoje

O evento reunirá diversos serviços gratuitos e será realizado, das 13 às 17 horas, no Largo do Rosário, no Centro

OPORTUNIDADE

Mogi - Os mogianos que 
estão em busca de novas 
oportunidades profissionais 
podem participar, hoje, do 
Mutirão do Emprego e do 
Empreendedorismo, uma 
parceria entre a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes e o governo 
do Estado. O evento reunirá 
diversos serviços gratuitos e 
será realizado, das 13 às 17 
horas, no Largo do Rosário.

A participação no Mu-
tirão do Emprego e Em-
preendedorismo 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 recur-
sos e orientação. Também 
podem utilizar os serviços 
moradores e empreendedores 
de outras cidades da região 
do Alto Tietê.

O programa Mogi Conecta 
Emprego disponibilizará vagas 
exclusivas para quem está em 
busca de uma recolocação 

no mercado de trabalho. 
Os participantes também 
receberão orientações para 
elaboração de currículos, 
cadastro no sistema do Mogi 
Conecta, informações sobre 
como se comportar em uma 
entrevista de emprego, ins-
crição e cadastro no curso 

“Trabalho em Equipe”.
O Banco do Povo fará 

o atendimento para em-
preendedores que buscam 
recursos para seus negócios 
e o Sebrae participará com 
atendimento aos partici-
pantes, com ações de apoio 
ao empreendedorismo. Os 
interessados em inovação 
terão acesso a orientações 
sobre os serviços do Polo 
Digital de Mogi das Cruzes.

A estrutura do governo 
do Estado também estará 
disponível. Os participantes 
terão acesso aos serviços dos 
Postos de Atendimento ao 
Trabalhador (PATs), rede de 
atendimento da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
do Estado, que concentra 
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 a Linha 
de Crédito Nome Limpo aos 
empreendedores; o Programa 
Trabalho em Equipe; os Servi-
ços 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.

Haverá ainda ações de 
atendimento social, serviços 
básicos de saúde e a Carreta 
da Beleza.

Região - Dois meses após 
audiência com o Conselho 
de Prefeitos do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
realizada em Mogi das Cruzes, 
o governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) retorna à região hoje 
com o programa “Governo 
na Área” e deve anunciar 
obras e investimentos às 
prefeituras do consórcio, 
que fazem parte da Região 
Metropolitana. A cerimônia 
será no Centro Municipal de 
Educação Adamastor, em 
Guarulhos. No início da tarde, 
o governador é esperado em 
Mogi das Cruzes. 

De acordo com a progra-
mação do governo do Estado, 
o evento deve iniciar às 9h30 
com audiência fechada entre 
os prefeitos do Condemat, 
o governador, secretários 
de Estado e presidentes das 
câmaras municipais da região. 
Em seguida será realizada 
palestra para os gestores 
públicos sobre o programa 
Bolsa do Povo. A cerimônia 
pública deve iniciar às 11h30 

Governador se reúne 
com o Condemat hoje

“Governo na Área”

com anúncios dos programas 
estaduais “Nova Frota” e 

“Respeito à vida”, além de 
liberação de recursos para 
diversas áreas como Infraes-
trutura Urbana, Turismo, 
entre outras. Também está 
prevista a entrega de cerca 
de 30 maquinários como 
ambulâncias e tratores.

A articulação e união do 
Conselho de Prefeitos, que 
tem o prefeito de Guarulhos, 
Gustavo Henric Costa, o Guti 
(PSD), à frente da presidência, 
tem colocado o consórcio 
cada vez mais próximo do 
governo do Estado.

“Logo que o governador 
Rodrigo Garcia assumiu o cargo 
ele esteve com os prefeitos do 
CONDEMAT em uma agenda 
muito produtiva e satisfatória, 
onde pudemos apresentar 
as demandas regionais e as 
demandas pontuais de cada 
município. Agora ele retorna 
reafirmando o compromisso 
com a nossa região e trazendo 
investimentos importantes 
para os municípios”, disse 
o presidente.

Suzano - A Secretaria de 
Saúde anunciou anteontem a 
ampliação da Campanha de 
Vacinação contra a Influenza 
(gripe) para todos os públicos 
com mais de seis meses de 
vida. O atendimento ocorre 
nas 24 unidades de saúde, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 15 horas, enquanto houver 
doses disponíveis. É preciso 
apresentar documento origi-
nal com foto, comprovante 
de residência de Suzano e 
caderneta de vacinação.

De acordo com a Pasta, a 
liberação do atendimento 
ocorre conforme a evolução 
da campanha que, desde 
março, vem contemplan-
do públicos prioritários de 
maneira acumulativa, como 
idosos, trabalhadores da 
Saúde, gestantes, puérperas 
e crianças. Até o momento, 
40.564 doses foram aplicadas 
no município. A expectativa 
é de que, com a ampliação da 
campanha, mais 37 mil suza-
nenses sejam contemplados.

Vacinação 
contra a gripe 
é ampliada em 
Suzano

Saúde

Saiba mais

Evento, realizado hoje no Largo do Rosário, terá vagas exclusivas do Mogi Conecta

Pedro Chavedar/PMMC

• Vagas exclusivas do Mogi Conecta Emprego
• Atendimento do Seguro-Desemprego
• Orientação para elaboração de currículo, cadastro no sis-
tema do Mogi Conecta e como se comportar em uma en-
trevista de emprego
• Orientação sobre os serviços do Polo Digital de Mogi das 
Cruzes
• Atendimento ao Empreendedor (Sebrae)
• Serviços Básicos de Saúde
• Carreta da Beleza (Governo do Estado)
• Banco do Povo e Linha de Crédito Nome Limpo aos em-
preendedores
• Programa Trabalho em Equipe
• Serviços do Sebrae
• Atendimento ao Trabalhador
• Serviços Digitais – Poupatempo
• Vale Gás e SP Acolhe
• Programa Meu Emprego
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Avenida Cultural terá 
segunda edição no domingo

Itaquá - A segunda edição 
da Avenida Cultural será rea-
lizada no próximo domingo. 
Com o trânsito fechado para 
veículos, a avenida Vereador 
João Fernandes da Silva, na 
Vila Virgínia, vai receber cerca 
de 40 atrações culturais das 
10 às 17 horas. O projeto 
tem como proposta fomentar 
o setor cultural na cidade 
com o uso do espaço público 
promovendo shows ao vivo, 
espetáculos de dança, teatro, 
capoeira e malabares. A ex-
pectativa é atrair a população 
para ocupar a rua.

“Nossa primeira edição já 
foi um sucesso e agora que-
remos que seja ainda melhor 
e maior. Por isso articulamos 
novidades que vão enriquecer 
o cronograma de atividades. A 
Avenida Cultural é pensada nas 
pessoas que querem consumir 
arte e cultura de forma gratuita 
e com segurança”, comentou 
a secretária de Cultura, Maria 
Ana Rosa.

Um dos pontos altos do 
dia será a apresentação da 

Atrações 

quadrilha do Centro de Con-
vivência da Melhor Idade 
de Itaquaquecetuba (Cemi) 
e da Vila Maria Augusta. O 
cronograma também conta 
com ações promovidas pelas 
secretarias de Saúde e de 
Esporte e Lazer.

Serão oferecidas aulas de 
zumba, jogos de mesa, karatê, 
capoeira e área livre para a 
prática de esportes como skate, 
patins e bicicleta, assim como 
stands de saúde para aferição 
da pressão arterial, avaliação 
bucal e feira de adoção de cães 

e gatos. Também haverá espaço 
kids, barracas de artesanato 
e um espaço gastronômico 
com food trucks.

Em parceria com o motoclube, 
um dos espaços da avenida 
será dedicado à exposição de 
motos e veículos antigos. Já 
na parte interna da secretaria 
(nº 53), uma exposição com 
cerca de 30 quadros ficará à 
disposição dos amantes de 
arte e, na biblioteca, uma 
bancada literária vai reunir 
12 escritores da cidade que 
vão expor suas obras.

Proposta é fomentar o setor cultural na cidade

Dayane Oliveira/Divulgação 

Municípios buscam reduzir 
o potencial de queimadas 

A estiagem prolongada do inverno, que começou anteontem, aumenta o risco de queimadas no Alto Tietê

MEIO AMBIENTE

Alto Tietê - O inverno na 
região Sudeste pode repre-
sentar, para além do frio e 
do tempo seco, o aumento 
no número de queimadas - o 
que afeta diretamente a região 
do Alto Tietê. Com isso em 
mente, as autoridades locais 
estão buscando soluções 
para reduzir o potencial de 
incêndios, principalmente 
em áreas de preservação 
ambiental.

Segundo o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), a 
redução das chuvas no perío-
do de inverno pode levar à 
redução da umidade relativa 
do ar, com temperaturas 
acima da média em grande 
parte da região sudeste.

A Defesa Civil de Mogi 
das Cruzes declarou que os 
servidores do órgão passam 
por treinamentos e cursos 
acerca da estiagem junto 
à Defesa Civil do Estado, e 
que o departamento rece-
beu equipamentos como 

abafadores e uma bomba 
costal para a atuação em 
pequenos focos de incêndio 
para evitar a propagação. 

“Este trabalho é realizado em 
apoio ao Corpo de Bombei-
ros, que é responsável pelo 
atendimento de ocorrências 
desta natureza”, informou.

A Prefeitura ressaltou 
que neste ano não foram 

registradas autuações por 
queimadas, enquanto que 
no ano passado foram 21 
multas aplicadas. “Além do 
trabalho de Fiscalização de 
Posturas, foi criada a Patru-
lha Ambiental da Guarda 
Municipal, que atua junto às 
áreas de proteção ambiental 
e de proteção permanente, 
em ações como orientação, 

prevenção e combate a ocor-
rências”, explicou.

Em Suzano, a Secretaria 
de Meio Ambiente informou 
que atua em vistorias em 
áreas de maior incidência 
para queimadas, em ações de 
conscientização da população 
e de educação ambiental com 
os alunos da rede municipal 
de ensino. “A fiscalização é 

promovida por demanda 
recebida pela Ouvidoria 
Geral do Município. Há 
dois fiscais para diligências. 
Neste ano foram lavradas 
duas ocorrências”, detalhou.

Na cidade de Itaquaque-
cetuba, a Prefeitura mantém 
a integração das pastas de 
Meio Ambiente, de Receita 
e de Segurança com a união 

da Guarda Ambiental, Defesa 
Civil e departamento de 
Posturas, com denúncias 
captadas pelo telefone da 
Guarda Ambiental (153) e 
ações preventivas de patru-
lhamento. “Todas as equipes 
possuem treinamentos e plano 
de contingência para causas 
emergenciais”, ressaltou.

As secretarias de Segurança 
Urbana e de Meio Ambiente 
participaram no dia 9 de 
junho, com outras cidades 
da apresentação da Operação 
Estiagem 2022, do governo 
do Estado.

A Defesa Civil de Poá afir-
mou que faz o monitoramento 
das áreas em que incêndios  
são recorrentes e orienta a 
comunidade. Segundo a 
municipalidade, a equipe 
conta com cinco agentes e 
um coordenador, além do 
contingente da Guarda Civil 
Municipal e do Departamento 
de Fiscalização de Posturas. 
Neste ano foram registradas 
sete ocorrências de queimada 
no município. 

André Diniz

Equipe de secretarias de Itaquá participaram, no início do mês, do lançamento da Operação Estiagem 2022

Divulgação

A Festa Junina da Associação dos Servidores Municipais de Mogi das Cruzes 
(ASMMC) ocorrerá no próximo sábado, das 15 às 21 horas, na Avenida 
João XXIII, 500, no Bairro do Socorro. O evento contará com apresentações 
de música, barracas de pastel, cachorro quente, pizza, bolos, salgados, 
refrigerantes, cervejas, vinho quente, entre outros alimentos. No local serão 
vendidos produtos mineiros, cachaça artesanal e artesanato. A festa também 
promete o tradicional bingo. O valor arrecadado na festividade será destinado 
a várias instituições que estarão responsáveis por barracas. (Aline Sabino)
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 ASMMC PROMOVE FESTA JUNINA
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O Poupatempo promove 
no próximo sábado uma 
nova etapa do Mutirão de 
Regularização da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH). A iniciativa que 
acontece simultaneamente em 
todo o Estado de São Paulo 
oferecerá 9,3 mil vagas para 
agendamento, sendo que 301 
vagas estarão à disposição 
da população nos postos 
do Alto Tietê.

Na região, a cidade de Mogi 
das Cruzes apresenta o maior 
número de oportunidades para 
renovação da CNH, com 90 
vagas; Itaquaquecetuba, com 
80 vagas; Suzano, com 70; 
Ferraz de Vasconcelos, com 
31; Arujá, com 20 e Santa 

Mutirão para regularizar 
CNH terá 301 vagas

Regularização da CNH

Isabel com 10. A última 
edição do mutirão, ocorrida 
no último sábado, realizou 
5,9 mil atendimentos, dos 
quais 258 ocorreram nas 
unidades da região.

O serviço atende prefe-
rencialmente os condutores 
que tiveram o vencimento 
da CNH em março ou abril e 
que têm até 30 de junho para 
renová-la, e motoristas que 
já estejam com a renovação 
atrasada também podem 
participar.

Para renovar o documen-
to, é necessário agendar 
previamente pelos canais 
eletrônicos do Poupatempo, 
como o portal  (https://www.
poupatempo.sp.gov.br) ou 
o aplicativo “Poupatempo 
Digital”.

Raissa Sandara

Poupatempo de Mogi tem maior número de vagas

Mogi News/Aqruivo

Campanha de vacinação 
contra a gripe termina hoje

Em Mogi das Cruzes, a 
Campanha de Vacinação contra 
a Gripe termina oficialmente 
hoje para o público-alvo. A 
partir da próxima segunda-

-feira, a dose estará disponível 
para todos os interessados, a 
partir de 6 meses de idade, 
nos Postos de Saúde e uni-
dades da Estratégia Saúde da 
Família, das 9 às 16 horas.

O Pró-Hiper não fará mais 
vacinação contra a gripe. A 
partir de amanhã, os drives 
(de carro ou a pé) estarão 
aplicando exclusivamente 
doses contra a Covi-19 para 
munícipes que efetuarem 
o agendamento pelo www.
cliquevacina.com.br .

O público-alvo da imuni-
zação contra Gripe é formado 
por gestantes e puérperas 
(mulheres até 45 dias após 
o parto); idosos (60 anos e 
mais); pessoas com deficiências; 
pessoas com comorbidades 
(definidas pelo Ministério da 
Saúde); trabalhadores da saú-
de; professores/trabalhadores 
de escolas do ensino regular 

Público-alvo

(infantil, fundamental, médio 
e superior); trabalhadores do 
transporte coletivo rodoviário 
(motoristas e cobradores de 
ônibus); caminhoneiros e 
portuários; policiais (civil, 
militares e outros), inte-
grantes do Corpo de Bom-
beiros, Guarda Municipal e 
Forças Armadas; indígenas 
e quilombolas.

A Secretaria Municipal de 
Saúde abriu ontem novas 

vagas de agendamento para 
aplicação contra a Covid-19.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou, nas 
últimas 24 horas, quatro 
óbitos por Covid-19 nos 
municípios de Mogi das 
Cruzes, Suzano e Santa 
Isabel.

Doses estarão disponíveis em todas as UBSs e USFs

Mogi News/Arquivo

Operação Cata-Tranqueira 
atenderá quatro bairros 

A Operação Cata-Tranqueira 
atenderá amanhã o Conjunto 
Bovolenta, Residencial Novo 
Horizonte, Vila Cléo e Vila 
São Sebastião. A orientação 
aos moradores desses locais é 
para que separem os materiais 
que desejam descartar e os 
coloquem nas calçadas em 
frente às suas residências na 
noite da sexta-feira ou nas 
primeiras horas do sábado.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. A cada edição, são 
cerca de 10 funcionários 
atuando. O objetivo é recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta, 
beneficiando o munícipe 
que eventualmente tenha 
dificuldades para fazer o 
descarte e também contri-
buindo para o meio ambiente. 
A operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 
que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura.

Amanhã

A operação também é 
fundamental para diminuir a 
possibilidade de alagamentos 
na cidade, uma vez que, se 
descartados incorretamen-
te, esses materiais podem 
ser levados pelas águas da 
chuva e obstruir o sistema 
de drenagem da cidade.

Quem tiver pneus para des-
cartar também pode separá-los. 
Este é um serviço adicional 
realizado pelas equipes, que 
ajuda a conter a proliferação 

do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor dos vírus da 
dengue, zika e chikungunya.

A Operação Cata-Tranqueira 
é um serviço essencial presta-
do pela Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana. 
Só não são recolhidos lixo 
doméstico, roupas, restos de 
construção civil (entulho) e 
material resultante de poda de 
árvore ou jardinagem. Mais 
informações pelo telefone 
4798-5706.

Operação é realizada aos sábados pela Secretaria

Divulgação/PMMC 

Polícia identifica autor 
de feminicídio em Mogi

Homem de 26 anos que matou a ex-namorada já cumpre pena por estupro

VOLTA FRIA

Mogi - A Delegacia Seccional 
de Polícia Civil de Mogi das 
Cruzes informou na manhã 
de ontem que já identificou 
o autor do assassinato de 
Cíntia Silva dos Santos, 22 
anos, que foi encontrada 
morta em uma mala em 
um matagal na estrada da 
Volta Fria. As autoridades 
identificaram Fabrício Costa 
Araújo, ex-namorado da 
vítima, como o autor do 
crime, que teria ocorrido 
no final da semana passada, 
segundo levantamento da 
Polícia Civil.

Em entrevista coletiva, o 
delegado Alexandre Batalha 
declarou que o trabalho 
de inteligência junto aos 
suspeitos do crime foi fun-
damental para a solução do 
caso, quase 24 horas após a 
identificação da vítima. “Foi 
um trabalho muito rápido 
por parte da polícia. Vamos 
trabalhar mais e confrontar 
com as provas técnicas”, 

Delegado disse que trabalho de inteligência foi fundamental

explicou.
O autor do crime possui 

antecedentes criminais, tendo 
sido preso desde 2017 por 
estupro e violência doméstica, 
mas obteve progressão de 
pena e ganhou direito à saída 
temporária. Durante os últi-
mos meses, assassino e vítima 
teriam retomado o contato, 
após oito anos de separação 

de um relacionamento.
Em relato às autoridades, 

o autor teria confessado o 
crime após uma discussão 
envolvendo questões como a 
paternidade da criança que 
Cíntia esperava, além de um 
outro relacionamento em que 
ela estaria envolvida. “Ele 
disse estar arrependido, mas 
estava bem tranquilo. Foi 

uma pessoa fria, assimilou 
a autoria de forma serena, 
um autor que já tem uma 
vida voltada para a violência 
doméstica”, ressaltou Ricardo 
Glória, delegado seccional 
assistente.

Segundo o delegado sec-
cional Paul Henry Verduraz, 
as investigações ainda defi-
nirão com precisão a linha 
do tempo, com o dia e da 
hora em que o homicídio 
foi cometido e dos detalhes 
acerca da ocultação do cadáver. 
Fabrício Costa Araújo, que 
cumpre pena por estupro 
em Sorocaba, voltou para 
o regime fechado após o 
homicídio. 

André Diniz
Mogi News/Arquivo

Cíntia Silva dos 
Santos estava 
grávida e foi 
encontrada morta 
em uma mala
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Cecília mostra para a Madre Superiora e o Padre Gabriel as fotos que recebeu. 

A religiosa diz que ela não pode agir de forma impulsiva.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Davi acusa Joaquim de ter um caso com Sueli e Isadora fi ca confusa. Eugênio 

expulsa Úrsula de casa. Matias tenta destruir o sapatinho da fi lha de Heloísa 

e Leônidas a ajuda. Matias ameaça Leônidas. Úrsula sugere que Joaquim 

tenha uma amante única.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Regina disfarça para Samuel. Moa pensa em não aceitar o trabalho com 

Andréa por causa de Pat. Moa chega ao cemitério com Ítalo, que encontra 

uma chave no túmulo do pai de Clarice. Leonardo tenta persuadir Martha 

para fi car com a presidência da SG. 

GLOBO, 21H00

Pantanal 

Tadeu elogia as cabeças de gado de Tenório, sem saber que o pai de Guta 

roubou os animais da fazenda de José Leôncio. Mariana não aceita o convite 

de Irma para ir ao Pantanal. Nayara e Gustavo voltam para casa. Guta diz 

aos pais que não vai se casar com Tadeu.

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Miguel e Antônio Júnior fi cam surpresos com a atitude de Poderosa. Ela liga 

para algum lugar e marca um embarque imediato. Caio exige que Furacão 

fale com Poderosa. Angélica deixa a casa de Miguel.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 34

LCAJ

MALHAFINA

IAUGARUN

NSLROOT

QUARENTENA

RECEIORR

LRRSUOR

BAGADEPTO

AERESEM

INFANTARIA

IDOOELIN

ECFOOT

INCITARI

ROVAABC

VANDALISMO

Vasilha
para aque-
cer água
ao fogo

Supri-
mento do
traje do 

astronauta

Pasta de
arquivos

infectados
por vírus

Gugu Libe-
rato, apre-
sentador

de TV

Tipo de
bombom

fino

Religiosas
que diri-
gem um
convento

Sentimen-
to da

pessoa
hesitante

O jogo co-
mo a pa-

ciência, do
Windows

Rafael
Rabelo,

violonista 
fluminense

Indício
visível 
de ner-
vosismo

Bolsa, 
em inglês

Que se-
gue uma
doutrina

A ação do
cigarro
sobre o 

organismo

Partícula
(?), tipo 

de emissão
radioativa

Respira
em um
ritmo
curto

A última
porção do
intestino
delgado

Benito
Mussolini,

ditador
fascista

Crime de 
destruição

do bem
público

(?) e E: as
classes
pobres
(Econ.)

Cartilha ru-
dimentar
da alfa-

betização

Ramalho
Ortigão,
escritor

O tempo
passado

Instigar;
encorajar

Aeroporto
(abrev.)

Tropa de
lutas a pé

Significa "certo" na
correção da prova

(?)-stop: o voo sem
escalas (inglês)

Pé, em
inglês

Análogo;
parecido

Oersted (símbolo)

"O (?)", poema épico
de Basílio da Gama,

falecido em 1795

Em (?):
em volta

"Museu",
em Masp

Raiz, em
inglês

Região
brasileira

Poeta de "Os Sapos", 
declamado na Semana

de Arte
ModernaDestino

de decla-
rações

inconsis-
tentes 

do IRPF

Opção para festejar o
Dia dos Namorados

D. Maria (?): a
Rainha Louca (Hist.)

3/bag — non. 4/foot — root. 6/casual. 7/uraguai. 10/quarentena.

Uma nova etapa 
em sua vida está 
nascendo! Este é 
um novo recomeçar. 
A vida tem coisas 
dessas. Recomeços! 
Novas chances de 
ser e fazer felizes 
aqueles que amamos. 
Na verdade, a 
oportunidade está 
sempre junto de você.

Acontece que nem 
sempre olhamos 
para nosso lado. 
Agora que você não 

MOMENTO
especial

UM NOVO RECOMEÇO EM SUA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje...parabéns por todas as suas 

conquistas e esforços! Que o teu próximo ano de vida seja 

ainda melhor! Feliz aniversário!

“ Não existe remédio melhor 
do que a alegria.”

 cultura@jornaldat.com.br

tem como sair dessa 
nova fase que está 
colorindo seus dias, 
aproveite! Agarre 
essa oportunidade 
com força infinita e 
lembre que a alegria 
é o caminho para a 
conquista!
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VELPACK FILMES E EMBALAGENS 
LTDA. EPP

Torna público que  recebeu da Prefeitura 
Municipal de Itaquaquecetuba, através da 
Secretaria Municipal de Maio Ambiente 
e Saneamento, a Renovação da Licença 
de Operação nº  14/2022 com validade 
até 21.06.2024, para FAbricação de 
Embalagens de Material Plástico  sito á 
Rua do Aço  nº 551 - Parque São Pedro 

- Itaquaquecetuba - SP - 
Processo nº 16718/2019

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 001/22 - PROCESSO Nº 5.305/22.
OBJETO: CONCESSÃO PARA OUTORGA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal 
Permanente de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que após análise da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, foi 
dado DESPROVIMENTO aos recursos administrativos interpostos pelas empresas: 
ANJOS ASSISTÊNCIA LTDA, EMPRESA FUNERÁRIA ANJOS DA PREVIDÊNCIA 
LTDA e ASSIBRAF ASSIST. BRAS. DE ATENDIMENTO FUNERAL A FAMILIA 
LTDA, mantendo-se a decisão anteriormente proferida quanto às HABILITAÇÕES/
INABILITAÇÕES para a fase seguinte do certame. Fica estabelecido, conforme 
subitem “8.8” do Edital, o dia 28 de junho de 2022, às 10:00 horas, para abertura dos 
envelopes nº 2 – PROPOSTA das empresas habilitadas no lote Nº 01, consoante 
subitem “9.2.2.1”, na sala de licitações da CMPL, no Prédio-Sede da Municipalidade.

Mogi das Cruzes, em 23 de junho de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL___________________________________________________________________

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana - SMIU torna público, para conhecimento das empresas 
interessadas e PREVIAMENTE inscritas em Registro Cadastral, ou que atenderem 
todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (TERCEIRO) DIA ÚTIL 
anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 002-2/22- PROCESSO Nº 19.933/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO CIC JUNDIAPEBA 
“PROJETO MOGI CONECTA”, SITUADO NA ALAMEDA SANTO ÂNGELO, 688 – 
DISTRITO DE JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES – SP.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria 
Municipal de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 
277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas do dia 13 de julho 
de 2022. A abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma 
data às 09 horas e 30 minutos. O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-
se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.
br/licitacao), ficando também disponível para exame e cópia no endereço acima, 
devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 23 de junho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana___________________________________________________________________

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 do Secretário de 
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 64/2022 - PROCESSO Nº 12.782/2021 e apensos  
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
PINTURA, DEMARCAÇÃO, SERRALHERIA E FERRAGENS E DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em 
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 
08:00 horas do dia 11 de 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 23 de junho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana___________________________________________________________________

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 010/2021 - PROCESSO Nº 13.487/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTEGRADAS 
QUE POSSIBILITE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A 
CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A 
SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E NA DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE 
AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal 
Permanente de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que de acordo com os pareceres exarados pela Subcomissão Técnica, 
instituída pela Portaria nº 1.227/2021, decidiu pela classificação das empresas: 
IV5 PROPAGANDA LTDA; CAVEAT COMUNICAÇÃO LTDA; VERGE STUDIO 
COMUNICAÇÃO EIRELI e ENGENHO DE IDEIAS COMUNICAÇÃO LTDA para a 
fase seguinte do certame, tendo em vista que obtiveram as seguintes Pontuações 
das Propostas Técnicas: 1º lugar: IV5 PROPAGANDA LTDA, 90,83 (noventa 
inteiros e oitenta e três centésimos) pontos; 2º lugar: CAVEAT COMUNICAÇÃO 
LTDA, 90,00 (noventa) pontos; 3º lugar: VERGE STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI, 
88,50 (oitenta e oito inteiros e cinquenta centésimos) e 4º lugar: ENGENHO DE 
IDEIAS COMUNICAÇÃO LTDA, 70,50 (setenta inteiros e cinquenta centésimos) 
pontos. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste 
Aviso na imprensa, para a interposição de eventuais recursos. Em não havendo, 
fica estabelecido conforme subitem “6.4.1” do Edital o dia 4 de julho de 2022, às 
15 horas, para abertura dos invólucros 4 – “PROPOSTA DE PREÇOS”, 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 23 de junho de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

www.portalnews.com.br
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