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Paulo Silva leva pedidos de recursos para a Saúde 
em encontro com o vice-presidente da República

Na madrugada desta 
quinta-feira, dia 9 de mar-
ço, a Polícia Militar (PM) 
prendeu um indivíduo 
suspeito por furto. O fato 
ocorreu na Rua Marques, 
em Mogi Guaçu
Uma ocorrência de averi-
guação a atitude suspei-
ta foi despachada para a 
Equipe I-26208. Ao che-
gar ao local a equipe se 
deparou com um indiví-

duo que ao avistar a via-
tura saiu em disparada e 
pulou o muro de uma re-
sidência.  
Foi irradiado via COPOM 
que havia ligações, via 
190, dizendo que havia 
um indivíduo que esta-
va na Rua Marques den-
tro de uma residência, a 
equipe se deslocou para a 
rua atrás da Rua Marques 
para realizar o cerco

A Prefeitura de Mogi 
Guaçu deve concluir den-
tro de alguns dias a insta-
lação da Areninha Espor-
tiva no Distrito Regional 
de Martinho Prado Jú-
nior. A nova área esporti-
va para os moradores da 
região terá um campo de 
futebol society com arqui-
bancada, uma quadra de 
basquete 3x3 e iluminação 

de Led. A Areninha fica na 
Praça Gonçalo Fernandes 
de Lima, localizada na 
Alameda Dom David Dias 
Pimentel, nº 72. 

O equipamento foi 
conquistado por meio do 
programa 100% Esporte 
Para Todos da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juven-
tude do Governo do Esta-
do de São Paulo. 

O prefeito Paulo Silva 
se reuniu com o vice-pre-
sidente da República Ge-
raldo Alckmin na manhã 
do último sábado (4), 
onde tratou de pedidos de 
recursos para a Saúde de 
Mogi Mirim. O encontro 
aconteceu em São Paulo e 
foi intermediado pelo ex-
-deputado Silvio Torres, 
que também participou 
da reunião. A secretária 
municipal de Relações 
Institucionais, Maria He-
lena Scudeler de Barros, 
acompanhou o prefeito 

na conversa com Alck-
min.

O principal assunto 
tratado por Paulo Silva 
com o vice-presidente 
foi a liberação de recur-
sos para o Município por 
meio do Ministério da 
Saúde. São verbas de pe-
didos já apresentados ao 
Governo Federal pela se-
cretária de Saúde, Clara 
Alice Franco de Almeida 
Carvalho, relacionados ao 
fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial 
(RAPS). 

Comitê Municipal 
de Combate ao 
Aedes volta a

 discutir ações de
 conscientização

Areninha Esportiva de 
Martinho Prado entra em 

fase de conclusão  

Polícia Militar prende 
indivíduo suspeito 
por furto em Mogi 

Guaçu
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Roda de conversa marca Dia Internacional da Mulher 
com anúncio de novo serviço para o município

Ciclismo de Mogi Guaçu volta de Guarulhos 
com duas medalhas de ouro 
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11ª Olimpíadas GCM: tênis 
de mesa feminino de Mogi 

Guaçu é destaque no 2º final 
de semana de competições 

Secretaria Municipal de 
Bem-Estar Animal tem 

nova sede e planeja 
ações em favor da 

causa

No 2º final de semana da 
11ª Olimpíadas das Guar-
das Civis do Estado de 
São Paulo foram promo-
vidas as competições das 
modalidades de dama, 
dominó, natação e tênis 
de mesa. Destaque para 
a GCM Juliana de Mogi 
Guaçu, terceira coloca-
da no torneio de tênis de 
mesa, sendo ela a única 
atleta a conquistar uma 
medalha de bronze para 
a cidade durante as dis-

putas ocorridas nos dias 
4 e 5 de março. E entre os 
dias 25 e 26 de fevereiro, 
também foram realizadas 
as modalidades de vôlei, 
beach tennis e atletismo.  
A Olimpíada das GCMs 
prossegue no próximo 
sábado, 11 de março, com 
as modalidades de luta 
de braço e supino, a par-
tir das 10h, no Cerâmica 
Clube, localizado na Rua 
Luiz Martini, 200, no 
Centro. Pág 5
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Mogi Guaçu - Mogi Mirim

Mogi Mirim

Mogi Guaçu

Mogi Guaçu

Mogi Mirim

,Mogi Guaçu

Mogi Guaçu

Mogi Guaçu

Mogi Guaçu

Uma roda de conversa, 
que abordou temas impor-
tantes como empreend-
edorismo, os serviços 

prestados pelo CRAS 
(Centro de Referência de 
Assistência Social) e CRE-
AS (Centro Especializa-

do de Assistência Social), 
além dos dois anos de 
implantação da Patrulha 
Maria da Penha em Mogi 

Mirim,  marcou o Dia In-
ternacional da Mulher, no 
município.

EDIÇÃO DIGITAL

Nesta terça-feira, dia 
7 de março, representan-
tes de diversos setores se 
reuniram para uma reu-
nião do Comitê Munici-
pal de Combate ao Aedes 
com o objetivo de eleger o 
novo coordenador e dis-
cutir ações de conscienti-
zação junto à população. 
O encontro aconteceu no 
auditório da Faculdades 
Integradas Maria Imacu-
lada. O Comitê Munici-
pal foi instituído em 2016 
para desenvolver ações de 

prevenção de combate à 
dengue em parceria com a 
Prefeitura. 

A ideia é eleger o novo 
coordenador e os novos 
membros, a fim de que ati-
vidades possam, de fato, 
serem iniciadas. As ações 
atingem a comunidade em 
geral, principalmente os 
estudantes. A professora 
Nádia Regina Borim Zuim 
estava na coordenação 
do Comitê Municipal de 
Combate ao Aedes desde 
2018 e será substituída.
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O PODER NAS MÃOS DAS MULHERES!

UMA CULTIVAR DE SOJA MUITO AMIGA DAS ABELHAS

A INDÚSTRIA DOS CONCURSOS

Por Luiz Carlos Mot-
ta*

Semana que vem a 
Federação dos Comer-
ciários do Estado de 
São Paulo (Fecomer-
ciários), por mim pres-
idida, vai realizar a 13ª 
Edição do “Mulher Val-
orizada, Comerciária 
Fortalecida”. Comemo-
rativo ao Dia da Mulher 
(8 de março), o encon-
tro é o único do Brasil 
a reunir trabalhadoras 
de uma só categoria 
no mesmo evento. Na 
segunda-feira (13), no 
Complexo Eco, manti-
do pela Federação em 
Avaré/SP, são espera-
das mais de três mil 
comerciárias oriundas 
das bases dos 72 Sindi-
catos Filiados à Feder-
ação. O tema a ser dis-
cutido é abrangente: “O 

Poder em suas Mãos”.

Vida e trabalho
O Dia da Mulher, 

oficializado pela ONU 
em 1975, é uma grande 
oportunidade para 
se destacar as justas 
reivindicações fem-
ininas. É o dia certo 
de apoiarmos a luta 
das mulheres por: 1) 
Respeito. 2) Igual-
dade. 3) Dignidade. 4) 
Emprego. 5) Renda e 
6) Oportunidades. O 
clamor dessas bandei-
ras de luta do sindi-
calismo comerciário 
paulista vai reverberar 
no “Mulher Valorizada, 
Comerciária Fortaleci-
da”, com reflexões por 
melhores condições de 
vida e de trabalho para 
as comerciárias. Para 
tanto, a estrutura da 
Federação vem se con-

solidando, a exemplo 
da constituição do Con-
selho da Mulher, hoje 
coordenado por Rosa-
na Alarcon, presidente 
do Sincomerciários de 
Fernandópolis.

ONU
Dos 72 Sindicatos 

Filiados, 12 são pres-
ididos por mulheres. 
Dos 2,5 milhões de 
trabalhadores que a 
Fecomerciários repre-
senta no Estado de São 
Paulo, a maioria dos 
postos de trabalho é 
ocupada por mulheres, 
cerca de 60%. Em 
alinhamento com as 
propostas da ONU, que 
instituiu oficialmente o 
Dia da Mulher em 1975, 
nosso elenco federa-
tivo tem estimulado a 
participação das mul-
heres em todas as in-

stâncias. Queremos ver 
ampliada a presença 
da mulher no sindical-
ismo e na política, por 
exemplo, entre out-
ras reivindicações que 
busquem a igualdade. 
Por sinal, para cele-
brar a data, neste ano, 
a ONU definiu o tema: 
“Por um mundo digital 
inclusivo: inovação e 
tecnologia para a igual-
dade de gênero”.

Fortalecimento
Os esforços visam 

alcançar a igualdade 
de gênero e o empod-
eramento de mulheres 
e meninas. As ações 
em torno do tema vão 
explorar o impacto 
da lacuna de gênero 
digital na ampliação 
das  des igualdades 
econômicas e sociais, 
além de destacar a im-

portância de proteger 
os direitos femininos 
em espaços digitais, 
além de abordar a vi-
olência baseada em 
gênero online facilit-
ada por tecnologias 
da informação e da 
comunicação. O que 
nos estimula a contin-
uar nessa luta é o fato 
de que, a cada ano, 
um maior número de 
instituições nacionais 
e internacionais tem 
ampliado o espaço para 
o fortalecimento da 
mulher. Reconhecemos 
a valorosa contribuição 
das mulheres para a 
sociedade em geral.

Poder ampliado
O tema da 13ª Edição 

do “Mulher Valorizada, 
Comerciária Fortaleci-
da” (O Poder em suas 
Mãos) está, portanto, 

em total sintonia com 
as propostas mundiais 
para incluir e dar força 
às mulheres. Assim 
como o acesso às tec-
nologias digitais vem 
democratizando a di-
fusão do conhecimento 
para todos, também é 
uma alternativa para a 
redução das desigual-
dades de gênero e am-
pliação do poder das 
mulheres, principal-
mente em relação ao 
mercado de trabalho! 
Que este 8 de Março re-
afirme as justas reivin-
dicações femininas!

*Luiz Carlos Mot-
ta é presidente da 
Fecomerciários e da 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no 
Comércio (CNTC). É 
Deputado Federal (PL/
SP).

Por, Décio Luiz Gaz-
zoni, Carlos Alberto Ar-
rabal Arias e Clara Beat-
riz Hoffmann Campo

Ao longo das últimas 
décadas, com a inten-
sa expansão da área, as 
lavouras de soja chega-
ram cada vez mais perto 
dos apiários fixos. Ao 
mesmo tempo, os api-
cultores perceberam que 
a soja é um excelente 
pasto apícola, produz-
indo quantidades apre-
ciáveis de néctar de alta 
qualidade. Por sua vez, 
os produtores de soja 
verificaram que a soja 
que se desenvolve próx-
imo de apiários exibe 
produtividade mais alta 
em relação aos talhões 
afastados de apiários, ou 
de matas habitadas por 
abelhas silvestres.

Em estudos realizados 
pela Embrapa foi com-
provada tanto a quali-
dade do néctar da soja 
como alimento para as 
abelhas, quanto os incre-
mentos de produtividade 
da soja cultivada próximo 
de apiários ou repositóri-
os de abelhas. Nessa 
condição, as pesquisas 
da Embrapa mostraram 
ganhos médios de produ-

tividade da soja de 13%.
Em qualquer inte-

gração produtiva, sempre 
há regras a serem respeit-
adas, permitindo que a 
relação seja harmoniosa 
e promova benefícios 
mútuos. A integração 
entre apicultura e soji-
cultura não foge desse 
padrão de convivência. 
Portanto, boas práticas, 
tanto apícolas quanto 
agrícolas, precisam ser 
respeitadas por apicul-
tores e sojicultores. A 
Embrapa está desen-
volvendo estudos para 
descrever e validar as 
boas práticas de criação 
de abelhas e de cultivo 
da soja, para uma inte-
gração harmoniosa entre 
essas atividades.

Um dos aspectos com 
maior potencial para dis-
romper a harmonia entre 
apicultura e sojicultura 
são as medidas fitossan-
itárias. Se não houver 
estrita observância das 
recomendações do MIP-
Soja e da tecnologia de 
aplicação de pesticidas, 
podem ocorrer acidentes, 
como intoxicação e até 
mortalidade de abelhas.

Soja mais amigável
As abelhas visitam a 

soja apenas quando ex-
istem flores nas plantas. 
Logo, o risco de uma in-
toxicação por aplicação 
de pesticida se restringe 
aos dias imediatamente 
anteriores ao início do 
florescimento e o período 
durante o qual as flores 
estão presentes nas plan-
tas. Nesse período, as 
aplicações para o con-
trole de percevejos não 
são necessárias, pois es-
tes se alimentam apenas 
nas vagens, portanto não 
são recomendadas como 
boa prática.

Assim, se for utilizada 
uma cultivar de soja re-
sistente às lagartas des-
folhadoras e tolerante 
a percevejos fitófagos, 
a probabilidade de ser 
necessária uma aplicação 
de inseticidas, enquan-
to as abelhas estiver-
em visitando a soja é 
próxima a zero e, conse-
quentemente reduz a um 
mínimo a probabilidade 
de efeitos colaterais nas 
abelhas. Ou seja, o risco 
de intoxicação de abelhas 
por pesticidas é muito 
reduzido, apenas seguin-
do as recomendações do 
MIPSoja, associada a 
uma cultivar de menor 
susceptibilidade às pra-

gas.
Existe uma cultivar de 

soja, denominada BRS 
1003 IPRO, desenvolvida 
pela Embrapa Soja, que 
se encaixa nesta condição 
de menor necessidade 
de inseticidas, por ser 
resistente às principais 
lagartas desfolhadoras e 
também mais tolerante 
aos danos de percevejos 
por ser portadora das 
tecnologias Intactaâ e 
Blockâ, respectivamente. 
Essa cultivar permite a 
semeadura antecipada 
que além de viabilizar a 
safrinha com outras cul-
turas, facilita o manejo 
das pragas. Por apre-
sentar essas tecnologias 
e características a BRS 
1003 IPRO, resguarda os 
inimigos naturais tanto 
no período vegetativo 
quanto na fase repro-
dutiva da soja. Mesmo 
que seja necessária uma 
aplicação para controle 
de percevejos, esta de-
verá acontecer após o 
período de floração da 
soja, reduzindo o risco de 
exposição das abelhas às 
pulverizações com inset-
icidas.

Portanto, trata-se de 
uma cultivar de soja mui-
to amiga das abelhas, 

e também dos sojicul-
tores. Produz néctar de 
qualidade, reduz ou até 
dispensa o uso de pesti-
cidas, é favorecida pela 
polinização suplementar 
realizada pelas abelhas, 
pois a visita das abelhas 
pode aumentar até mais 
do que a produtividade 
de 6.400 kg/ha, obtida 
pela BRS 1003 IPRO nos 
estudos da Embrapa, em 
Ventania, no Paraná.

A BRS 1003 IPRO 
também é resistente ao 
herbicida glifosato (tec-
nologia RR2), apresenta 
ampla adaptação e es-
tabilidade de produção 
com alta performance 
produtiva, inclusive em 
áreas com a presença 
do nematoide de galhas 
Meloidogyne javanica, 

ao qual a cultivar é mod-
eradamente resistente. É 
classificada nos grupos de 
maturidade relativa 6.3 e 
7.0, com recomendação 
de cultivo em diversas 
regiões edafoclimática do 
Brasil, como os estados 
de SC, PR, sul de SP e do 
MS (6.3), norte de SP, 
além de MS, GO e MG, 
e Sudoeste do MT (7.0).

Para obter mais in-
formações, siga o link 
https://www.embra-
p a . b r / s o j a / i n t a c t a /
brs1003ipro ou consulte 
a Embrapa Soja.

Os autores são pesqui-
sadores da Embrapa Soja. 
D. L. Gazzoni é membro 
do Conselho Científico da 
A.B.E.L.H.A. e do Con-
selho Agro Sustentável.

*José Renato Nalini

Sou voz isolada no 
pleito por uma profunda 
reformulação dos con-
cursos públicos para as 
carreiras jurídicas. Eles 
refletem a inadequação 
da imensa maioria dos 
cursos de direito, cuja 
preocupação, nos cinco 
longos anos de duração, 
é fazer o aluno decorar 
legislação, doutrina e 
jurisprudência. Um acer-
vo enciclopédico, cuja 
memorização se tornou 
inócua a partir da rev-
olução nas tecnologias 
da informação e comuni-
cação. Todo esse conhe-
cimento está disponível 
a um clique num dos 
instrumentos eletrônicos 
postos à disposição de 
qualquer pessoa. 

Um ensino “decore-
ba” oferece um concur-
so também “decoreba”. 
Daí a previsibilidade dos 
certames que se reali-
zam por todo o Brasil, 
oferecendo vagas no Ju-

diciário, no Ministério 
Público, nas Defensorias, 
nas Procuradorias, nas 
Polícias e nas delegações 
extrajudiciais. Todos os 
concursos são realizados 
sob o mesmo esquema: 
escolhe-se uma comissão 
avaliadora “ad hoc”, não 
pela experiência em RH 
ou recrutamento, de-
sprovida de prática em 
psicologia do trabalho, 
e a ela se entrega a ren-
ovação dos quadros es-
tatais das carreiras mais 
bem pagas da República. 

Isso faz surgir a “in-
dústria dos concursos”: 
os cursinhos de prepa-
ração, as empresas es-
pecializadas em propi-
ciar ao concursando as 
viagens, tipo “conheça 
o Brasil prestando con-
curso”, as empresas que 
se encarregam da real-
ização da primeira prova, 
cuja abertura já significa 
bom ingresso de din-
heiro. Há quem sustente 
que já se abriu concurso 
desnecessário, só para 

“fazer caixa”. 
Vejo com certa es-

perança o trâmite no 
Senado do Projeto de Lei 
252/2003, que propõe a 
modernização dos con-
cursos no âmbito fed-
eral, mas que é uma se-
mente para Estados e 
municípios. Que sirva 
de inspiração para os re-
sponsáveis pelos cargos 
tão disputados das profis-
sões jurídicas estatais. 
Já é tempo de raciocinar 
como a empresa privada: 
tem headhunters para 
o recrutamento. É que 
a iniciativa dos partic-
ulares não tem por si o 
Erário a responder pelos 
equívocos não intencio-
nalmente praticados pe-
las Instituições, quando 
entregam cargo público 
vitalício a pessoas não vo-
cacionadas. Mas detento-
ras de boa memória, pois 
conhecem o suficiente 
da lei, da doutrina e da 
produção dos Tribunais. 

A lucratividade da 
“indústria dos recur-

sos” oporá resistência 
a qualquer mudança. A 
“aura sacra fames” ainda 
sustenta muitos aparatos. 

*José Renato Nalini 
é Diretor-Geral da UNI-
REGISTRAL, docente da 
Pós-graduação da UNI-
NOVE e Secretário-Geral 
da Academia Paulista de 
Letras.   

ESCOLA A OU D?

Quando o seu filho cresce,
logo aprende o beabá.

Conforme o ambiente do lar,
o jovem começa a trabalhar.

Quando a mãe é descuidada 
e o pai é um fanfarrão,

sempre um grita mais alto,
no final não tem razão.

A escola o ilumina,
faz com que seja ilustrado.

Se você não se dedica,
acaba ficando de lado.

A escola A é a do amor
para o seu filho inteligente.

A escola D é do desleixo,
é palco dos delinquentes.

Poesia de Valter Máz Borges, do livro Uma poesia 
para Jesus, volume 3 da coleção Mensagens de fé 
(editoraoartifice.com.br), em homenagem ao Dia 
da Escola, que se comemora em 15 de março. Todos 

os livros do autor são filantrópicos.
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De Mogi Guaçu 

O prefeito Rodrigo 
Falsetti recebeu em seu 
gabinete nesta quarta-
-feira, dia 8 de março, 
os diretores da Caster-
tech Fundição e Tecno-
logia, Ricardo Escoboza 
e Leandro Correa, para 
anúncio de instalação 

da empresa, vinculada 
ao Grupo Randon, no 
Parque Industrial Mogi 
Guaçu. Diante também 
do secretário municipal 
de Habitação, Indústria 
e Comércio, Guilherme 
Campos, eles apresenta-
ram ao município o pla-
no de ação, com meta de 
entrega e início de fun-

cionamento da planta 
para janeiro de 2024. A 
previsão, a princípio, é 
que até 75 novas vagas 
de emprego sejam gera-
das pelo grupo, com pro-
jeção de expansão para 
200 postos até 2027.  

A Castertech adquiriu 
recentemente a Fundi-
ção Balancins, em inves-
timento que totaliza R$ 
40 milhões aportados no 
arremate em leilão das 
instalações industriais 
da empresa. Inicialmen-
te, o grupo irá investir 
outros R$ 10 milhões 
para melhorias estrutu-
rais. Além de possibilitar 
o aumento da capacida-
de de produção, o novo 
parque fabril será dedi-
cado ao desenvolvimen-
to de novas tecnologias 

de ligas fundidas por 
meio de nanopartículas. 

“A chegada de novas 
empresas e investimen-
tos à cidade é, para nós, a 
melhor notícia possível. 
Ela significa geração de 
emprego, que é priorida-
de, e também desenvol-
vimento e credibilidade. 
Estamos procurando 
mostrar o verdadeiro 
potencial de Mogi Gua-
çu. Trabalhando forte 
para recuperar a con-
fiança de empresários e 
investidores em nosso 
município”, destacou o 
prefeito ao informar que 
a Prefeitura não medirá 
esforços para levar me-
lhores condições de in-
fraestrutura aos distritos 
industriais.  

Ricardo Escoboza, di-

retor-superintendente 
da vertical de negócios 
de autopeças das Em-
presas Randon, afirmou 
que a instalação da uni-
dade em Mogi Guaçu faz 
parte do plano de expan-
são da empresa. “Forta-
lecemos nossa estratégia 
de crescimento susten-
tável com mais esse mo-
vimento, incorporando 
um parque fabril que 
amplia ainda mais nossa 
capacidade com investi-
mento em novas tecno-
logias de produtos, nos 
possibilitando expandir 
a comercialização tam-
bém para o mercado de 
exportação”, disse. 

Castertech 
A Castertech Fundi-

ção e Tecnologia é espe-

cializada em soluções de 
sistemas de rodagem e 
componentes fundidos 
usinados. Em operação 
desde 2009 com sede 
em Caxias do Sul (RS), 
a companhia surgiu, ini-
cialmente, para atender 
as necessidades internas 
do Grupo Randon. 

Hoje a empresa forne-
ce soluções tecnológicas 
em sistemas de rodagem 
e componentes fundidos 
e usinados para veículos 
comerciais, implemen-
tos e máquinas agríco-
las. A Castertech, atual-
mente, tem capacidade 
para produzir 80 mil to-
neladas anuais, conside-
rando as unidades insta-
ladas em Caxias do Sul, 
Schroeder (SC) e Indaia-
tuba (SP). 

Em reunião com Rodrigo Falsetti, Grupo Randon 
anuncia instalação em Mogi Guaçu 

De Mogi Mirim

O prefeito Paulo Silva 
se reuniu com o vice-pre-
sidente da República Ge-
raldo Alckmin na manhã 
do último sábado (4), 
onde tratou de pedidos de 
recursos para a Saúde de 
Mogi Mirim. O encontro 
aconteceu em São Paulo e 
foi intermediado pelo ex-
-deputado Silvio Torres, 
que também participou 
da reunião. A secretária 
municipal de Relações 
Institucionais, Maria He-
lena Scudeler de Barros, 

acompanhou o prefeito 
na conversa com Alck-
min.

O principal assunto 
tratado por Paulo Silva 
com o vice-presidente 
foi a liberação de recur-
sos para o Município por 
meio do Ministério da 
Saúde. São verbas de pe-
didos já apresentados ao 
Governo Federal pela se-
cretária de Saúde, Clara 
Alice Franco de Almeida 
Carvalho, relacionados ao 
fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial 
(RAPS). 

O objetivo da Prefei-
tura é utilizar os recursos 
para a construção de pré-
dios próprios para abri-
gar os três CAPS (Centros 
de Atenção Psicossocial) 
que, atualmente, funcio-
nam em imóveis locados. 
Além de melhorar os ser-
viços prestados no seg-
mento da saúde mental, 
a construção de prédios 
próprios traria uma eco-
nomia que poderia ser in-
vestido na própria Saúde. 

Paulo Silva também 
tratou de outros assun-
tos com Geraldo Alckmin 

também relacionados à 
Saúde, como ampliação 
dos serviços de Saúde, 
socorro às Santas Casas, 
apoio do Governo Fede-
ral à Secretaria Municipal 
de Saúde e a necessidade 
de mais recursos para o 
SUS. Hoje, cerca de 70% 
das despesas com servi-
ços prestados através do 
SUS é bancado pela Pre-
feitura.

Alckmin disse que vai 
se empenhar para aten-
der as reivindicações 
apresentadas pelo prefei-
to.

De Mogi Mirim

A Prefeitura de Mogi 
Mirim, juntamente com 
a Secretaria Municipal de 
Agricultura e de Meio Am-
biente, encaminhou ofício 
à Secretaria de Agricultu-
ra do Estado de São Paulo, 
solicitando melhorias na 
Rodovia Sétimo Biazotto 
(MMR-050), por meio do 
Programa Melhor Cami-
nho. Direcionado ao se-
cretário estadual da pasta, 
Antônio Junqueira, o ofí-
cio é assinado pelo prefei-
to Paulo Silva e pelo secre-

tário municipal, Oberdan 
Quaglio Alves.

O Programa Melhor 
Caminho foi instituído 
para a elaboração de con-
vênios entre a Secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São 
Paulo e as Prefeituras Mu-
nicipais. É dedicado à exe-
cução de obras em trechos 
de estradas rurais, para 
sua recuperação e conser-
vação. A iniciativa busca o 
desenvolvimento da zona 
rural, simplificando a vida 
do agricultor ao favorecer 
o escoamento da produ-

ção agropecuária, além de 
diminuir a erosão do solo 
e o assoreamento dos rios. 
Com o Programa, a trafe-
gabilidade e a segurança 
nas estradas são benefi-
ciadas.

Os serviços executados 
são escolhidos pelas Pre-
feituras. Neste sentido, a 
Prefeitura de Mogi Mirim, 
por meio da Secretaria de 
Agricultura, em parceria 
com Conselho de Desen-
volvimento Rural e a co-
missão de estradas, deci-
diu apontar ao Governo 
do Estado a realização das 

melhorias na Rodovia Sé-
timo Biazotto, uma estra-
da de expressivo tráfego 
ligado à atividade agríco-
la, com ênfase nas lavou-
ras de cana de açúcar e de 
limão.

Segundo Oberdan, tra-
ta-se de uma rodovia que 
necessita de uma inter-
venção maior, com mais 
trabalho de máquina, ser-
viços de aterro e de drena-
gem, execução de cacimba 
e limpeza de barranco. 
“Enfim, melhorias que 
exigem maior poder de 
execução”, destacou. 

De Mogi Mirim

A avenida Brasil 
também está receben-
do melhorias na rede 
de distribuição de 
água realizadas pelo 
Saae (Serviço Autô-
nomo de Água e Es-
goto) de Mogi Mirim. 
O trabalho ocorre no 
cruzamento com a rua 
Amabile Mantovani 
Guarnieri, no Jardim 
Califórnia, onde es-

tão sendo substituídos 
cerca de 120 metros de 
rede.

Além do aumento de 
eficiência e qualidade 
no abastecimento lo-
cal, a troca da tubula-
ção também visa cor-
rigir a profundidade 
da rede existente, que 
se encontra aproxi-
madamente um metro 
abaixo da medida ade-
quada para o local. Os 
servidores também já 

instalaram uma válvu-
la de setorização, que 
serve para controlar o 
fluxo de água na rede, 
com manobras de aber-
tura e fechamento em 
casos de manutenção 
emergencial, minimi-
zando os transtornos 
de desabastecimento 
da região durante os 
trabalhos. A previsão 
é de que a substituição 
da rede seja concluída 
na sexta-feira (10).

Paulo Silva leva pedidos de recursos para a 
Saúde em encontro com o vice-presidente da 

República

Pelo Programa Melhor Caminho, Prefeitura 
solicita melhorias na Rodovia Sétimo Biazotto

Avenida Brasil também recebe melhorias na 
rede de abastecimento
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Na madrugada des-
ta quinta-feira, dia 9 de 

março, a Polícia Militar 
(PM) prendeu um indiví-

duo suspeito por furto. O 
fato ocorreu na Rua Mar-
ques, em Mogi Guaçu

Uma ocorrência de 
averiguação a atitude 
suspeita foi despachada 
para a Equipe I-26208. 
Ao chegar ao local a equi-
pe se deparou com um 
indivíduo que ao avistar 
a viatura saiu em dispa-
rada e pulou o muro de 
uma residência.  

Foi irradiado via CO-
POM que havia ligações, 

via 190, dizendo que ha-
via um indivíduo que 
estava na Rua Marques 
dentro de uma residên-
cia, a equipe se deslocou 
para a rua atrás da Rua 
Marques para realizar 
o cerco, momento em 
que foi avistado um in-
divíduo correndo pela 
Avenida Luís Gonzaga 
de Amoedo Campos, em 
direção a um rio, quando 
tentaram realizar a abor-
dagem, porém o indiví-

duo pulou no rio. Ao sair 
do rio correu novamente 
para a Rua Marques, mo-
mento em que foi perdi-
do de vista pela equipe.

Pela Rua Marques 
foi feito contato com a 
GCM, que tinha informa-
ção que um indivíduo foi 
avistado adentrando em 
um terreno. Começaram 
as buscas juntamente 
com o CFP e a GCM. 

O indivíduo foi loca-
lizado em uma casa na 

Rua Marques e na tenta-
tiva de abordagem veio 
agressivo em direção a 
equipe, com intuito de 
agredir. Foi solicitado 
apoio e, juntamente com 
CFP e o GCM Cardoso, 
foi realizado o algema-
mento.

Foram localizados 
50 maços de cigarros; 
duas serras tico-tico; 
R$ 219,55; uma bateria 
de carro e dois potes de 
gaiola.

Polícia Militar prende indivíduo suspeito por furto em 
Mogi Guaçu

De Mogi Guaçu 

Nesta segunda-feira, 
6 de março, a Prefeitura 
de Mogi Guaçu iniciou 
as inscrições do Concur-
so Público 02/2023 da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM). O processo sele-
tivo é para homens e mu-
lheres e irá disponibilizar 
10 vagas para integrantes 
da 2ª classe da Corpora-
ção. A função tem salário 
inicial de R$ 1.345,32 + 
benefícios e carga horá-
ria de 44/horas sema-
nais. A inscrição é feita 
exclusivamente online e 
pode ser realizada até às 
23h59 do dia 2 de abril 
de 2023. O valor da ins-
crição é de R$ 10,50.  

O edital completo en-
contra-se no Diário Ofi-
cial do Município por 

meio do link https://
dosp.com.br/exibe_
do.php?i=MzM1Njgz, 
entre as páginas de 4 a 
41. E para efetuar a ins-
crição, o candidato deve 
acessar o site www.iuds.
org.br, clicar na aba ‘Ins-
crições Abertas’ na área 
destinada ao concurso 
público e preencher todos 
os campos do formulário 
de inscrição e, no final, 
clicar em ‘Cadastrar’. Na 
sequência, ir para ‘Status 
da Inscrição’ e imprimir 
o boleto bancário para 
pagamento em qualquer 
agência bancária. 

A prova objetiva está 
marcada para o dia 7 de 
maio, um domingo. E as 
informações contendo o 
local e horário para rea-
lização do exame serão 
publicados no dia 28 de 

abril, no Diário Oficial 
do Município, pelo link 
www.mogiguacu.sp.gov.
br/diario.html, no site 
www.iuds.org.br e afixa-
das no quadro de avisos 
do Departamento de Re-
cursos Humanos (DRH) 
da Prefeitura, localiza-
do na Avenida Marechal 
Castelo Branco, 30, Mor-
ro do Ouro. 

O secretário de Se-
gurança Pública, Paulo 
Henrique da Silva Go-
mes, comentou que o 
processo seletivo vem 
de encontro com o mo-
mento de modernização 
da área de segurança do 
município e o reforço de 
pessoal atenderá proje-
tos da Secretaria, como 
a implantação do Espa-
ço Guardiã, da Base de 
Segurança do Fantinato 

e da futura Central de 
Videomonitoramento de 
Mogi Guaçu.  

“O concurso é tan-
to para homem quanto 
para mulheres e ajudará 
a amenizar a defasagem 
do atual número de inte-
grantes da nossa Guarda 
Civil Municipal. Para se 
ter uma ideia, a última 
contração realizada foi 
no ano de 2012”, disse. 

Para participar, o in-
teressado deve ser bra-
sileiro, ter entre 28 e 30 
anos de idade, possuir 
ensino médio completo, 
CNH/AB, estar em dia 
com as obrigações da le-
gislação eleitoral, civis e 
políticas, com o serviço 
militar (para os homens). 
Também são requisitos 
para o candidato, não ter 
sido demitido por justa 

causa por órgão federal, 
estadual e municipal e 
possuir aptidão física e 
mental para o exercício 
do emprego público.  

É importante ressal-
tar que Concurso Público 
02/2023 é de responsa-
bilidade e será executado 

pelo Instituto Universal 
de Desenvolvimento So-
cial (IUDS), com super-
visão da Comissão Per-
manente e Organizadora 
de Concursos Públicos 
e Processos Seletivos da 
Prefeitura de Mogi Gua-
çu.

De Mogi Mirim

Nesta quinta-feira (2), 
a Segurança Pública de 
Mogi Mirim passou a con-
tar com um  novo reforço 
no combate à criminali-
dade com a implantação 
do Sistema de Rádio Poc, 
tecnologia que permite a 
Guarda Civil Municipal ter 
uma comunicação direta e 
em tempo real com corpo-
rações de cidades vizinhas.

O sistema utiliza a rede 
da operadora de telefo-
nia e a rede IP local com 
internet para promover 
a conectividade, criando, 
assim, uma comunicação 
direta emergencial entre as 
GCMs vizinhas via PTT, da 
sigla americana, “Push To 
Talk”, ou seja, apertar para 
falar.

O rádio comunicador 
integrado permanece-

rá na Central de Atendi-
mento, onde já funciona 
a Muralha Digital, e será 
usado apenas pelo opera-
dor para enviar e receber 
mensagens de crimes de 
emergência para qualquer 
cidade limítrofe, conforme 
explicou o GCM Célio Ro-
cha, que além de coorde-
nador de equipe, integra 
o setor de inteligência do 
Município. “Se bandidos 
em fuga com um carro 
roubado seguirem senti-
do a uma cidade vizinha 
ou que também esteja no 
sistema, ou se acontecer 
um caso de pessoa desapa-
recida ou de um desastre 
natural, por exemplo, algo 
que traga muita preocupa-
ção e que precise de uma 
solução imediata, nós da 
GCM aqui de Mogi Mirim 
vamos ter contato direto 
com a GCM de Itapira com 

apenas um toque”.
No total, 34 cidades fa-

zem parte do novo Sistema 
de Integração entre Muni-
cípios, o que significa uma 
melhor e direta comuni-
cação entre elas em casos 
de emergência. O projeto 
foi desenvolvido pelo en-
genheiro eletrônico, Diego 
Félix, de Valinhos.

O município da região 
de Campinas, inclusive, é 
a cidade matriz da integra-
ção e da comunicação do 
novo sistema que por um 
período de um ano foi ce-
dido a Mogi Mirim de for-
ma totalmente gratuita.

Após os 12 primeiros 
meses sem custo, o sistema 
pode ser manutenido pela 
cidade por um custo abai-
xo de R$ 350 por ano. É o 
governo municipal preo-
cupado com a segurança e 
cuidando de Pessoas.

Prefeitura abre concurso público para integrantes 
de 2ª classe da Guarda Civil Municipal 

GCM passa a contar com sistema inovador 
de comunicação entre cidades vizinhas
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De Mogi Mirim

Neste dia 8 de mar-
ço, Dia Internacional da 
Mulher, a Patrulha Ma-
ria da Penha da Guarda 
Civil Municipal de Mogi 
Mirim completa dois 
anos de existência; um 
programa do Governo 
Paulo Silva que visa ofe-
recer mais segurança à 
mulher.

Implementada no 
município em 2021 com 
o objetivo de reduzir os 
casos de violência con-
tra a mulher, a patrulha 
tem apresentado resul-
tados cada vez mais po-
sitivos como aponta o 
balanço de 2022 fecha-
do no último dia 24 de 
janeiro pela Secretaria 
de Segurança Pública.

Com viatura própria 
e uma equipe sempre 
composta por uma GCM 
mulher, a Patrulha Ma-
ria da Penha oferece às 
mulheres vítimas de 
violência, que possuem 
medida protetiva con-
tra seus agressores, um 
acompanhamento diá-
rio que envolve rondas e 
visitas periódicas.

Em 2021, a GCM re-
cebeu 118 medidas pro-
tetivas, enquanto que 
em 2022, este número 
saltou para 222, o que 
representa um aumento 
de 88%.

Deste total de medi-
das protetivas, em 2021, 
34 mulheres aceitaram 

o acompanhamento ofe-
recido pela patrulha, 
enquanto em 2022, 46 
mulheres aderiram às 
ações, gerando, assim, 
um aumento de 35% de 
adesão ao programa.

Vale destacar que 
41% destas 46 mulhe-
res atendidas no ano 
passado possuíam um 
grau alto de risco com 
relação aos seus agres-
sores, sendo que todas 
elas passaram a se sen-
tir mais seguras a partir 
do momento em que co-
meçaram a ser acompa-
nhadas.

Consequentemente, 
as rondas e as visitas re-
alizadas também cresce-
ram no último ano, pas-
sando de 950 em 2021, 
para 2.556 em 2022, o 
que representa um au-
mento expressivo de 
169%.

Ainda de acordo com 
o balanço, mulheres dos 
35 ao 59 anos de idade 
são as principais vítimas 
de violência, seguida 
de mulheres de 18 a 34 
anos. Por último, estão 
as mulheres idosas, que 
têm acima dos 60 anos.

E por falar em mu-
lheres idosas, houve 
uma redução de 11% no 
atendimento a essa fai-
xa etária, que na maio-
ria das vezes, é agredida 
por netos e filhos, tendo 
o uso de drogas como 
um dos principais mo-
tivos.

Já o perfil dos agres-
sores das demais faixas 
etárias se resume em re-
lacionamentos afetivos 
e amorosos. Homens 
que não aceitam o fim 
de um relacionamento 
é dos exemplos mais co-
muns destes casos.  

Apesar de positivo, 
os números de atendi-
mento do programa po-
deriam ser ainda maio-
res. Isso porque, muitas 
mulheres optam por 
não aceitar o acompa-
nhamento do programa 
e ao invés disso, pre-
ferem aderir a outras 
ferramentas de socorro 
como o SOS Cidadão, 
que é um botão do pâ-
nico que pode ser acio-
nadem qualquer cenário 
de risco.

As palestras realiza-
das pela equipe da Pa-
trulha Maria da Penha, 
um trabalho educativo 
que visa a prevenção, é 
outro ponto importante 
do balanço que revela 
um aumento de 212% 
em 2022. Palestras es-
tas que aconteceram em 
espaços e departamen-
tos públicos, escolas e 
diversas entidades.

Ao apresentar os da-
dos da estatística, o se-
cretário de Segurança 
Pública, Luiz Carlos 
Pinto ressaltou a im-
portância da patrulha. 
“Quando a mulher víti-
ma de violência sabe que 
ela vai receber todo o 

respaldo necessário, ela 
se sente mais confian-
te para denunciar o seu 
agressor, e Mogi Mirim 
dispõe deste programa 
que é de extrema impor-
tância e que só tende a 
diminuir os índices em 
nossa cidade”.

Reforçando a fala do 
secretário, a coorde-
nadora da patrulha, a 
GCM Elaine Navarro, 
pontuou que os locais 
com maior incidência de 

casos de violência con-
tra a mulher são iden-
tificados para execução 
do trabalho educativo. 
“Uma mulher que tem 
conhecimento se sente 
mais segura para de-
nunciar quando perce-
be que a gente presta 
atenção nas dores delas 
e que elas têm a GCM à 
disposição 24 horas por 
dia”.

Por fim, o prefeito 
Paulo Silva agradeceu 

todos os envolvidos na 
implantação da patrulha 
em Mogi Mirim. “Que-
ro agradecer e cumpri-
mentar a todos que me 
ajudaram a implantar 
medidas de proteção 
às mulheres vítimas de 
violência e dizer que tais 
medidas serão amplia-
das para prevenirmos a 
violência de gênero e fa-
zermos cumprir as me-
didas protetivas deter-
minadas pela justiça”.

Patrulha Maria da Penha completa dois anos com 
resultados positivos

De Mogi Guaçu 

No 2º final de semana 
da 11ª Olimpíadas das 
Guardas Civis do Esta-
do de São Paulo foram 
promovidas as compe-
tições das modalidades 
de dama, dominó, na-
tação e tênis de mesa. 
Destaque para a GCM 
Juliana de Mogi Guaçu, 
terceira colocada no tor-
neio de tênis de mesa, 
sendo ela a única atleta 
a conquistar uma me-
dalha de bronze para a 
cidade durante as dispu-
tas ocorridas nos dias 4 
e 5 de março. E entre os 
dias 25 e 26 de feverei-
ro, também foram rea-
lizadas as modalidades 
de vôlei, beach tennis e 
atletismo.  

A Olimpíada das 
GCMs prossegue no pró-
ximo sábado, 11 de mar-
ço, com as modalidades 

de luta de braço e supi-
no, a partir das 10h, no 
Cerâmica Clube, locali-
zado na Rua Luiz Marti-
ni, 200, no Centro. E no 
domingo, 12 de março, 
acontecem as competi-
ções de cabo de guerra e 
vôlei de praia na Arena 
Campano, às 8h, no cen-
tro esportivo Antonio 
Campano, situado no 
Jardim Bela Vista. 

Mogi Guaçu sedia a 
competição até o dia 2 
de abril, durante mais 
quatro finais de semana 
consecutivos. O evento 
é organizado pela Se-
cretaria Municipal de 
Segurança com o apoio 
da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer e faz 
parte do calendário de 
comemorações de ani-
versário de 41 anos da 
GCM guaçuana, em 9 
de março, e das festivi-
dades dos 146 anos de 

Mogi Guaçu, celebrado 
em 9 de abril.  

Após a conclusão 
do 2º final de semana 
da 11ª Olimpíadas das 
Guardas Civis do Estado 
de São Paulo, a cidade 
de São Paulo passou a li-
derar a competição com 
156 pontos, deixando a 
ex-líder Indaiatuba em 
segundo lugar com 134,5 
pontos. Mogi Guaçu 
permanece da terceira 
colocação com 59 pon-
tos, seguida por Mogi 
das Cruzes (47 pontos) 
e Franco da Rocha (34 
pontos).  

Ao todo, 17 modali-
dades serão disputadas: 
atletismo, cabo-de-guer-
ra, futsal, vôlei indoor, 
vôlei de praia, basquete, 
judô, jiu-jitsu, tênis de 
mesa, dama, dominó, 
beach tennis, tiro, mou-
ntain bike, natação, luta 
de braço e supino. Além 

de Mogi Guaçu, outras 
45 cidades estão parti-
cipando da Olimpíada 
que volta a ser realizada 
após dois anos devido a 
pandemia da Covid-19.  

Locais dos eventos 
Centro Esportivo 

Carlos Nelson Bueno – 
Furno 

Rua Antônio de Frei-
tas, s/n, no Parque Cida-
de Nova 

Voleibol, atletismo, 
futsal e basquete 

Centro Esportivo Pre-
sidente Juscelino Kubis-
tchek de Oliveira – Ce-
resc 

Rua Tambaú, 473, no 
Jardim Santo Antonio 

Dominó, jogos de da-
mas, tênis de mesa, fut-
sal, judô e jiu-jitsu 

Centro Esportivo Al-
cides Macena Maria – 
Pelezão 

Rua Irati, s/n, no Jar-
dim Ypê II 

Futsal 

Centro Esportivo An-
tonio Campano – Arena 
Campano 

Rua Florianópolis, 11, 
no Jardim Bela Vista 

Vôlei de praia, beach 
tennis e cabo de guerra  

Centro Esportivo do 
Sesi 

Rua Eduardo Figuei-

redo, 300, no Jardim 
Novo II 

Natação 

Cerâmica Clube 
Rua Luiz Martini, 

200, no Centro 
Supino, luta de braço 

 Campo da Roseira  
Bairro Rural da Ro-

seira 
Mountain bike 
Estande de tiro 
Tiro ao alvo

11ª Olimpíadas GCM: tênis de mesa feminino 
de Mogi Guaçu é destaque no 2º final de 

semana de competições 
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De Mogi Guaçu

Na tarde desta quar-
ta-feira, dia 8 de março, 
o secretário municipal de 
Bem-Estar Animal, Clau-
dinei da Silveira Rodri-
gues, o Nei, foi apresenta-
do pelo prefeito Rodrigo 
Falsetti aos vereadores, 
servidores, entidades e 
protetores da causa ani-
mal. A sede, com instala-

ções prontas, está localiza-
da na Rua Afonso Pessine, 
36, no Imóvel Pedregu-
lhal, ao lado da Delegacia 
Seccional.  

“A gente tinha um com-
promisso de campanha 
de termos projetos para 
atender as demandas da 
causa animal. Desde que 
assumimos, começamos 
a dar os primeiros passos 
para, de fato, fazermos 

melhorias em prol da cau-
sa animal e hoje estamos 
cumprindo uma de nossas 
promessas com a criação 
da Secretaria de Bem-Es-
tar Animal, que irá oti-
mizar e trabalhar em prol 
dos animais”, comentou 
o prefeito, que destacou 
ainda que a Prefeitura não 
medirá esforços para rea-
lizar os investimentos ne-
cessários.   

Nei foi presidente da 
Comissão Municipal de 
Defesa dos Animais e pre-
sidente da Kapa (Kamael

Associação Protetora 
de Animais). Conhecedor 
da legislação que protege 
os animais, o novo secre-
tário listou os principais 
projetos que pretende 
colocar em prática, como 
realizar um levantamen-
to para saber o número 
de animais no município, 

campanhas de arrecada-
ção de ração e cobertores, 
farmácia veterinária para a 
população de baixa renda 
e chipagem.  “Precisamos 
saber quantos animais o 
município tem e quantos 
estão abandonados para 
criarmos projetos mais 
específicos. Já temos algu-
mas metas, como a reali-
zação de um censo e a ins-
talação de uma farmácia 
popular veterinária aqui 
na Secretaria. E vamos 
trabalhar para a chipagem 
dos animais, porque os 
responsáveis precisam ser 
responsabilizados quan-
do o abandono acontece”, 
destacou Nei ao informar 
que a cidade conta com 
legislação atualizada, in-
clusive, para multar quem 
pratica maus-tratos con-
tra os animais.  

Os vereadores Jéferson 

Luís, presidente da Câma-
ra, e Carlos Kapa partici-
param da apresentação 
do novo secretário, assim 
como a vereadora de Mogi 
Mirim, Sônia Módena, re-
presentantes da OAB, de 
entidades, ONGs e secre-
tários municipais.  

Castrações 
Outra meta da nova 

Secretaria é ampliar o nú-
mero de castrações feitas 
pelo município. A Prefei-
tura contratou empresa 
para prestação de serviços 
de controle populacional 
de cães e gatos por meio 
do procedimento de este-
rilização cirúrgica (castra-
ção). Estão previstas duas 
mil castrações até o final 
de 2023. Além das castra-
ções em clínica particular, 
o Centro de Controle de 
Zoonoses continua com os 

procedimentos na sede do 
órgão, no Jardim Alvora-
da.  

Meu Pet 
O prefeito lembrou 

ainda que Mogi Guaçu 
vai receber o contêiner 
do consultório veterinário 
público do Programa Meu 
Pet, uma parceria com o 
Governo do Estado de São 
Paulo. A cidade foi con-
templada com o projeto, 
mas aguarda licitação do 
Estado. “Cobrei o vice-
-governador no encontro 
que tivemos na semana 
passada e ele garantiu 
que Mogi Guaçu está no 
segundo lote do progra-
ma. Será mais um projeto 
importante para a causa 
animal”, contou ao infor-
mar que a base foi feita no 
campo da Lagoa para re-
ceber o projeto. 

De Mogi Mirim

O volume de chuva 
que caiu em Mogi Mi-
rim, de sábado (4) até o 
final de domingo (5), foi 
o grande causador dos 
alagamentos e demais 
transtornos registrados 
em diversos pontos da 
cidade.

De acordo com a me-

dição da Estação Plu-
viométrica do Horto 
Florestal, localizada no 
Aterrado, foram 120 mi-
límetros de chuva em 
um período de 30 horas. 
Para se ter uma ideia de 
como esse volume é alto, 
a previsão para todo o 
mês de março era de 167 
milímetros.

A Vila Santa Eliza, 

nas proximidades do 
Zoológico Municipal, 
foi um dos bairros mais 
afetados. Isso porque, o 
córrego do Horto trans-
bordou e invadiu várias 
casas.

Na Rua Professor 
José Leme do Prado, por 
exemplo, o muro dos 
fundos de uma residên-
cia e a parede de outra 
casa vizinha foram der-
rubados pela força da 
água.

No local, a Prefeitura, 
por meio da Assistên-
cia Social, realizou um 
atendimento às famílias, 
sendo que algumas delas 
aceitaram passar a noite 
na “Casa de Passagem”, 
enquanto que outras se 
abrigaram em casa de 
parentes.

Nesta segunda-feira 

(6), uma campanha que 
visa arrecadar eletrodo-
mésticos, eletroeletrô-
nicos, móveis, colchões, 
vestimenta, roupas de 
cama e alimentos foi 
iniciada em prol de seis 
famílias que perderam 
tudo o que tinham.

Os estragos também 
foram registrados em 
outros pontos como no 
cruzamento da Avenida 
Brasil com a Rua Tuiu-
ti, onde parte da parede 
de contenção do córrego 
Santo Antônio foi des-
truída.

O domingo foi de 
muito trabalho por par-
te da Defesa Civil e do 
Corpo de Bombeiros que 
realizaram uma série de 
vistorias nos córregos e 
nas pistas mais afetadas 
pela chuva.

Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal tem nova 
sede e planeja ações em favor da causa 

Em 30 horas, cidade registra quase volume de chuva 
esperado para todo mês de março

De Mogi Guaçu 

Nesta terça-feira, dia 7 
de março, representan-
tes de diversos setores 
se reuniram para uma 
reunião do Comitê Mu-
nicipal de Combate ao 
Aedes com o objetivo de 
eleger o novo coordena-
dor e discutir ações de 
conscientização junto à 
população. O encontro 
aconteceu no auditório 
da Faculdades Integra-
das Maria Imaculada. 
O Comitê Municipal foi 

instituído em 2016 para 
desenvolver ações de 
prevenção de combate 
à dengue em parceria 
com a Prefeitura. 
A ideia é eleger o novo 
coordenador e os no-
vos membros, a fim de 
que atividades possam, 
de fato, serem inicia-
das. As ações atingem 
a comunidade em ge-
ral, principalmente os 
estudantes. A profes-
sora Nádia Regina Bo-
rim Zuim estava na co-
ordenação do Comitê 

Municipal de Combate 
ao Aedes desde 2018 e 
será substituída. 
“Nós temos um estatu-
to e um regimento que 
fizemos lá em 2016. O 
coordenador fica no 
cargo por dois anos e 
já cumpri minha fun-
ção, mas continuarei 
como membro para 
dar continuidade a esse 
trabalho que é tão im-
portante, que é o de le-
var informação para a 
população com o obje-
tivo de conscientizar a 

todos sobre a dengue”, 
comentou ao informar 
que a participação no 
Comitê é aberta para 
toda a população.  
Em abril, um novo en-
contro será realizado, 
quando o coordenador, 
o vice, a secretária e 
suplente serão escolhi-
dos. Os demais partici-
pantes serão membros 
e poderão contribuir 
com as ações que serão 
desenvolvidas ao longo 
do ano. O principal ob-
jetivo é chamar a aten-

ção para a doença que 
ainda causa morte e 
deixa milhares de pes-
soas doentes.  
Cristiana Monteiro 
Ferraz, bióloga da VE, 
destacou que o trabalho 
de combate à dengue 
não para e que as ações 
do Comitê Municipal 
são importantes para 
chamar a atenção da 
população para o Ae-
des aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, 
zika vírus e Chikun-
gunya.  

“Estamos numa época 
de muita chuva e ca-
lor, uma época que o 
mosquito adora. Não 
podemos afrouxar nos 
cuidados preventivos e 
repetidamente pedimos 
que a população man-
tenha os cuidados em 
suas casas eliminando 
recipientes que possam 
acumular água e favo-
recer a reprodução do 
mosquito”, ressaltou ao 
informar que a cidade 
já confirmou 34 casos 
de dengue em 2023. 

Comitê Municipal de Combate ao Aedes 
volta a discutir ações de conscientização 
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De Mogi Guaçu 

A equipe de ciclismo 
da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer de 
Mogi Guaçu (SEL) vol-
tou a competir no último 
final de semana. Desta 
vez, os ciclistas estive-
ram em Guarulhos, no 
domingo, dia 5 de mar-
ço, para participar da 
abertura do Ranking 
Paulista de Ciclismo. A 
prova foi realizada num 
circuito de 6 km e 200 
metros a cada volta com 
várias subidas, descidas 
e curvas. 

A organização foi 
da Federação Paulista 
de Ciclismo (FPC) com 
apoio da Prefeitura de 
Guarulhos. O Ranking 
Paulista de Ciclismo 

contou com diversas ca-
tegorias no masculino e 
no feminino, desde a ca-
tegoria elite masculina, 
que teve uma prova bem 
disputada, e as catego-
rias de base de 6 anos ou 
menos até as categorias 
master com idades aci-
ma de 65 anos. Os cinco 
primeiros em cada cate-
goria subiram no pódio. 

A equipe de ciclismo 
de Mogi Guaçu compe-
tiu com 14 ciclistas em 
12 categorias diferen-
tes, sendo conquistados 
nove pódios, conforme o 
resultado abaixo. Desta-
que para os ciclistas Fá-
bio Rodrigues Braga Ju-
nior, primeiro lugar na 
categoria juvenil, e Luiz 
Eduardo Silva e Almei-
da, primeiro colocado na 

categoria iniciante open.  
A equipe volta a com-

petir no próximo final de 
semana, em Mogi Gua-
çu, que irá sediar a Mé-
dia Paulista de Ciclismo 
nos dias 11 e 12 de mar-
ço, na Avenida dos Tra-
balhadores. A primeira 
largada será no sábado, 
11 de março, às 19h, e no 
domingo, dia 12 de mar-
ço, o horário da primeira 
bateria será às 8h. A 1ª 
Etapa Média Paulista de 
Ciclismo deve reunir ci-
clistas de toda a região. 

Média Paulista
As disputas da Média 

Paulista de Ciclismo se-
rão em circuito de rua 
em 25 categorias, divi-
didas por idade e quali-
dade técnica, masculi-

na e feminina. Ao todo, 
serão disponibilizadas 
400 vagas para interes-
sados a partir de 12 anos 
de idade. Cada competi-
dor terá direito a um kit, 
composto por camiseta, 
gym bag e um squeeze. A 
prova terá premiação em 
dinheiro, entrega de tro-
féus e medalhas, além de 
distribuição de brindes.  

A 1ª Etapa Média 
Paulista de Ciclismo é 
uma realização da Média 
Paulista, entidade es-
portiva, sem fins lucra-
tivos, e tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Mogi Guaçu por meio da 
Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (SEL). 
O regulamento da com-
petição pode ser confe-
rido no site da entida-

de: www.mediapaulista.
com.br. 

Resultados Ranking 
Paulista de Ciclismo: 

Fabio Rodrigues Bra-
ga Junior, 1º lugar na ca-
tegoria Juvenil 

Luiz Eduardo Silva e 
Almeida, 1º lugar na ca-
tegoria Iniciantes Open 

Miguel Simões Bassa-
ni, 2º lugar na categoria 
Infantil 

Otávio Lanzi Barbosa, 
2º lugar na categoria Mi-
rim 

Carlos Eduardo Icas-
satii, 2º lugar na catego-
ria Master C1 

Newton de Souza Lei-
te, 2º lugar na categoria 
Master D2 

Joaquim Carlos Braga 
Neto, 2º lugar na catego-

ria Infanto Juvenil 
Alan Martini Marciel 

Vieira, 3º lugar na cate-
goria na categoria Mirim 

Adilson Aparecido 
Vieira, 3º lugar na cate-
goria MTB 

Adriano Polettini, 6º 
lugar na categoria na ca-
tegoria Master B1 

Valdinéia da Silva 
Brandino dos Santos, 6º 
lugar na categoria Mas-
ter feminino 

Fabio Rodrigues Bra-
ga, 6º lugar na categoria 
Master B2 

Francisco de Paula 
Gonçalves, 8º lugar na 
categoria Master B2 

Matheus Antônio da 
Silva Braz, completou a 
prova na categoria Elite, 
mas não conseguiu subir 
ao pódio.

Ciclismo de Mogi Guaçu volta de Guarulhos 
com duas medalhas de ouro 

De Mogi Guaçu 

A Prefeitura de Mogi 
Guaçu deve concluir den-
tro de alguns dias a insta-
lação da Areninha Esporti-
va no Distrito Regional de 
Martinho Prado Júnior. A 
nova área esportiva para 
os moradores da região 
terá um campo de futebol 

society com arquibancada, 
uma quadra de basquete 
3x3 e iluminação de Led. 
A Areninha fica na Pra-
ça Gonçalo Fernandes de 
Lima, localizada na Ala-
meda Dom David Dias Pi-
mentel, nº 72. 

O equipamento foi con-
quistado por meio do pro-
grama 100% Esporte Para 

Todos da Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventu-
de do Governo do Estado 
de São Paulo. O programa 
tem como objetivo promo-
ver o aumento da infraes-
trutura e equipamentos 
esportivos municipais, 
adequados ao fomento do 
esporte, lazer e recreação 
para a população do Esta-
do de São Paulo, propor-
cionando inclusão e entre-
tenimento.  

O vereador Amaraí de 
Oliveira Gomes, o Pezão, é 
um dos responsáveis pela 
conquista da Areninha Es-
portiva de Martinho Prado 
com apoio da deputada fe-
deral Renata Abreu. Além 
da Areninha Esportiva de 
Martinho Prado, o municí-
pio conquistou outra praça 
de esporte para o Jardim 

Pantanal, que terá uma 
academia ao ar livre e uma 
pista de skate. 

Praças 
No mês de fevereiro, o 

prefeito Rodrigo Falsetti 
inaugurou a Areninha Es-
portiva do Ypê que tem um 
campo de futebol society 
com arquibancada, uma 
quadra de basquete 3x3 e 
iluminação de Led. A mes-
ma área conta ainda com 
pista de skate e academia 
ao ar livre, sendo que todo 
o espaço passou por revita-
lização. Esta Areninha está 
localizada entre as Ruas 
Cianorte e Jandaia do Sul, 
no Jardim Ypê II. 

Além disso, a Adminis-
tração Municipal repre-
sentada pelo secretário de 
Planejamento e Desenvol-

vimento Urbano, Eduardo 
Manfrin Schimidt, e a ve-
readora Lili Chiarelli, parti-
ciparam, recentemente, de 
uma reunião com a coro-
nel Helena Reis, secretária 
de Esportes do Estado de 
São Paulo, para apresenta-
rem novos projetos de ins-
talação de equipamentos 
esportivos e de lazer para 
Mogi Guaçu. O objetivo 
desta nova empreitada é 
ofertar mais lazer e esporte 
para os moradores da cida-
de.  

Entre os projetos de 
áreas de lazer e esporte 
apresentados estão de uma 
Areninha para o bairro das 
Chácaras Alvorada conten-
do campo de futebol socie-
ty com arquibancada, uma 
quadra de basquete 3x3 e 
iluminação de Led. O lo-

cal para implantação desta 
areninha seria na Rua Jo-
aquim Rodrigues da Silva. 
O projeto é igual ao entre-
gue no Jardim Ypê II.  

Foi protocolado ainda o 
projeto que visa a implan-
tação de equipamentos 
esportivos com academia 
ao ar livre, quadra de areia 
para práticas de vôlei, fute-
bol e beach tennis e de um 
playground para o Jardim 
Imperial.  

Outro espaço também 
apresentado para receber 
projeto esportivo se refere 
ao Jardim Paulista, onde 
é pleiteado um campo de 
futebol society com arqui-
bancada, uma quadra de 
basquete 3x3, iluminação 
de Led, academia ao ar li-
vre, quadra de areia e play-
ground.

De Mogi Mirim

A terceira tempora-
da da V11 Aldeia Cup de 
Kart começou com tudo 
no domingo (26), no Kar-
tódromo Aldeia da Serra, 
em Barueri (SP), e um jo-
vem talento de Mogi Mi-
rim chamou a atenção de 
todos. Vinícius Duzzi, de 
apenas 11 anos, represen-

tou a cidade na categoria 
cadete rookie e levou a 
vitória. A família do pilo-
to estava presente, assim 
como o secretário de Es-
porte, Wilians Mendes, e 
o gerente de Esporte, An-
dré Oliveira.

Em 2023, o piloto 
contará com o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Mogi Mirim por meio 

da Sejel (Secretaria de 
Esporte Juventude e La-
zer). “É importante que a 
Prefeitura Municipal de 
Mogi Mirim dê suporte 
a atletas como Vinícius, 
que tem um grande po-
tencial e pode represen-
tar muito bem a cidade 
nas competições”, desta-
cou o secretário.

Na categoria cade-

te rookie, a pontuação 
dos pilotos é baseada 
em uma tabela que leva 
em conta o número de 
pontos obtidos em cada 
corrida. Vinícius Duzzi 
liderou a tabela com 23 
pontos, empatado com 
Miguel Custódio, que 
terminou com o segun-
do lugar. David Borges, 
com 14, foi o terceiro co-

locado, Davi Leite e João 
Pedro Batista somaram 
13 e fecharam o pódio. A 
categoria cadete rookie é 
destinada a pilotos com 
idades entre 8 e 11 anos 
e portadores de licença 
PCK da CBA (Confede-
ração Brasileira de Auto-
mobilismo).

A etapa contou com 76 
competidores na pista, o 

segundo maior grid entre 
as três edições da V11 Al-
deia Cup, e teve sua me-
lhor rodada de abertura. 
Vinicius Duzzi é tratado 
como uma das grandes 
revelações do automobi-
lismo nacional e foi cam-
peão em 2022. A segunda 
etapa da temporada será 
no dia 26 de março, mais 
uma vez em Barueri.

Areninha Esportiva de Martinho Prado entra em 
fase de conclusão  

Vinícius Duzzi vence na abertura da V11 Aldeia Cup de Kart
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De Mogi Mirim

Uma roda de con-
versa, que abordou te-
mas importantes como 
empreendedorismo, os 
serviços prestados pelo 
CRAS (Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social) e CREAS (Centro 
Especializado de Assis-
tência Social), além dos 
dois anos de implanta-
ção da Patrulha Maria 

da Penha em Mogi Mi-
rim,  marcou o Dia In-
ternacional da Mulher, 
no município.

Organizado pela Pre-
feitura, por meio das 
Secretarias de Esporte, 
Educação, Segurança, 
Relações Institucio-
nais, Assistência Social 
e Fundo Social, além 
da Câmara Municipal, 
o evento aconteceu na 
manhã desta quarta-fei-

ra (8), no teatro “Tóride 
Sebastião Celegatti”, no 
Centro Cultural, onde 
munícipes, vereadores, 
assessores, secretários, 
gerentes e demais auto-
ridades da cidade e da 
região, estiveram pre-
sentes.

Uma apresentação do 
“Coral da Melhor Ida-
de”, da Lyra Mojimi-
riana, sob a regência de 
Cláudia Benedeti, deu 
abertura ao evento com 
a interpretação de gran-
des sucessos como Cari-
nhoso, de Pixinguinha, e 
Mulher Sexo Frágil, de 
Erasmo Carlos.

Em seguida, o profes-
sor de educação física, 
Rodrigo Martins Rosa, 
ministrou uma pequena 
aula de alongamento ao 
público presente após 
ressaltar a importância 
da prática de exercícios 
físicos de flexibilidade, 
resistência e cardiorres-
piratório, principalmen-

te por parte das mulhe-
res.

Por fim, a integrante 
do Grupo “Mulheres do 
Brasil”, Rose Alcântara, 
a psicóloga, Alice Andra-
de, a Guarda Civil Mu-
nicipal, Elaine Navarro, 
e a vereadora e primei-
ra-dama, Luzia Cristina 
Cortes Nogueira, ideali-
zadora do evento, deram 
início a roda de conversa 
que reforçou que a mu-
lher pode ocupar o lugar 
que ela quiser na socie-
dade e dentro de casa, 
ambiente onde deve ser 
respeitada e amada.

No evento, a secre-
tária de Assistência So-
cial, Cristina Puls, ainda 
anunciou que no segun-
do semestre deste ano, 
Mogi Mirim terá mais 
um serviço em prol das 
mulheres vítimas de vio-
lência.

De acordo com a se-
cretária, no mês de 
março, a Prefeitura, por 

meio da Assistência So-
cial, lançará um cha-
mamento público para 
implantação do “Centro 
de Referência Especia-
lizado à Mulher Vítima 
de Violência”, um ser-
viço complementar às 
ações dos CREAS que já 
oferecem atendimento a 
mulheres em situação de 
violência.

Ao fazer o anúncio, 
Cristina agradeceu e res-
saltou o apoio das vere-
adoras Sônia Módena 
e Luzia Cristina Cortes 
Nogueira, duas grandes 
incentivadoras que pres-
tam total apoio a causa. 
“Nós vamos ter um ser-
viço especializado, com 
uma equipe especiali-
zada, para atender um 
segmento tão específico 
como este”, pontou a se-
cretária.

Ao final do evento, 
a vereadora e primei-
ra-dama, Luzia Cristi-
na Cortes Nogueira, se 

mostrou satisfeita com 
os temas abordados e 
com o anúncio da vinda 
de mais um serviço em 
prol da mulher. “Nós 
queríamos aproveitar 
essa data importante 
para divulgarmos o tra-
balho que é realizado 
em Mogi Mirim. Nós já 
tivemos casos de femini-
cídio na cidade e temos o 
objetivo de substituir es-
ses atos de agressão pelo 
diálogo, e este é um tipo 
de trabalho que tem que 
ser iniciado na infância, 
pois nós precisamos mu-
dar essa ideia machista 
que a sociedade tem de 
que a mulher tem que 
ficar em casa, não pode 
fazer nada; a mulher ela 
é parceira do homem e 
não empregada”, frisou.

Ainda no final do 
evento, as Secretarias de 
Meio Ambiente e Agri-
cultura presentearam o 
público presente com a 
distribuição de mudas.

Roda de conversa marca Dia Internacional da Mulher 
com anúncio de novo serviço para o município

De Mogi Guaçu 

A Secretaria Municipal 
de Cultura já está pre-
parando a 3ª edição do 
Canta Guaçu, que será re-
alizada no dia 4 de abril, 
a partir das 19h30, no 
Teatro Tupec do Centro 
Cultural. Desta vez, os 

músicos vão apresentar 
ao público músicas com 
tema de filmes.  

A Corporação Musical 
Marcos Vedovello confir-
mou presença e vai fazer 
uma participação para lá 
de especial no Canta Gua-
çu. O repertório promete 
levar nostalgia e muita 

emoção ao público que 
for prestigiar o evento.  

A entrada é franca e 
o interessado deve aces-
sar o link https://me-
gabilheteria.com/even-
to?id=20230309143339 
para a confirmação do 
ingresso.  

SERVIÇO: 
Local: Teatro TUPEC, 

Centro Cultural  
Avenida dos Trabalha-

dores n° 2555-2591, Jar-
dim Camargo 

Link para os ingressos:  
h t t p s : / / m e g a b i -

l h e t e r i a . c o m / e v e n -
to?id=20230309143339

De Mogi Mirim

Um projeto desen-
volvido por alunos de 
Licenciatura em letras, 
pedagogia e matemática 
do polo Mogi Mirim da 
Univesp (Universidade 
Virtual do Estado de São 
Paulo) na área da educa-
ção inclusiva, foi escolhi-
do pela direção do órgão 
educacional como refe-
rência para ser divulgado 
no canal que ela mantém 
no Youtube. O material 
começou a ser produzido 
no ano passado e foi fina-

lizado em fevereiro des-
te ano, sendo exibido na 
TV Univesp no início de 
março. Para assistir, bas-
ta acessar o link https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=PQWYa7E0IpY. O 
polo da Univesp em Mogi 
Mirim foi implantado em 
2021 numa parceria com 
a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Educação.

Há uma disciplina na 
grade curricular dos cur-
sos do Univesp chamado 
de Projeto Integrador, em 
que os alunos apresen-
tam uma proposta prática 

para solucionar um deter-
minado problema. Esse 
projeto é apresentado por 
meio de relatório, plano 
de ação, vídeo em grupo 
e protótipo. No ano pas-
sado, o grupo composto 
pelos alunos Ana Cristina 
Bueno Fernandes, Cami-
la Aguiar Amaral, Gisele 
Izaquiel Ferreira, Laiane 
Fernanda Marques Costa, 
Lilian Regina Vendramel 
Garcia, Rosana Amâncio 
Dias de Oliveira e Samuel 
José Machado, apresen-
tou o Projeto Integrador 
“O Material Didático Au-
xiliando a Aprendizagem 
Inicial de Alunos Autis-
tas”.

O trabalho teve como 
metas apresentar estra-
tégias de ensino voltadas 
a discentes autistas, ana-
lisar as interações sociais 
de crianças com TEA 
(Transtorno do Espectro 
Autista) nas escolas re-
gulares e contribuir com 
os estudos sobre a inclu-
são no ambiente escolar. 
A inspiração da iniciativa 

veio de uma pequena es-
tudante, de quatro anos, 
da Escola Professor Cid 
Chiarelli, da FEG (Fun-
dação Educacional Gua-
çuana), em Mogi Guaçu, 
onde a educanda da Uni-
vesp, Lilian Garcia, atua 
como professora. Ela 
identificou dificuldades 
na interação da criança 
com seus colegas de sala e 
concluiu que a comunica-
ção entre eles poderia ser 
aperfeiçoada.  

Após estudos, a turma 
decidiu criar atividades 
em comum para incenti-
var a socialização. Produ-
ziu um protótipo de “Ara-
mado”, com intuito de ser 
utilizado dentro de um 
plano de aula. O material 
possui moldura de madei-
ra com três cabos de ara-
me moldados de formas 
diferentes. Cada fio tem 
botões coloridos, vogais 
e números de um a cinco, 
respectivamente. O pro-
tótipo foi confeccionado 
para estimular as percep-
ções visual e tátil, coorde-

nação motora, linguagem 
oral, sensibilidade auditi-
va, expressão corporal e 
a concentração. Também 
desenvolve o pensamento 
lógico, pois as crianças te-
rão que decidir que peça 
pegar, como fazer as cur-
vas do aramado e quantas 
levar de um lado ao outro.  

O plano de aula, di-
recionado a crianças de 
quatro a cinco anos e 11 
meses, tem previsão mé-
dia de 30 minutos. En-
quanto aguardam a vez 
para manusear a ferra-
menta, os pequenos são 
distribuídos em grupos 
menores com outros jo-
gos e brinquedos em suas 
mesas, como blocos e se-
quências lógicas de ima-
gens, o que também esti-
mula o diálogo.  

Durante a aplicação da 
atividade, o grupo procu-
rou incorporar diferentes 
formas de trabalhar os 
conteúdos, a concentra-
ção dos alunos e a habili-
dade em socializar. Após 
avaliação, o grupo relatou 

uma melhora significati-
va nos processos pedagó-
gicos da aluna com TEA, 
ou seja, a garota brincou 
e interagiu em todos os 
grupos, expressou suas 
ideias com clareza e bom 
vocabulário e vivenciou 
as atividades de maneira 
criativa e significativa.

Para o professor José 
Luís Garcia Moreno, co-
ordenador do polo Uni-
vesp de Mogi Mirim, o 
projeto referendado pela 
Univesp dentre os que fo-
ram apresentados pelos 
polos espalhados pelo Es-
tado de São Paulo quebra 
um paradigma de que os 
cursos sendo ministra-
dos em ambiente virtual 
apresentam um sistema 
de ensino que dificulta 
a aplicação da atividade 
prática. “É um diferencial 
da Univesp, que através 
do Projeto Integrador, 
cada curso, com suas es-
pecificações, foca os alu-
nos na resolução de um 
problema de maneira 
prática”, ressaltou.

De Pedreira

Secretários munici-
pais de esportes das ci-
dades que fazem parte 
da Associação Despor-
tiva Regional, estiveram 
reunidos na terça-feira, 

-7 de março, na cidade 
de Mogi Guaçu, com o 
objetivo de definir as 
competições para a Me-
lhor Idade, que serão 
disputadas a partir do 
mês de junho de 2023.

Segundo informou 

o Secretário de Espor-
tes e Lazer de Pedreira, 
Valdir Carlos Volpato, 
várias cidades estarão 
sediando as competi-
ções nas modalidades 
de Bocha, Malha, Tênis, 
Tênis de Mesa, Domi-

nó, Dama, Xadrez, Vôlei 
Adaptado, Buraco e Tru-
co. “O Núcleo da Ter-
ceira Idade de Pedreira 
estará representando o 
Município nestas com-
petições”, destacou o 
Secretário Patão.

Teatro Tupec: Canta Guaçu será no dia 4 de 
abril e traz tema de filmes 

Projeto de alunos do polo Mogi Mirim vira 
referência na UNIVESP

Associação Desportiva Regional promoveu 
reunião na cidade de Mogi Guaçu


