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Região faz ações de prevenção 
ao câncer de colo do útero

Mogi das Cruzes, Suzano e Ferraz de Vasconcelos promovem ações que vão além do Março Lilás e duram o ano todo

OPORTUNIDADE

  Alto Tietê divulga mais de mil vagas de empregos. Cidades, página 8

Mogi das Cruzes, Suzano e 
Ferraz de Vasconcelos promo-
vem ações alusivas à campanha 
Março Lilás, mês de referência à 
prevenção do câncer de colo do 
útero. O objetivo é conscientizar 
a população sobre o tema e aju-
dar no enfrentamento da doença. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
o câncer de útero é o terceiro 
mais frequente entre as brasilei-
ras, atrás apenas do câncer de 
mama e de colorretal, e a quar-
ta causa de morte de mulheres. 
Diante deste cenário, as prefei-
turas oferecem orientações sobre 
prevenção, acompanhamento am-
bulatorial e exames diagnósticos.  
Cidades, página 3

Município estão à frente 
de algumas capitais brasileiras.  
Cidades, páginas 3 e 4

Tratamento de esgoto

TRATA BRASIL 
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EM BOA  
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ELETRICIDADE

EDP inicia 

nova fase de 

cadastro Social 

em Suzano. p3
As 24 unidades básica de saúde (UBSs) de Suzano contam com ações voltadas para prevenção e 

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Parlamento

Câmara cria mais duas CEVs 
durante a sessão de ontem

Vereadores querem acompanhar situação da passagem 
da Deodato e do Bem-Estar animal. Cidades, página 4
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PROMOTORAS LEGAIS
O curso de Promotoras Legais Popu-
lares (PLPs), promovido pelo Serviço 
de Ação Social e Projetos Especiais 
(Saspe), chega à terceira aula da edi-
ção com o tema Convenções Inter-
nacionais do Direito, com conteúdo 
ministrado pela advogada Catia Re-
gina Santos Maciel. A profissional, 
que é pós-graduada em Direito Ci-
vil e Empreendedorismo, também é 
especialista em meios extrajudiciais 
de solução de conflitos e presidente 
do Instituto de Mediação e Arbitra-
gem do Alto Tietê (Imat). O conteú-
do está disponível gratuitamente no 
canal “TV Prefeitura de Suzano”, no 
Youtube (www.youtube.com/Prefei-
turaDeSuzanoOficial).

ADOÇÃO DE MASCOTES
A campanha de adoção responsável 
“Baby Me Leva”, promovida pela Se-
cretaria Municipal de Meio Ambien-
te, fez a alegria dos adolescentes da 
Guarda Mirim de Suzano. A entida-
de, voltada à formação de Jovens 
Aprendizes, adotou dois filhotes de 
cachorro que passam a fazer parte 
da rotina dos estudantes. Em breve, 
os animais, batizados como Scooby 
e Pandora, também vão compor a 

fanfarra do grupo, participando de 
eventos e apresentações especiais.

NOVO LIVRO
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los, por meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, promoverá o lan-
çamento oficial do livro “Favela no 
Divã”, do escritor ferrazense Mar-
celo Barbosa. A sessão de autógra-
fos ocorrerá na próxima sexta-feira, 
a partir das 10 horas, na Biblioteca 
Municipal José Andere, na Vila Ro-
manópolis.

CONTRA O RACISMO
O governador João Doria  (PSDB) lan-
çou nesta segunda-feira, Dia Interna-
cional de Luta contra Discriminação 
Racial, uma cartilha inédita com dez 
princípios de enfrentamento ao ra-
cismo no comércio do estado de São 
Paulo, elaborada pelo Procon-SP Ra-
cial. As empresas que aderirem ao 
Procon Racial terão acesso a infor-
mações e apoio para combater o ra-
cismo junto aos seus funcionários e 
fornecedores. Já o consumidor que 
se sentir discriminado terá um posto 
de atendimento psicológico e jurídi-
co no campus da Universidade Zumbi 
dos Palmares, parceira da iniciativa.

•••
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CONTRACAPAEDITORIAL

Sem cabimento

F
ica difícil ficar alheio ao que ocorre 
no Ministério da Educação. Ontem 
foi amplamente divulgado que o 
ministro Milton Ribeiro estaria re-

passando verbas para municípios, de acor-
do com indicação de dois pastores que não 
tem qualquer espécie de cargo dentro do 
Ministério da Educação. As informações 
ainda apontam que a ordem para que isso 
ocorresse partiu diretamente da presidência 
da República.

Isso não faz o menor sentido. Municípios, 
estados faculdades, escolas, entre outros seg-
mentos ligados à educação padecem cada vez 
mais com poucas verbas para o setor, e vem 
dois sujeitos que não tem nada a ver com o 
governo federal fazer uma coisa dessas, chega 
a ser um escândalo. Já seria suficientemente 
estranho que membros do governo indicas-
sem apenas as cidades preferidas, imagine 
dois cidadãos de fora do Executivo federal. É 
claro que entidades ligadas ao setor de ensi-
no se manifestaram, como a União Nacional 
dos Estudantes (UNE), pedindo a demissão 
de Ribeiro, que para muitos dentro do Con-
gresso Nacional, já não reúne mais condi-

ções (se é que tinha) de continuar no cargo.
Além do repasse de verbas indicados pelos 

dois religiosos, ambos ainda participavam de 
reuniões dentro do MEC já há alguns anos, 
algo que sem dúvida não tem o menor ca-
bimento. Ainda assim, Ministério Público, 
Congresso devem reagir de forma mais con-
tundente para frear o que está ocorrendo, e 
é preciso que isso seja feito logo.

Por muitas vezes, neste espaço, alertamos 
para que o eleitor escolha candidatos que 
possam, de fato, reunir condições de admi-
nistrar um Estado, uma prefeitura ou a Pre-
sidência da República, mais uma vez chama-
mos atenção para isso. Independentemente 
das orientações religiosas, o que neste caso 
é apenas uma coincidência o fato de pasto-
res estarem “comandando” a destinação de 
verbas, mas é importante que nos atentamos 
às propostas do candidato, não em que ele 
acredita ou deixa de acreditar. Isso parece 
ser uma maneira bem interessante de olhar 
a política como ela é, com propostas, solu-
ções e estudos, e não como um palanque re-
ligioso, algo que ela vem se transformando 
a algum tempo.

Não é pelo simples fato 
de nos encontramos numa 
situação inédita que o hu-
mor seja válido. Ele é váli-
do sempre, até em extremos, 
pode ser comparado à guer-
ra, e em efeito, mesmo se a 
maioria dos testes positivos 
da Covid-19 e de moléstias 
que por aí medram, levem 
à morte.

Praticar o humor é um 
ato de sobrevida, salvador! 
Nessas situações plenas de 
ansiedade em que nos en-
contramos, à mercê das ca-
deias de informação, todas 
de novas terríveis, de resu-
mo do número de vítimas, da 
falta de UTIs e de máscaras 
para todo mundo, além do 
medo de ficar sem trabalho, 
sem emprego.

O humor é nossa fonte 
de ar, que nos permite des-

Ao que aí está: humor negro?

ARTIGO
Raul Rodrigues

dramatizar situações, que 
nos dá o sentimento pos-
sível de um pouco mais de 
controle, enquanto que a al-
ternativa de submissão nos 
ameaça. Portanto, o de nos 
sentirmos um pouco mais 
fortes. Em testemunha, nas 
situações as mais extremas, 
o humor pode tornar prova 
perfeita de soldados da pri-
meira guerra mundial onde 
eram prisioneiros os campos 
de concentração.

Um enorme conjunto de 
posts humorísticos a propó-
sito de estoques de pacotes 
de massas e de papel higiê-
nico, e seu rolamento.

É a autocura! Goza-se a si-
-mesmo, de nossos hábitos 
estrambóticos, para medir 
à distância nosso medo de 
falhar, sempre transmitidos 
por pais e parentes. Esta-

mos numa situação para lá 
de angustiosa, sente-se um 
vácuo, que se empenha em 
modificar o recheio dessas 
emplacadas massas, embora 
não haja penúria nas lojas de 
alimentação. O humor sub-
linha nossos próprios defei-
tos ou o dos outros, mas só 
com a intenção de divertir, 
nada de fragmentar as pes-
soas, grupos ou comunidade.

Sublimando: pelo humor 
cria-se uma interação sur-
preendente com a realida-
de! Uma nova disposição 
de espírito; um modo de se 
situar na vida e de interpre-
tar o mundo dentro do qual 
sempre se estará em evolu-
ção, mesmo sob limitações.

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário
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Municípios promovem ações para 
prevenir o câncer de colo do útero
Mogi das Cruzes, Suzano e Ferraz de Vasconcelos desenvolvem ações não apenas no mês, mas ao longo do ano 

MARÇO LILÁS

Região- Mogi das Cruzes, 
Suzano e Ferraz de Vasconcelos 
promovem ações alusivas à 
campanha Março Lilás, mês 
de referência à prevenção do 
câncer de colo do útero. O 
objetivo é conscientizar a 
população sobre o tema e 
ajudar no enfrentamento da 
doença. Segundo o Ministério 
da Saúde, o câncer de útero 
é o terceiro mais frequente 
entre a população feminina 
no país, atrás do câncer de 
mama e de colorretal, e a 
quarta causa de morte de 
mulheres. Diante deste cená-
rio, as prefeituras oferecem 
orientações sobre prevenção, 
acompanhamento ambula-
torial e exames diagnósticos.

O trabalho de prevenção 
ao câncer do colo de útero 
em Mogi é permanente por 
meio da oferta de exames 
de papanicolau. Mulheres 
de qualquer idade, a partir 
da atividade sexual, podem 
solicitar o exame na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) mais 
próxima de sua residência.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano realizou no sábado 
passado mais uma edição do 

“Expresso Mulher – Clínica 
Itinerante de Saúde Feminina”. 
A iniciativa, que faz parte das 
agendas do Mês da Mulher, 
garantiu 196 procedimentos 
especializados para o público 
feminino das proximidades 
do Jardim Brasil. Durante 
o acolhimento na Unidade 
de Saúde da Família (USF) 
Marcelino Maria Rodrigues, 
elas tiveram acesso facilitado 
a exames de imagem, con-
sultas, entre outros serviços.

Entre os procedimentos 
realizados ao longo do dia 
na unidade suzanense foram 
feitos ultrassom de mama 
e transvaginal, consultas 
ginecológicas, coletas de 
exames papanicolau e plan-
tão psicológico, além de 
testes rápidos para hepatite 
e Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs), como 
HIV e sífilis.

Já em Ferraz de Vasconcelos, 
a Pasta de Saúde irá realizar 
uma intensificação de exames 
de papanicolau no próximo 
sábado, 26, com atendimento 
das 8 às 14 horas. As UBSs 
Lázaro, Castelo e Bela Vista 

terão 50 vagas cada uma, 
já a UBS Santo Antonio/
CDHU terá 100 vagas para 
o procedimento, totalizando 
250 vagas. As interessadas 
devem procurar as unidades 
para agendar a coleta. 

O papanicolau permite 
diagnosticar lesões do colo 
do útero que vão desde infla-
mações, HPV (sigla em inglês 
para Papilomavírus Humano) 
até câncer. Por isso, integra 
os exames preventivos das 

mulheres.

HPV
Segundo informações do 

Ministério da Saúde, também 
chamado de câncer cervical, 
o câncer do colo do útero 
é provocado pela infecção 
persistente por alguns ti-
pos de HPV, chamados de 
oncogênicos. A infecção 
genital por esses vírus é muito 
frequente e na maioria das 
vezes não causa doença. São 
sexualmente transmissíveis 
e podem causar lesões na 
vagina, colo do útero, pênis 
e ânus.

Em alguns casos, ocorrem 
alterações celulares que po-
dem evoluir para o câncer. 
Essas alterações são desco-
bertas facilmente no exame 
preventivo e são curáveis na 
maioria dos casos. Por isso, 
é importante a realização 
periódica. O câncer do colo 
do útero é uma doença de 
desenvolvimento lento, que 
pode não apresentar sintomas 
na fase inicial.

Aline Sabino

Campanha Março Lilás destaca ações de prevenção e combate à doença

 InaPlavans/Banco de imagens Freepik

Escolas vão representar 
município no Febrace
Suzano- Estudantes e profes-
sores de escolas técnicas de 
Suzano, privadas e públicas, 
vão representar a cidade na 
20ª edição da Feira Brasileira 
de Ciências e Engenharia 
(Febrace), que começou 
hoje. A mostra ocorre no 
formato online, seguindo 
recomendações das autori-
dades sanitárias em relação 
à Covid-19. Até a próxima 
sexta-feira será realizada a 
mostra virtual de todos os 
projetos finalistas. No dia 
26, ocorrerá a cerimônia de 
premiação.

O evento é promovido 
anualmente pela Escola 
Politécnica da Universidade 
de São Paulo (Poli-USP), por 
meio do Laboratório de Siste-
mas Integráveis (LSI-Epusp), 
e apresenta trabalhos nas 
áreas de Ciências (Exatas, 
da Terra, Biológicas, da 
Saúde, Agrárias, Sociais e 
Humanas) e Engenharias. 
Após a avaliação dos traba-
lhos, serão identificados os 
quatro primeiros lugares de 

20ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia

cada categoria. Os premiados 
recebem troféus, medalhas 
e certificados.

Projetos
Artrobot 2.0 – Prótese 

para osteoartrite, do Colé-
gio Suzano, realizado pe-
los alunos Mario Ishimoto 
Peixoto, Marcos Guilherme 
Tasato e Luciano Akihiro 
Tokuno, com orientação do 
professor Bruno De Paola e 
co-orientação de Mauricio 
Marcondes de Moura. Do 
mesmo colégio, participa 
o projeto Banana Gostosa – 
Melhorando a alimentação 
no mundo, das estudantes 
Thaylane da Silva, Júlia Silva 
Portela Rodrigues e Giovanna 
Almeida dos Santos, com 
orientação do professor 
Cleber Sanches Rodrigues 
de Oliveira e co-orientação 
de Bruno De Paola.

Estudantes do Institu-
to Federal de São Paulo 
(IFSP) – campus Suzano 
vão participar com o projeto 
Elaboração de estratégia para 

resolução dos desafios da 
área de resgate de Olimpía-
das de Robótica, utilizando 
sensores compatíveis com 
arduino. A iniciativa é dos 
alunos Augusto Campos, 
Gustavo Lima Ferreira e 
Gustavo Fernando Dias 
de Souza, com orientação 
do professor Masamori Ka-
shiwagi e co-orientação de 
Vera Lucia da Silva.

Allana Fernanda Ferreira 
dos Santos, aluna do Colégio 
Cetes, apresentarão o Estudo 
da ação fungicida do óleo 
essencial de canela em Sac-
charomyces cerevisiae, com 
orientação da professora 
Fernanda Cardoso Amador. 
Pela Etec de Suzano, par-
ticipam os alunos Beatriz 
Correia Gonçalves, Hadassa 
Nogueira Santos Ferreira 
e Braian William Cardoso 
da Silva, com orientação 
do professor Cesar Tatari. 
Eles são responsáveis pelo 
projeto Vidro a partir de 
extração de óxido de cálcio 
oriundo das cascas de ovos.

Suzano - A EDP, concessio-
nária de energia do Alto Tietê, 
deu início a terceira fase de 
cadastramento de famílias 
de Suzano na Tarifa Social de 
Energia Elétrica. O benefício 
do governo federal garante 
desconto de até 65% na conta 
de energia para famílias de 
baixa renda. De acordo com a 
EDP, mais de dois mil clientes 
serão visitados e poderão ser 
beneficiados com o desconto 
na conta de luz. Até o fim 
de abril, serão visitados os 
bairros Miguel Brada e Cidade 
Boa Vista.

As visitas que serão realiza-
das de segunda a sexta-feira, 
das 8 horas às 17 horas e aos 
sábados, das 8 horas às 13 
horas, seguem os protocolos 
sanitários vigentes de combate 
à Covid-19. Agentes técnicos 
de motocicleta, devidamente 
identificados, estão orien-
tando e cadastrando famílias 
mapeadas pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS).

A Tarifa Social é um desconto 
na conta de luz, que varia de 
acordo com o consumo de 

energia, podendo chegar em 
até 65% de desconto sobre a 
faixa de consumo mensal dos 
clientes residenciais classifica-
dos como de baixa renda. Na 
região, são três cidades com o 
maior número de cadastrados 
na tarifa: Mogi das Cruzes 
(15.924), Itaquaquecetuba 
(12.678) e Suzano (11.613).

O benefício é aplicado somente 
a uma unidade consumidora 
por família e aumenta depen-
dendo da faixa de consumo 
(kWh/mês), sendo calculado 
de modo acumulativo. O 
desconto de 65% é para a 
faixa de consumo de até 30 
kWh/mês; de 40% é de 31 a 
100 kWh/mês, e o de 10% 
é referente ao consumo de 
101 a 220 kWh/mês. Não há 
desconto para quem consome 
acima de 220 kWh/mês. 

O cadastramento automático 
dos clientes com perfil a receber 
a Tarifa Social é desenvolvido 
através do cruzamento de 
dados do MDS com a busca 
ativa para ampliar a base de 
beneficiários com comunicações 
junto às comunidades. 

EDP inicia nova fase de 

cadastro para Tarifa Social

Energia Elétrica

Suzano - A cidade é nova-
mente destaque no levanta-
mento nacional Ranking do 
Saneamento, elaborado pelo 
Instituto Trata Brasil. Neste 
ano, o estudo indica que o 
município apresenta o 14º 
melhor saneamento básico 
do país, considerando as cem 
maiores cidades brasileiras. 
De 0 a 10, a nota conferida 
ao serviço oferecido aos mu-
nícipes suzanenses é 8,71.

De acordo com o levanta-
mento, Suzano ainda possui 
o melhor saneamento do 
Alto Tietê e é o 7º melhor do 
Estado. O estudo é elaborado 
a partir dos dados da base 
2020 do Sistema Nacional 
de Informações sobre Sanea-
mento (SNIS), considerando 
os índices de acesso à água 
e ao esgotamento sanitário, 
população total atendida com 
água tratada e com rede de 
esgoto, tratamento do esgoto, 
índice total de perda de água 
tratada, tarifa média praticada 
e investimentos.

Saneamento do 
municipio é  
o 14º melhor  
do Brasil

Trata Brasil
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Inscrições para a Cimea 
pode ser feita até amanhã
Mogi - As inscrições para 
entidades representativas da 
sociedade que tenham inte-
resse em integrar a Comissão 
Interinstitucional Munici-
pal de Educação Ambiental 
(Cimea) estão abertas, são 
gratuitas e podem ser feitas 
até amanhã. Elas podem ser 
feitas pessoalmente na sede 
da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente, que 
fica na rua Brás Cubas, 470, 
no centro, ou pelo e-mail 
svma@mogidascruzes.sp.gov.
br. O Edital nº 1, de 15 de 
fevereiro 2022, disponível 
no site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, traz todas as in-
formações sobre o processo .

São nove vagas para os 
segmentos da Sociedade Civil 
Organizada, voltadas para 
Associação de Moradores 
de Bairros, Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip) ou Organi-
zações Não Governamentais 
(ONGs) atuantes na área de 
meio ambiente, Institui-
ções de Ensino Superior ou 

Meio ambiente

Escolas Particulares de Ensino 
Fundamental ou Médio, ór-
gãos de classe ou conselhos 
profissionais, empresas ou 
empresários industriais ou 
comerciais.

A Comissão tem como 
objetivo a implantação e o 
monitoramento da Política 
Municipal de Educação Am-
biental, que já está elaborada. 
Outra atribuição fundamental 
da Comissão será a elaboração 
do Programa Municipal de 

Educação Ambiental (Pro-
MEA). Trata-se de uma grande 
responsabilidade, uma vez 
que a política municipal já 
está pronta e será executada 
por meio do programa.

O mandato dos membros 
da Comissão Interinstitucio-
nal Municipal de Educação 
Ambiental é de dois anos, per-
mitida a recondução mediante 
eleição e indicação regulares. 
Não há remuneração.

Cadastros podem ser feitos presencialmente

Divulgação/PMMC

Município está na 54ª 
colocação em saneamento
Mogi - Entre as cem maiores 
cidades brasileiras, Mogi das 
Cruzes ficou em 54º lugar 
no mais recente Ranking de 
Saneamento 2022, elaborado 
pelo Instituto Trata Brasil e 
divulgado ontem, Dia Mundial 
da Água. O estudo tem como 
base os dados do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
em seu Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento 
(SNIS), com a situação dos 
serviços de água e esgoto 
no país em 2020, como in-
dicadores de acesso à água 
potável, coleta e tratamento 
dos esgotos.

Mogi segue com bons in-
dicadores, que a colocam 
à frente de várias capitais, 
como Cuiabá (55ª posição), 
Florianópolis (60ª), Aracajú 
(63ª) e Natal (72ª). O Semae 
vem investindo na melho-
ria e ampliação dos serviços 
de saneamento. Na área de 
abastecimento, o destaque é 
a Setorização da Região Leste, 
que é uma divisão de uma 
grande área de distribuição 

Trata Brasil

em sistemas menores para 
aperfeiçoar o fornecimento de 
água, agilizar manutenções e 
diminuir perdas.

Os bairros são os atendidos 
pela Estação de Tratamento 
de Água (ETA) do Socorro 
vão de Sabaúna à Vila Oroxó, 
passando por Botujuru, todo 
distrito de Cezar de Souza, 
Jardim Maricá, Ponte Grande, 
Jardim Aracy e Itapety, ao 
longo da margem direita do 
rio Tietê. O investimento 
total previsto nas obras é de 

R$ 10 milhões, incluindo os 
materiais.

Quanto à coleta e tratamento 
de esgoto, entre os principais 
investimentos estão as obras 
de esgotamento sanitário do 
Botujuru e parte de Cezar, 
com investimento de R$ 37,3 
milhões, e de esgotamento 
sanitário em Jundiapeba (R$ 
9,5 milhões).

A duas obras são gerencia-
das pela Prefeitura e, após a 
conclusão, o Semae assumirá 
a operação dos sistemas.

Cidade está à frente de alguma capitais brasileiras

Pedro Chavedar/PMMC

Vereadores aprovam criação de 
mais duas Comissões Especiais
Parlamentares aprovaram as CEVs da passagem da Deodato e a de Bem-Estar animal durante a sessão de ontem

CÂMARA

Mogi - A Câmara de Verea-
dores aprovou na tarde de 
ontem a criação de duas 
novas Comissões Especiais 
de Vereadores (CEVs) que 
irão averiguar temas rela-
cionados à circulação de 
pessoas nas passagens de 
nível ferroviárias e sobre o 
bem-estar animal na cidade.

O projeto de Resolução 
01/2022, de autoria do ve-
reador Clodoaldo Aparecido 
de Moraes (PL), visa criar a 
CEV para verificar o processo 
envolvendo as passagens de 
nível da Linha 11-Coral da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). O 
vereador citou a repercussão 
da decisão da companhia em 
fechar a passagem de nível 
da rua Deodato Wertheimer 
em dezembro do ano passa-
do, que foi adiada por seis 
meses após reunião com o 
prefeito Caio Cunha (Pode).

“Criamos esta CEV para 
fiscalizar qualquer melhoria 

em todas as passagens de 
nível na cidade, levando a 
demanda da população e dos 
comerciantes, para chegar a 
uma solução que atenda a 
todos”, ressaltou o vereador, 
que criticou a postura da 
CPTM em alegar possíveis 
atrasos no itinerário dos 
trens, sendo que a passagem 
funciona há décadas.

A outra comissão cuja 
criação foi aprovada ontem 
é do projeto de Resolução 
06/2022, de autoria da ve-
readora Fernanda Moreno 
(MDB), para averiguar a 
renovação do contrato da 
empresa que gerencia as 
operações no Centro de 
Bem-Estar Animal da cidade. 

Segundo a vereadora, a em-
presa terceirizada tem sido 
alvo de críticas por parte da 
população e de defensores 
do animal pelo trabalho 
desenvolvido.

A propositura teve o apoio 

de todos os vereadores, que 
reforçaram a importância da 
qualidade do atendimento 
ao bem-estar animal. Idui-
gues Martins (PT), em sua 
fala no projeto de resolução, 
ressaltou relatos de filas de 

veículos em frente ao local 
aguardando atendimento. A 
autora do projeto relatou o 
caso de rejeição do atendi-
mento de dois animais em 
necessidade de cuidado por 
uma voluntária da causa 

animal pelo limite imposto 
pelo local.

As comissões terão 180 dias 
para apurar a situação dos 
assuntos, ouvir especialistas 
e as partes envolvidas para a 
elaboração de um relatório.

Benefícios
Dentre os projetos enca-

minhados ontem para as 
Comissões Permanentes da 
Casa de Leis, está o projeto 
de Lei 33/2022 assinado 
pelos 23 integrantes do 
poder Legislativo para o 
estabelecimento de vale-

-alimentação e vale-refeição 
para os servidores ativos da 
Câmara de Vereadores.

Durante as deliberações, 
todos os vereadores reforçaram 
a importância da valorização 
dos profissionais da Câmara 
e da Prefeitura para o desem-
penho de suas funções. O 
projeto deverá passar pelas 
Comissões Permanentes de 
Justiça e Redação, de Finanças 
e Orçamento e outras, antes 
da votação do Plenário. 

André Diniz

Outros assuntos também foram discutidos, como o VR e VA para os servidores

Diego Barbieri/PMMC

As comissões 
terão 180 dias 
para apurar a 
situação dos 
assuntos
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Mogi - A aplicação da quarta 
dose para idosos com 80 
anos ou mais que já to-
maram a terceira há pelo 
menos quatro meses teve 
início esta semana e está 
aberta para agendamentos. 
Basta acessar o www.clique-
vacina.com.br e encontrar 
vagas disponíveis para esse 
e outros agendamentos da 
vacinação contra o corona-
vírus Covid-19. 

A aplicação da quarta 
dose nos idosos está sen-
do realizada nos drives do 

Aplicação da quarta dose para idosos pode ser agendada
Covid

mais); Pfizer pediátrica para 
primeira dose de crianças 
com 5 anos ou segunda dose 
de crianças de 5 a 11 anos.

A Coronavac está com 
vagas para segunda dose 
de adultos com 18 anos 
ou mais e Coronavac pe-
diátrica para primeira e 
segunda doses (público de 
6 a 17 anos). A Pfizer está 
disponível, neste momento, 
apenas para segunda dose 
de crianças de 5 a 11 anos. 
Quem tiver alguma dúvida 
pode ligar para o SIS 160.

oferece agendamentos para 
todos os imunizantes.

O Clique Vacina também 
mantém vagas para outros 
públicos. A própria Janssen 
está disponível para pri-
meira ou terceira dose de 
adultos (18 anos ou mais). 
O imunizante Pfizer está 
disponível para primeira 
dose de adolescentes de 12 
a 17 anos e para segunda 
doses de adolescentes e 
adultos; segunda dose para 
adolescentes (12 a 17) e 
para adultos (18 anos ou 

Pró-Hiper e também em cinco 
unidades: Jundiapeba, Jardim 
Universo, Jardim Planalto, 
Braz Cubas, Ponte Grande, 
Jardim Maricá e Jardim Ive-
te. A dose disponibilizada, 
neste momento, é a Janssen. 
A vacina é válida para as 
pessoas que se imunizaram 
com Janssen, Coronavac, 
Astrazeneca ou Pfizer.

A Secretaria Municipal 
de Saúde reforça que toda 
a população deve completar 
seu ciclo de vacinação e, 
para isso, o Clique Vacina 

Mortes por Covid
Os municípios do Con-

sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) não registra-
ram óbitos por Covid-19 
nas últimas 24 horas. O 
acumulado desde o início 
da pandemia é de 11.263 
vítimas fatais.

Ainda nas últimas 24 
horas, houve o registro de 
225 novos casos, totalizando 
288.007 confirmações para 
a doença desde março de 
2021.

Vacinação
Em todo o Estado de São 

Paulo, cerca de 2,8 milhões 
de pessoas receberam apenas 
a primeira dose e precisam 
voltar às unidades para 
receber a segunda dose. 
Deste total, cerca de 800 
mil são crianças de 5 a 11 
anos de idade. A terceira 
dose também está disponível 
para cerca de 10 milhões de 
pessoas. Mais de 103 milhões 
de doses foram aplicadas 
durante a campanha nos 
645 municípios.

Saiba mais sobre esse projeto em 

pravoce.mogidascruzes.sp.gov.br

MENOS TEMPO NO BUSÃO,
MAIS TEMPO PARA VOCÊ

Viagens mais rápidas

Mais horários de partidas

Menos impacto no trânsito

Mais qualidade de vida

Mais economia no seu bolso

A Prefeitura de Mogi está realizando um projeto piloto para 

garantir melhorias no transporte público e torná-lo mais 

moderno, rápido e e�ciente. O nosso plano é que você tenha:
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Silvana conta a Cristóvão que os árabes querem jogar para mais cedo reunião 

a respeito do preço dos cafés.

GLOBO, 17H55

Além da Ilusão

Misha agradece Isadora e Davi, e Lyra e Paraka insinuam que os dois se 

amam. Iara implora por seu trabalho a Joaquim. Davi pede desculpas a 

Isadora por tê-la beijado. Onofre observa Olívia com Tenório. Todos negam 

ajuda ao povo cigano. Joaquim readmite Iara e confronta Davi.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Durante a perseguição, Roni atropela Juca. Rose se emociona ao ver Tigrão 

e Neném/Paula abraçados. Flávia/Guilherme se esconde no bar de Teca. 

Guilherme/Flávia e Daniel repreendem Deusa por desconfi ar do estado de 

Celina. Neném/Paula afi rma a Nedda que convencerá Osvaldo a voltar para casa.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol

Os últimos capítulos não serão divulgados pela emissora

RECORD, 21H

Reis

Assustado com a presença do fi listeu Quedés no Tabernáculo, Hofni, o fi lho 

primogênito do juiz de Israel, recebe uma grave ameaça. O israelita Malquias 

revela a todos a identidade do inimigo fi listeu. O Sumo-Sacerdote Eli faz uma 

cobrança matrimonial aos seus fi lhos. A força da fé de Ana é capaz de realizar 

um milagre surpreendente e inesperado por todos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 58

(?) do san-
gue, defi-
ciência do
hemofílico

(?) assí-
duos: os 

assinantes
do jornal 

(?) expiató-
rio: assume
a culpa de

outros
Ação com
as mãos

que revela
ansiedade

Desenrolar
negativo

de
protestos

Distribui
tarefas

entre su-
bordinados

Posta em
estado de
atenção 

(por alguém)
Produto

usado na
lavagem

de roupas

"(?)
Mundo",
periódico 
da Espanha

Moeda que
circulava no
reinado de
D. João VI

Primeira
consoante 
do alfabeto

Que exce-
dem as ex-
pectativas

(fem.)

Mar de
(?), lago
da Ásia
Central

Oferece;
doa

O indíviduo
que troca
o dia pela

noite
Pássaro 
de cor
negro-
azulado

Divisões 
geológicas
da Terra

Cuidado,
em inglês

Apelido da 
Portuguesa

(fut.)

Cervídeo
com

grande
galhada

Aline Dias,
atriz de 

"Malhação"
(TV)

Temporão;
precoce

Mensageiro
de Deus
Censura
em fotos

Matemático
e inventor
a quem é

atribuída a
expressão
"Eureka!"

(?) Smith, 
cantor inglês
Soar como
a abelha

Riqueza do
pecuarista
Material

reciclável

Prática
esportiva 
dos campos

da Grã-
Bretanha

Outra vez!

Nem, 
em inglês

Instituição
que

centraliza
a maior
parte do
mercado
petroleiro

(sigla)

Conjunção
aditiva 

Recipiente
plástico de
mercados, 
prejudicial
ao meio
ambiente

Antigo,
em inglês
Instrumento
de cordas

"Dormi na (?)", sucesso
de Bruno e Marrone

Crime de interferência
em inquérito policial

O assunto
evitado 

por pudor

Caráter do
comum

Cidade do
Museu da
Memória
Rondo-
niense

PCLOB
PORTOVELHO

BANALIDADE
SÇGTRES
TABUOPEPT

RUALERTADA
CAÇADAEEL

ÃEÇSACOLA
DOBRÃOLER

DANOTIVAGO
OJNAIMERAS
LUSATARJAD

TBISALCE
RINUZSNAD

ÇOIMATURO
ARQUIMEDES

2/el. 3/nor — old — pet. 4/care.

Tudo que sonhamos, 
seja fácil ou difícil de 
alcançar, nunca deve 
ser colocado apenas 
como um fruto da 
nossa imaginação, 
muito menos como 
algo impossível. 
Certamente o nível 
de dificuldade e 
de empenho que 
deverá ser depositado 
irá variar, mas 
jamais permita 
que seus sonhos 
sejam esquecidos 
simplesmente por não 

MOMENTO
especial

SONHOS SÃO PARA SEREM REA-

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje parabéns 

hoje e sempre! Vocês merecem um ano novo de vida ma-

ravilhoso! 

“ O tempo voa. Cabe a você ser o 
piloto.”

 cultura@jornaldat.com.br

tentar conquista-los.
Com tantos 

exemplos de superação 
e vitórias, como 
você pode achar que 
apenas os seus sonhos 
são impossíveis de 
realizar? A diferença 
pode estar na simples 
ação de levantar 
e realmente se 
movimentar para 
concretizar.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO/SP 
PTM de Mogi das Cruzes 

 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
EDITAL Nº 01/2022 

(PROCURA DE IMÓVEL) 
 

A Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região torna público aos 
interessados o Edital nº 01/2022, referente à prospecção prévia do 
mercado imobiliário com vistas à aquisição de imóvel para abrigar a 
Procuradoria do Trabalho no Município de Mogi das Cruzes. 

Prazo de entrega das propostas: 29/04/2022. 

Para mais informações, favor acessar o link que contém a íntegra do 
Edital: https://www.prt2.mpt.mp.br/informe-se/licitacoes-declaracoes. 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 
de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos

Edital de Convocação 
Pelo presente edital, a Comissão Eleitoral, designada para coordenar as eleições sindicais do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá e 
Ferraz de Vasconcelos, localizado na Rua Francisco Franco, nº 375, Centro, Mogi das Cruzes, SP, 
CEP: 08710-590, que elegerá a nova diretoria para o mandato de 2022 a 2026, conforme artigo 42 do 
Estatuto Social da entidade, através do seu Presidente, com fundamento no artigo 50 do Estatuto Social 
da entidade, faz publicar a relação nominal da única chapa inscrita para concorrer ao pleito de 2022, que 
recebeu o nº 01, CHAPA 01 – INOVAR, LUTAR E CONQUISTAR composta pelos seguintes candidatos: 
Agnaldo Ferreira dos Santos, Alexandre de Almeida Nunes, Anderson de Oliveira Silva, Antonio Carlos 
de Souza, Daniel de Araujo Matos, Edson Fernandes da Costa, Eduardo Gonçalves Ramos, Emerson 
Macedo Leao, Iduígues Ferreira Martins, Jacinto Estevam Eugenio Gonçalves, Jessé Araújo Dias, João 
Eduardo de Siqueira, Jose Carlos Chaves, José Roberto Pires Luz, Julio Cesar Carvalho Chumbinho, 
Luiz Claudio Victorino, Marcelo da Silva Cavalheiro Mendes, Marciel Santos Bispo, Márcio Benha, 
Marcio de Paula Cruz, Marcio Ribeiro, Marivaldo Pereira de Brito, Pedro Aparecido Ferreira, Roberto 
Amancio, Roberto Rangel do Nascimento, Robson Cabral de Almeida, Thiago Soares da Silva. Nos 
termos do artigo acima citado, fica aberto o prazo de 02 (dois) dias para impugnações. E para que este 
edital chegue ao conhecimento de todos (as) os (as) trabalhadores (as) interessados (as), determino a 
sua publicação em jornal de grande circulação na base territorial da categoria, sua afixação na sede 
e subsede do sindicato e, ainda, que seja integralmente publicado em boletim da entidade. Mogi das 
Cruzes, 23 de março 2022. Mario Roberto Ventura. Presidente da Comissão Eleitoral

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana - SMIU, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “CONCORRÊNCIA RP”:
EDITAL Nº 015/21 - PROCESSO Nº 31.858/21
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS, QUADRAS, MUROS, MURETAS, PAVIMENTOS FLEXÍVEIS E 
ÁREAS E LOCAIS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos no Departamento de 
Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-
Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 27 de abril de 2022. A abertura dos envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9 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 22 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Mais de mil oportunidades de 
emprego estão sendo oferecidas
Há vagas abertas nas cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema e Santa Isabel

TRABALHO

Região- Mais de mil vagas 
estão abertas nos programas 
de encaminhamento ao em-
prego na região. A reportagem 
apurou as oportunidades nas 
cidades de Mogi das Cruzes, 
Suzano, Itaquaquecetuba, 
Arujá, Guararema e Santa Isabel.  

Mogi das Cruzes
O programa Mogi Conecta 

da Prefeitura de Mogi tem 404 
vagas disponíveis no município. 
Entre as oportunidades, há 
140 vagas para operador de 
telemarketing ativo, 20 para 
consultor de vendas, 10 para 
corretor de imóveis e 12 para 
soldador. Para pessoas com 
deficiência (PCD), são 12 vagas. 
Para mais informações, clique 
aqui ou entre em contato 
pelos telefones: 4699-1900, 
4699-2784, 4798-6315 e 
97422-4273.

Região
Suzano Mais Emprego 

tem 242 oportunidades para 

diferentes níveis de experiência 
e escolaridade. Entre as vagas, 
ha 30 vagas para costureira, 
10 para tintureiro, 15 para 
motorista carreteiro e 20 va-
gas para corretor de imóveis. 
Para pessoas com deficiência 
(PCD), são 15 vagas. 

Os interessados podem 
comparecer ao Centro Uni-
ficado de Serviços (Centrus), 
na região central, localizado 
na avenida Paulo Portela, 210, 
ou na unidade na região norte, 
que fica na avenida Francisco 
Marengo, 2.301, Jardim Dona 
Benta. O atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas. É necessário levar RG, 
CPF e carteira de trabalho. Os 
currículos podem ser enviados 
para o e-mail suzano.vagas@
gmail.com. Mais informações 
pelo telefone: 4745-2264.

A Prefeitura de Itaquaque-
cetuba, por meio do Programa 
Itaquá Mais Emprego, tem 
456 vagas. Entre as oportu-
nidades, há cem vagas para 
operador de telemarketing, 
125 para eletricista e 27 para 

encarregado de eletricista.
Para se candidatar a uma 

das vagas é preciso se cadastrar 
pelo Serviço Eletrônico de 
Atendimento aos Trabalhadores 
e as Empresas, pelo formu-
lário online aqui e cadastrar 
o currículo.

A plataforma digital Arujá 
Emprega e o Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador (PAT) 

estão com 31 oportunidades, 
para pessoas com ou sem expe-
riência, mas é preciso ter pelo 
menos o Ensino Fundamental 
completo. Entre as vagas, há 
oportunidades para operador 
de injetora plástica, auxiliar de 
vendas, terapeuta ocupacional, 

empregada doméstica e babá.
Para mais informações, o 

interessado ligar para telefone 
4653-4057. Currículos podem 
ser enviados pelo site do Arujá 
Emprega. 

O serviço de intermediação 
de vagas da cidade tem 50 vagas. 

Entre elas, há oportunidades 
para o setor administrativo, 
auxiliar de mecânico, empregada 
doméstica, atendente/garçom 
e auxiliar de serviços gerais.

Para realizar o cadastro ou 
atualizar, os candidatos devem 
comparecer munidos de RG, 
CPF, comprovante de residência 
recente (três meses), carteira 
de trabalho (física ou digital) 
e certificados de cursos. Mais 
informações pelos telefones: 
4693-1717 e 4693-1432. As 
vagas podem ser consulta-
das pelo link: www.bit.ly/
balcao-de-empregos-SEMEDE. 

Em Santa Isabel há 105 
vagas, entre elas assistente de 
vendas, auxiliar administrativo, 
assistente de vendas, armador de 
ferragens, motorista carreteiro 
e operador de empilhadeira. 
As oportunidades com mais 
vagas são: carpinteiro de obras 
(4), motorista carreteiro (8), 
operador de empilhadeira 
(8), pedreiro (5) e tecelão (5).

Ingrid Leone

Em Guararema, as oportunidades de trabalho são intermediadas por meio do SAT

Tiago Morais/PMG

Evento voltado à mulher 
empreendedora será hoje
Mogi - Em comemoração 
ao Mês da Mulher, o evento 
Mogi Empreendedora será 
realizado no dia 23 de mar-
ço, às 18 horas, no Centro 
Municipal de Formação Pe-
dagógica (Cemforpe). A ação 
será realizada pelo Sebrae, 
Prefeitura e Midas Marketing 
e contará com uma oficina 
e um painel para discussão 
sobre os desafios enfrentados 
pelas mulheres. As inscrições 
são gratuitas e são 500 vagas 
disponíveis.

A oficina Descubra-se, da 
Erika Pereira, vai abrir o evento. 
Erika é escritora, mestra pela 
Universidade Federal de São 
Carlos, membro da Sociedade 
Brasileira de Coaching e trabalha 
há 21 anos transformando a 
vida das pessoas.

A programação seguirá com 
um painel para discutir o papel 
da mulher perante os desafios 
enfrentados na sociedade com 
a participação de Stephanie 
Saito, empreendedora desde 
os 17 anos e já recebeu títulos 
como jovem Empreendedor 

Sebrae

do Ano e Mulher inspirado-
ra nos últimos anos; Gisele 
Cristine Boaventura, que era 
funcionária da franquia que 
hoje é proprietária; e Simone 
Silotti, produtora rural de 
Quatinga que está na lista 
das cem mulheres mais po-
derosas do Agro da Forbes e 
idealizadora do projeto Faça 
um bem incrível.

O painel também contará 
com a participação da Priscila 
Yamagami Kähler, vice-prefeita; 

Simone Margenet Cunha, 
presidente do Fundo Social 
de Mogi; Ada Cristina da 
Costa, advogada; capitã Brenda 
Benitez da Polícia Militar; e 
Denise Mariano, do Sesc de 
Mogi. A iniciativa será realizada 
no Cemforpe, localizado na 
rua Antenor Leite da Cunha 
55. As inscrições podem ser 
feitas no link https://bit.ly/
Mogiempreendedora. Outras 
informações no telefone 4723-
4510 (opção 4).

Inscrições para evento são gratuitas; são 500 vagas
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