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Vacinação contra a gripe está 
abaixo da meta no Alto Tietê
Prefeituras procuradas pela reportagem informaram que imunização está na casa dos 20% e 30% do público-alvo

SUZANO

 Ginásio Paulo Portela recebe novo piso e revitalização. Cidades, página 3

Um balanço parcial da campanha 
de vacinação contra a gripe (influen-
za) feito nesta semana pelo Mogi-
News junto às prefeituras do Alto 
Tietê mostrou que a campanha de 
vacinação, embora tenha alcançado 
mais de 101 mil pessoas, a proporção 
dos públicos-alvo ainda está abaixo 
da média da campanha no Estado. 
Segundo o governo estadual, por 
meio da Secretaria de Saúde, 3,5 mi-
lhões de doses já foram aplicadas - a 
vacinação dos públicos prioritários 
estaria a 28,5% da meta das autorida-
des. “É fundamental que este público 
compareça aos postos de vacinação 
para a imunização, evitando agrava-
mentos e hospitalizações pela gripe.  
Cidades, página 3

Proposta de aprendizado foi 
aprovada ontem pelos vereado-
res de forma unânime e agora 
deve ser enviada para a Prefeitu-
ra de Mogi para ser sancionada.  
Cidades, página 4

Legislativo de Mogi

PROGRAMA 
PARA JOVENS 
VULNERÁVEIS 
É APROVADO

COPA DO MUNDO

Atletas de 

bocha da região 

conquistam 

ouro e prata. p8
Baixa procura ocorre a poucos dias de os municípios da região avançaram mais uma fase 

Glaucia Paulino/Secop Suzano
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Saúde

Carreta da Mamografia chega 
neste domingo em Mogi

Atendimento às mulheres começa terça-feira, a partir 
das 8 horas, no Largo do Rosário. Cidades, página 4
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EMPREGO I
O Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) em parceria com a Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos irá realizar, 
hoje, o 1º Mutirão do Emprego. Foram 
reunidas mais de 500 vagas. Destas, 
200 são destinadas aos jovens que não 
tem nenhuma experiência. Há ainda 
outras 200 para costureiras. O even-
to acontece das 10 às 15 horas, den-
tro do Centro de Integração da Cida-
dania (CIC), no Parque São Francisco.   

EMPREGO II
Serão disponibilizados diversos ser-
viços gratuitos, como elaboração de 
currículo e inscrição para cursos. En-
tre os serviços também terão carteira 
de trabalho, elaboração de currícu-
lo, cadastro para o programa Jovem 
Aprendiz, cadastro no Polo de Em-
pregabilidade Inclusiva para Pessoas 
com Deficiência, consulta no SCPC 
Serasa, regularização dos Microem-
preendedores Individuais (MEI), ins-
crição para cursos de moda e beleza 
e orientação do Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras).

MAIO AMARELO
A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por 
meio da Secretaria de Transportes, vai 

iniciar uma série de ações em prol da 
campanha Maio Amarelo com o tema 
Juntos Salvamos Vidas. As atividades 
incluem ações de conscientização, 
simulação de acidente de trânsito e 
resgate, blitz educativa, concurso de 
frases e outras iniciativas.

CIDADE LEGAL
O governo do Estado de São Paulo, 
por meio do Programa Estadual de 
Regularização Fundiária Urbana Ci-
dade Legal, e a Prefeitura de Itaqua-
quecetuba entregarão 779 matrícu-
las para quatro empreendimentos da 
Companhia de Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo (CDHU. O evento contará com 
a presença do governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) e do prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

FEIRA DO PRODUTOR
A Feira do Produtor Rural, realizada 
às quintas-feiras na praça Antônio 
Ferri, em frente à Igreja Mesquita, no 
Alto Ipiranga, completou 3 anos em 2 
de maio e os feirantes estão prepa-
rando várias comemorações. Entre 
as atividades está o sorteio de uma 
cesta com produtos comercializadas 
nas feiras.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Abaixo da meta

L
evantamento feito pela reportagem 
junto às prefeituras mostrou que a 
vacinação contra gripe ainda tem 
muito o que percorrer. Os números 

mostrados na matéria indicam que o atual 
público-alvo, como idosos acima de 60 anos, 
mulheres que deram à luz a 45 dias, e crian-
ças de até 4 anos, estão entre 20% e 30% da 
cobertura, isso em vias da campanha mudar 
de fase a atingir outros públicos. O recomen-
dado pelo governo do Estado é que 90% do 
público esteja vacinado.

Isso é uma tristeza para um país que tinha 
um dos melhores programas de vacinação do 
mundo, reconhecido internacionalmente, e 
agora começa a minguar naquilo que tinha 
que ter orgulho, que era conseguir vacinar 
grande quantidade de pessoas, agora é quase 
preciso implorar para que as pessoas tomem a 
vacina, seja ela para prevenir a doença que for.

Um exemplo é o sarampo, que havia sido 
erradicado do Brasil em 2016, mas que em 
2019 a doença resolveu reaparecer. Mas o 
que mudou para que isso ocorresse? Com a 
vacinação em dia, fica mais do que claro que 
a doença não chegaria, mas grupos ideológi-

cos começaram a pensar de forma diferente, 
apontando que vacinas não funcionam e que 
não permitiriam que partes dos vírus fossem 
injetados em seus corpos para criar a resistên-
cia necessária para combater a doença.

Esse pensamento parece ter contaminado 
a campanha de imunização contra a mais co-
mum das doenças, que é a gripe. Embora na 
maioria das vezes possa não apresentar pro-
blemas mais graves, em alguns casos ela pode 
se desenvolver de tal maneira que possa matar 
uma pessoa, não sem antes esta mesma pessoa 
ter frequentado hospitais e demais unidade 
de saúde para tentar se curar. Sim, as mortes 
são raras, mas existem, ainda mais em pessoas 
que não tenham grande resistência ao vírus.

O sentimento de coletividade e cidadania 
deve ser retomado pela população, orientada 
pelos seus governantes. No momento em que 
a vacina contra a Covid-19 foi criada, muitos 
contrários à imunização diziam que se pegas-
sem a doença, o único a perder seria ele pró-
prio, mas claro que isso não é verdade, uma 
vez que, não só a Covid, mas outras também 
doenças, são transmissíveis. É torcer para que a 
vacinação volte a ser rotina entre os brasileiros.

O empréstimo com o pa-
gamento consignado para 
desconto em benefício previ-
denciário é uma modalidade 
crescente entre aposentados e 
pensionistas. A taxa de juros 
um pouco menor e os lon-
gos prazos para pagamento 
acabam atraindo idosos. O 
perigo está nos golpes. 

Uma vez com os dados 
da vítima, criminosos pas-
sam a realizar portabilidade 
ou refinanciamento. Como 
o dinheiro dessas operações 
é creditado na conta da pró-
pria vítima, as financeiras ale-
gam que o negócio é legítimo, 
pois houve crédito em favor 
do consumidor. Infelizmente, 
muitas vezes o poder Judiciá-
rio acaba validando a opera-
ção justamente pelo crédito 
na conta da vítima. 

Ao realizar a portabilida-

Golpe do consignado

ARTIGO
Cedric Darwin

de ou refinanciamento sem 
a autorização da vítima, o 
criminoso recebe a comis-
são pela operação. Como há 
uma aparente vantagem para 
a vítima, fica mais difícil sua 
contestação. Mas o Código 
de Defesa do Consumidor 
ampara a vítima. Primeiro, 
porque qualquer crédito em 
sua conta sem sua autoriza-
ção ou solicitação é amostra 
grátis e não precisa ser paga 
ou restituída, está expresso 
no CDC. Segundo porque 
é ônus do fornecedor com-
provar que foi a vítima quem 
contratou o empréstimo, exi-
bindo o contrato. 

É comum que os crimino-
sos falsifiquem a assinatura, o 
que pode ser elidido por uma 
perícia grafotécnica seja na Po-
lícia Judiciária seja na Justiça 
Cível. Dada a complexidade 

de causas, não se recomenda 
que eventual judicialização 
seja feita sem assistência de 
um advogado especializado 
ou no Juizado Especial. O 
fato é que milhares de refi-
nanciamentos e portabilida-
des são fraudulentas, sem que 
haja responsabilidade civil ou 
criminal daqueles que frau-
dam os consumidores. Além 
de não ser obrigado a resti-
tuir os valores creditados, a 
vítima tem direito ao ressar-
cimento em dobro das parce-
las que lhe foram cobradas de 
má-fé, além da indenização 
dos danos morais pela viola-
ção de sua intimidade e vida 
privada, assegurada pelo art. 
5º, X da Constituição Fede-
ral em razão de parte de seu 
benefício previdenciário ser 
consumido pelo desconto 
não solicitado ou autorizado.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado

 cdadv@uol.com.br

Sidney Antonio de Moraes
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De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

FÁBIO MIRANDA

O Parque Municipal Max Feffer deverá contar com um novo equipamento de 
exercícios físicos totalmente adaptado às pessoas com deficiência (PCDs). A 
academia ao ar livre conta com cinco peças e já está sendo instalada no parque, 
na área próxima ao Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares. A 
conquista junto à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
por meio do deputado estadual André do Prado (PL), faz parte do programa 
Cidade Acessível.
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Servidores prometem 
paralisação para dia 10
Poá - Os representantes 
dos servidores públicos in-
formaram que na próxima 
semana está marcada uma 
paralisação, com a possibi-
lidade de greve de serviços 
públicos, como as redes de 
Saúde, de Educação e da 
administração direta.

O movimento, composto 
pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Poá 
(SSPMP) e da Associação dos 
Profissionais e Trabalhadores 
da Educação de Poá (Apep)
divulgou uma mensagem na 
terça-feira, alertando sobre 
a paralisação a ser realizada 
no dia 10, com ato a ser rea-
lizado na sede da Prefeitura.

Segundo as entidades 
representativas, a principal 
reivindicação é o reajuste 
salarial por parte do mu-
nicípio, que nos últimos 
anos decretou calamidade 
financeira e, em 2021, apro-
vou leis como a retirada do 
vale-alimentação, “enquanto 
o governo segue arrecadando 
mais que o previsto, inclusive 

Greve pode ocorrer

voltando a pagar os 20% que 
descontava dos cargos em 
comissão durante o perío-
do de calamidade pública”, 
reforçou a nota.

Segundo a direção da Apep, 
a volta do benefício retornaria 
com a normalização dos gastos 
com funcionalismo, o que não 
teria acontecido plenamente. 

“A volta do vale-alimentação 
estava prevista para retornar 
com o retorno dos 54% de 
gastos com folha salarial, 
mas a Prefeitura devolveu 
apenas metade do valor que 
era pago antes da pandemia”, 
afirmou o presidente da 
Apep, Franklin Valdemar 
do Nascimento.

Segundo o dirigente, ou-
tros pontos reivindicados 
pelos servidores público 
foram o reajuste salarial 
referente aos anos de 2020 
e 2021, que teria sido nulo 
por parte da administração 
municipal, e a contratação de 
novos servidores para cobrir 
as defasagens nos quadros 
municipais. “Hoje temos 300 

funcionários a menos que o 
necessário para o funciona-
mento na Educação, mais 
200 funcionários em outros 
setores da administração”, 
contabilizou Franklin.

Procurada, a Prefeitura 
informou, por meio de nota, 
que tem estudado, nos últi-
mos dias, a possibilidade de 
promover o reajuste salarial 
aos servidores, bem como o 
retorno do vale-alimentação e, 
desta forma, está finalizando 
os projetos de lei que serão 
encaminhados à Câmara 
Municipal, até amanhã, que 
determina o reajuste salarial 
em 6% e o V.A no valor de 
R$ 250 (em pecúnia) para os 
servidores com vencimentos 
em até R$ 4 mil.

“Caso as proposituras sejam 
aprovadas pela Casa de Leis, 
os benefícios serão válidos 
concedidos no último dia 
útil deste mês de maio. Até o 
momento não tem nenhum 
agendamento com repre-
sentantes das categorias”, 
concluiu a Prefeitura. (A.D.)

Vacinação está abaixo da meta
De acordo com as prefeituras da região, até ontem, 101 mil pessoas se vacinaram contra o vírus da gripe

SAÚDE

Alto Tietê - Um balanço 
parcial da campanha de 
vacinação contra a gripe 
(influenza) feito nesta se-
mana pelo MogiNews junto 
às prefeituras mostrou que 
a campanha de vacinação, 
embora tenha alcançado 
mais de 101 mil pessoas, a 
proporção dos públicos-alvo 
ainda está abaixo da média 
da campanha no Estado. 

Segundo o governo esta-
dual, por meio da Secretaria 
de Saúde, 3,5 milhões de 
doses já foram aplicadas - 
a vacinação dos públicos 
prioritários estaria a 28,5% 
da meta das autoridades. “É 
fundamental que este público 
compareça aos postos de 
vacinação para a imunização, 
evitando agravamentos e 
hospitalizações pela gripe. 
A expectativa é imunizar 
90% da população-alvo dos 
17,6 milhões de moradores”, 
informou o Estado.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes, 
desde o início da campanha 
foram aplicadas 31.410 doses, 
sendo 31.022 para adultos, e 
388 para crianças, equivalente 

a 21% do público-alvo total. 
A prefeitura esclareceu que os 
públicos-alvo da campanha 
seguem sendo pessoas com 
mais de 60 anos, gestantes, 
puérperas, trabalhadores da 
saúde e crianças entre seis 
meses e 4 anos de idade.

“A partir de 9 de maio, 
outros grupos serão con-
templados: povos indígenas, 
comunidades quilombolas, 
professores e trabalhadores 
do ensino em todos os ciclos, 
pessoas com deficiência e 
pessoas com comorbidades 
segundo o Ministério da 
Saúde. No dia 16 de maio 
serão caminhoneiros, tra-
balhadores do transporte 
coletivo, membros das forças 
de segurança e das Forças 
Armadas, trabalhadores 
portuários, entre outros”, 
explicou a Pasta da Saúde 
de Mogi.

Em Suzano, a Secretaria 
de Saúde informou ontem 
que já foram aplicadas 24.387 
doses da vacina contra a 
gripe, chegando a 35,4% 
do público-alvo estimado 
pela administração para esta 
campanha. Dentre as faixas 
segmentadas nos cálculos da 
administração local, quase 

metade das pessoas com 
mais de 60 anos em Suzano 
já recebeu a vacina: de um 
público de 38.979 pessoas, 
19.332 já estão imunizadas.

Itaquá foi a cidade com o 
terceiro maior contingente entre 
as consultadas, com 14.782 

pessoas, o que equivale a 
19,2% da população dedicada 
à campanha. “A orientação é 
seguir o cronograma e, após 
a vacinação do último grupo 
prioritário, previsto para 16 
de maio, a aplicação das 
doses será disponibilizada 

para a população em geral”, 
declarou em nota. 

A Secretaria de Saúde de 
Ferraz de Vasconcelos, por 
sua vez, confirmou 10.654 
pessoas imunizadas, ou 41% 
do público-alvo prioritário.

Em Poá, o total de unidades 

contra a gripe aplicadas até 
terça-feira foi de 9.042 doses, 
todas dedicadas ao público-

-alvo principal da campanha. 
A Prefeitura confirmou a 
inclusão no dia 9 para povos 
indígenas e quilombolas, 
professores, pessoas com 
deficiência e comorbidades, 
seguindo as determinações 
do Estado.

A Prefeitura de Arujá in-
formou que, desde o início 
da campanha, já aplicou 
7.284 doses contra a gripe, 
mas não declarou a porcen-
tagem do público-alvo para 
a campanha. Questionada 
sobre possíveis orientações 
para a vacinação de grupos 
não-prioritários, a Secretaria 
de Saúde local explicou que 
esta orientação é realizada 
normalmente depois do 
período dedicado aos grupos 
prioritários da campanha.

Na cidade de Santa Isabel, 
foram registradas 5.082 
doses contra o vírus In-
fluenza, chegando a 35,8% 
do público prioritário. A 
prefeitura também informou 
que manterá as determina-
ções do governo do Estado 
para a escolha dos públicos 
prioritários. 

André Diniz

Estado espera que vacinação alcance, pelo menos, 90% do público-alvo

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Suzano - A Defesa Civil iniciou 
ontem a formação da sétima 
turma do Núcleo Comunitário 
de Proteção e Defesa Civil (Nu-
pdec), voltada para instrução 
de moradores acerca de sua 
segurança pessoal e coletiva. 
O encontro foi realizado no 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) do Parque 
Palmeiras na parte da manhã 
e será semanal.

A primeira aula coordenada 
pelos agentes suzanenses 
contou com a participação 
dos moradores e líderes comu-
nitários da região e abordou 
sobre cuidados com incêndios 
em residências, com exem-
plos relacionados aos tipos 
de emergência com fogo e 
os cursos de ação a tomar. 
Também foram apresentados 
equipamentos e utensílios para 
a contenção e demonstradas 
técnicas adequadas para as 
ocasiões.

Esta é a sétima turma do 
projeto, que começou em 
2018, instruindo pessoas com 
treinamentos de qualifica-
ção em primeiros-socorros, 

Moradores de Palmeiras 

passam por capacitação

Defesa Civil

prevenção e atendimento 
em acidentes domésticos, 
identificação e manuseio de 
animais peçonhentos e noções 
de avaliação de estruturas 
residenciais, identificando 
possíveis locais com risco de 
desabamento.

Segundo o diretor da De-
fesa Civil, Antônio Wenzler, 
o Nupdec conta com vários 
líderes comunitários formados, 
que estão capacitados para 
identificar as emergências. 

“Essa iniciativa que estamos 
promovendo há quatro anos 
já foi premiada em nível esta-
dual, então é uma referência 
que podemos oferecer aos 
suzanenses”, afirmou.

De acordo com o secretário 
de Segurança Cidadã, Elias 
Marques de Lima, o trabalho de 
segurança não passa apenas pela 
ação durante as emergências, 
mas também antes delas. “Em 
geral, a proteção municipal é 
fruto também da atenção e do 
preparo para estes casos, de 
forma que eles possam agir 
de forma adequada, evitando 
graves consequências”, disse.

Suzano - O Complexo Polies-
portivo Paulo Portela recebeu 
um trabalho de revitalização 
em sua quadra principal com 
troca do piso e reforma dos 
vestiários. O trabalho contou 
com investimento de R$ 360 
mil, provenientes do governo 
do Estado, após solicitação do 
prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

Após duas semanas de 
trabalhos, o ginásio recebeu 
um novo revestimento em seu 
piso, junto de novas marcações 
para esportes, como voleibol, 
futsal e basquete. 

A revitalização foi um inves-
timento da Secretaria Estadual 
de Esportes, conquistado pelo 
prefeito Rodrigo Ashiuchi. 

“As melhorias chegaram após 
uma série de tratativas com o 
governo estadual, representado, 
à época, pelo então secretário 
estadual de Esportes, Aildo 
Rodrigues. Agradecemos o 
apoio de todos, em nome do 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB)”, disse o chefe do 
Executivo.

Ginásio Paulo 
Portela recebe 
revitalização e 
troca de piso

Duas semanas
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Exposição Festa do Divino 
tem inicio hoje, às 9 horas
Mogi - A Galeria de Artes 
Wanda Coelho Barbieri, no 
Centro Cultural de Mogi das 
Cruzes, passará a receber hoje 
a exposição Festa do Divino, 
um compilado de peças que 
compõem o acervo do museu 
da Festa do Divino Espírito 
Santo – Professora Amália 
Theresa Manna de Deus. A 
mostra ficará aberta para 
visitação até o dia 5 de junho, 
de segunda a sábado, das 9 
horas às 16h45, com entrada 
gratuita.

Os visitantes poderão 
conferir e apreciar itens que 
remetem diretamente à festa e 
todos os seus elementos, por 
meio de cartazes, representa-
ções do Divino com imagens, 
oratórios e outros materiais. 
Também haverá obras alusi-
vas à Entrada dos Palmitos 
e aos grupos folclóricos que 
tradicionalmente participam 
da Entrada, como congadas, 
marujadas e Moçambique.

Outro item que estará ex-
posto e também é tradicional 
na festa e na Entrada dos 

Galeria de Artes

Palmitos é um carro de boi. 
A peça foi adquirida por um 
grupo de devotos do Divino 
na cidade de Santo Bento do 
Sapucaí e depois foi doada 
para a organização da festa.

A abertura oficial da ex-
posição acontecerá às 19 
horas. O Centro Cultural de 
Mogi das Cruzes fica na praça 
Monsenhor Roque Pinto de 
Barros, 360, no Centro. Mais 
informações pelo telefone 
4798-6988.

Festa do Divino
A Festa do Divino Espírito 

Santo será retomada em 
2022, após dois anos de 
interrupção, em função da 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19). Conforme comu-
nicado oficial divulgado no 
site da festa, será realizada 
apenas a programação tra-
dicional, sem a quermesse 
no espaço do Pró-Hiper. A 
programação terá início no 
dia 26 de maio.

Centro Cultural recebe evento até dia 5 de junho

Divulgação/PMMC

Carreta da Mamografia 
inicia atendimentos na 3ª
Mogi - A Carreta da Mamo-
grafia do Programa Estadual 
Mulheres de Peito chega neste 
domingo na cidade e inicia 
o atendimento às mulheres 
na terça-feira, a partir das 
8 horas. O equipamento 
será instalado no Largo do 
Rosário, no centro, mesmo 
local de edições anteriores, 
com facilidade de acesso.

Mulheres com idade en-
tre 50 e 69 anos podem 
procurar a unidade móvel 
para realização do exame 
sem necessidade de agen-
damento ou pedido médico. 
Basta comparecer munida 
de documento pessoal e 
Cartão SUS.

O atendimento será reali-
zado em livre demanda de 10 
a 20 de maio, de segunda a 
sexta-feira das 8 às 17 horas, 
até 50 pacientes, e aos sába-
dos das 8 horas ao meio-dia, 
para até 25 pacientes. 

A Carreta da Mamografia 
Mulheres de Peito tem como 
objetivo facilitar ao acesso 
das mulheres ao exame de 

Chega domingo

mamografia para promover 
diagnóstico precoce do câncer 
de mama, o que aumenta as 
chances de cura. 

Nesta edição, as pacientes 
devem sair do exame com as 
imagens em mão, além de 
usuário e senha para acesso 
ao laudo do resultado. Para 
resultados alterados, a própria 
equipe da carreta deverá entrar 
em contato com a paciente 
para os encaminhamentos 
necessários.

A iniciativa tem como ob-
jetivo promover rastreamento 
contínuo e organizado da 
doença, visando a detecção 
precoce de tumores malignos, 
inclusive nas fases em que 
não há sintomas. O câncer 
de mama é o que mais tem 
cura, mas também é um 
dos mais prevalentes entre 
a população feminina e o 
diagnóstico precoce é fun-
damental para o sucesso do 
tratamento.

Atendimento vai começar a partir das 8 horas

Dayane Oliveira/AIPMI

Programa de Aprendizagem a 
jovens vulneráveis é aprovada
Projeto vinha sendo elaborado desde 2018, sendo dedicado para estágio na administração pública municipal

CÂMARA

Mogi - A Câmara de Vereadores 
aprovou na noite de ontem, 
por unanimidade dos votos, 
o projeto de Lei que institui o 
Programa de Aprendizagem, 
com foco prioritário para 
jovens e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade.

O projeto de Lei 166/2021, 
de autoria do prefeito Caio 
Cunha (Pode) institui o pro-
grama que visa promover 
a qualificação por meio de 
estágio remunerado e cursos 
para adolescentes que foram 
vítimas de violência, egressos 
de medidas socioeducativas, 
de famílias em situação de 
vulnerabilidade, entre outras 
condições, para aprendizado na 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
pela administração direta e 
pelas autarquias municipais.

O projeto, que chegou a 
ser pautado no mês de abril 
para votação, foi retido a 
pedido dos vereadores para 
que fosse realizada uma au-
diência pública com entidades 

ligadas à qualificação de jovens 
em situação de risco, para a 
apresentação de emendas. 
Ao final, foram encaminha-
das oito emendas ao texto 
original, que alteram pontos 
como a duração, remune-
ração, proporção de vagas 
entre secretarias, bem como 
mecanismos de fiscalização 
e metas.

O vereador Osvaldo Sil-
va (REP), o Pastor Osvaldo, 
agradeceu aos colegas das 
comissões permanentes de 
Assistência Social e de Edu-
cação pelo encontro com a 
secretária de Assistência Social 
de Mogi, Celeste Gomes. 

“Discutimos diversos pontos 

e dali surgiram as emendas 
que potencializam o projeto 
e dão oportunidades reais 
aos jovens”, celebrou.

Edson Santos (PSD) cele-
brou o caráter democrático 
da construção das emendas, 

enquanto Inês Paz (Psol) refor-
çou que o novo texto tornou 
a propositura mais dinâmica. 
Johnross Jones Lima (Pode), 
em sua fala, revelou a vinda 
para Mogi das Cruzes do 
Programa Famílias Fortes de 

fortalecimento dos vínculos 
familiares, em parceria com 
o governo federal.

Após a aprovação do texto 
e das emendas em plenário, 
a matéria segue de volta à 
Prefeitura para sanção ou 

veto por parte do chefe do 
poder Executivo.

Parada LGBTQIA+ 
Outro projeto apresentado 

na sessão de ontem acabou 
sendo rejeitado pela maioria 
dos vereadores presentes: o 
projeto 116/2021, de autoria 
da vereadora Inês Paz que 
tratava da inserção da Parada 
do Orgulho LGBTQIA+ no 
calendário turístico.

A vereadora chegou a pedir 
o adiamento por duas sessões, 
para que outros vereadores que 
assinaram o projeto pudessem 
participar das discussões, mas 
o requerimento foi negado 
por 10 votos a 8. A discussão 
foi acompanhada por grupos 
favoráveis e contrários ao 
evento nas galerias da Casa 
de Leis.

Quatro vereadores se ma-
nifestaram publicamente a 
favor da propositura: Inês 
Paz, Edson Santos, Milton de 
Assis Lima (Pode) e Iduigues 
Martins (PT). A matéria foi 
arquivada. 

André Diniz

Proposta foi aprovada por unanimidade e recebeu emendas dos vereadores

Diego Barbieri/CMMC

O projeto de 
Lei 166/2021, 
de autoria do 
prefeito Caio 
Cunha (Pode)
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1.000 
NOVAS 
VAGAS
EM 
CRECHES
COM O INÍCIO DAS 
ATIVIDADES DE 
4 UNIDADES E A 
AMPLIAÇÃO DA E.M. 
BENEDITO ESTELITA

• VILA SÃO SEBASTIÃO
• VILA ESTAÇÃO
• JUNDIAPEBA (2)

Estudamos as necessidade da cidade, escutamos a população e fomos a fundo para planejar os próximos passos 

para o nosso crescimento. Mas muitas melhorias já estão pela cidade! E não vamos parar por aí, porque ir sempre além 
e fazer acontecer está no nosso DNA. Mogi e os mogianos merecem uma cidade melhor a cada dia. 

COM PLANEJAMENTO, DEDICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.
O FUTURO PROMETE, A GENTE REALIZA

Mobilidade e sustentabilidade
• Complexo Viário da Vila Nova Mogilar
• Transposição sobre o Córrego Lavapés
• Redesenho das linhas de ônibus
• Redução de até 40 minutos nos trajetos
• Corredor Ambiental Ecológico Sustentável
• Novas ciclovias

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

Futuras entregas
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Casualidade no trabalho escolar de Mario faz Joana cancelar encontro com 

Sérgio. Éric aparece na casa de Poliana para uma visita, ao lado da garota e 

sua amiga Kessya, eles tiram algumas fotos comendo brigadeiro e publicam 

nas redes sociais.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão 
Augusta se assusta com a adivinhação de Davi. Lorenzo se despede de 

Bento. Enrico provoca Emília. Davi descobre a identidade do verdadeiro 

pai de Toninho. Julinha afi rma a Arminda que surpreenderá Constantino. 

Joaquim consegue um convite para Isadora participar de um desfi le de 

moda no Rio de Janeiro.Leopoldo readmite Mariana na rádio e Arminda fi ca 

furiosa. Constantino sai de casa. Violeta permite que Leônidas trate de Matias. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Guilherme avisa à Flávia que não pode processar os pais. Cora pensa em 

se vingar de Tina. Guilherme pede para Joana gerenciar a clínica na sua 

ausência. Odete procura Paula. Flávia confi rma que Guilherme pode morrer 

e Daniel fi ca pensativo. Odete chantageia Paula. Rose decide voltar para 

o Brasil. Roni se diverte com Bianca e Tina. Tigrão pede para Neném jogar 

bola com ele. Cora manda seus capangas pegarem Tina. 

GLOBO, 21H00

Pantanal 
Jove decide ensinar Juma a ler. Madeleine sente ciúmes de Irma com Gustavo. 
José Leôncio se preocupa com o sumiço do fi lho. Juma se entristece quando 
Jove diz que vai embora do Pantanal. Guta sofre com a ausência de Jove. 
Tibério descobre Jove na tapera de Juma e conta para José Leôncio. Irma 
adverte Nayara sobre sua dedicação a Madeleine. Tadeu conta para Guta 
que Jove está morando com Juma. O Velho do Rio questiona Jove sobre 
seu envolvimento com Juma. José Leôncio afi rma que trará Jove e Juma 
para a fazenda.

RECORD, 21H00

Reis
Sob a ameaça de Naás, Kayla vê Abner se aproximando. O rei Amonita se 

surpreende com as habilidades dela. Ainoã estranha a ausência do marido. 

Abner diz não ter encontrado Saul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 32

SPGNU

JERUSALEM
JADESAFE
GRACEJOER

DEDULOBO
IDEROIOS
MINANAS

OBSTINAÇÃO
OCEOAR

ATAPIBGT
ARETOQUE

INGERENCIA
FIELSSDD

CCORAÇÃO
ROTINEIROS

Combustí-
vel usado 

na aviação
civil

Eros Ra-
mazzotti,
cantor
italiano

Dito da
pessoa en-

graçada

Compositor
da MPB, 

coautor de
"Arrastão"

Elemento
preventivo
do bócio
(símbolo)

Morder a
(?): cair

na armadi-
lha (fig.)

Corta com
os dentes

Sufixo de
"barcaça":

grande

Depósito
de pedras
preciosas

Período de
secreção da
melatonina

(Fisiol.)

Oscar
Schmidt,
lenda do
basquete

Atitude do
indivíduo
teimoso

Árvore em
miniatura
cultivada
em vaso

Barra que
dá a

direção à
bicicleta

Medida de
riqueza de
um país
(sigla)

Gota
(abrev.)

Celso
Itiberê,

jornalista
esportivo

Acusada 
em proces-

so penal

Denis
Diderot,
filósofo
francês

Órgão
afetado

pela angi-
na (Med.)

Apelido da
torcida do 
Corinthians
Habituais

Registro 
de reunião

Inter-
venção

(?) Barbo-
sa, ginasta

Área para
exibição

de plantas

Tecido do quimono de
gueixas

Cidade
sagrada

de judeus
e árabes

Que vem
antes

"Urbano",
em IPTU

São seis na extração
da Mega-Sena

Aquele que atinge 
a puberdade

Seguro, em inglês
Cobrança feita a

Última
correção
Produto
capilar

Reflexão
sonora
Pessoa,

em inglês

partir do uso do
cheque especial

4/safe. 6/bonsai — person. 7/edu lobo — retoque. 10/ingerência.

As pessoas humildes 
são as mais fortes, 
porque elas sabem 
que ainda precisam 
aprender muito, lutar 
muito, estudar muito, 
suar muito para 
conseguir alcançar o 
que desejam.

O humilde não se 
vangloria quando 
conquista uma vitória, 
pois ele sabe que fazer 
isso é deixar a porta 
aberta para a inveja e 
para o fracasso.

MOMENTO
especial

Uma vida humilde

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje.... Feliz aniversário! Que Deus 

ilumine seus caminhos nesse novo ano de vida!

“ Por mais difícil que algo possa 
parecer, jamais desista antes de 
tentar!”

 cultura@jornaldat.com.br

Viver de forma 
humilde é a maneira 
mais sábia de todas, 
porque a humildade 
nos ensina a aceitar 
os altos e baixos da 
vida.

A realidade é que, 
apesar de todas as 
diferenças, ninguém 
é melhor do que 
ninguém.
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Gilson de Jesus

Antonio Raimundo da Silva

FALECIMENTOS

30 de ABRIL DE 2022

Cristina Fontoura de Souza

Amelia Savi Ribeiro

Iris Nogueira de Souza Almeida

FALECIMENTOS

1 de MAIO DE 2022

FALECIMENTOS

2 de MAIO DE 2022

Maria Lima Sampaio

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BU-

DISTA ZENGUENJI DO BRASIL, em cumprimento 

ao estatuto, convoca os associados para 68ª ASSEM-

BLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no próxi-

mo dia 05 de junho de 2022 (domingo) às 11hs em 

1ª convocação e às 12 hs em 2ª e última convocação, 

na sede da organização à Rua Padre Eustáquio nº 109, 

Vila Lavínia;

ORDEM DO DIA:

1) Relatório administrativo e financeiro referen-

te ao exercício 2021;

2) Estudos e debates sobre planejamento de 

obras e finanças para o exercício de 2022; 

3) Eleição e posse de novos membros da direto-

ria para exercícios 2022 à 2024;

4)  Outros assuntos de interesse dos associados;

Mogi das Cruzes, 03 de maio de 2022

A. A. da Silva Prateleiras ME, torna público que recebeu da 
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, através da Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento, de forma 
concomitante a Licença Ambiental Prévia nº 09/2022 e a 
Licença Ambiental de Instalação nº 09/2022   e requereu 
a Licença Ambiental de Operação para “Fabricação de mó-
veis com predominância de metal”, sito à Rua da Graça, 20, 

Parque Novo Mundo, Itaquaquecetuba/SP.

AVISO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 012-2/21 - PROCESSO Nº 14.095/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO METÁLICO DE 7.150M3 COM ADUTORA EXISTENTE – SAA 
JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal 
Permanente de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que analisou detalhadamente os documentos apresentados no 
envelope e considerando os pareceres exarados pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e pela Secretaria Municipal de Finanças, decidiu pela 
HABILITAÇÃO da licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, para 
a fase seguinte do certame. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com 
suas alterações e estabelecido conforme subitem “7.1.13” do Edital, o dia 13 de 
maio de 2022, às 15 horas, para abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA, na sala 
de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 04 de maio de 2022
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL 

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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‘Cidade Bonita’

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana de Mogi vai realizar neste mês um 

total de quatro mutirões Cidade Bonita. A programação integra o Plano de Zeladoria, 

que tem como intuito sanar demandas e melhorar as condições de conservação de 

bairros de toda a zona urbana do município.  Os mutirões se estendem por sete ou 

dez dias, dependendo do perímetro atendido e da complexidade das demandas.

Servidores vão receber 8% de 
aumento salarial em junho
Além do pagamento, Prefeitura informo que 1,5 mil servidores terão 30% de aumento no auxílio alimentação

12,5% NO ACUMULADO

Itaquá - A Prefeitura vai 
conceder um aumento salarial 
de 8% para todos os 4,9 mil 
servidores municipais e de 
30% no auxílio alimentação 
para cerca de 1,5 mil servi-
dores de carreira a partir de 
1º de junho. Considerando 
o reajuste de 4,55% que 
ocorreu em janeiro deste 
ano por determinação e 
compromisso do prefeito 
Eduardo Boigues (PP), a 
correção inflacionária já 
soma 12,55%.

Em 2019, a solicitação do 
sindicato era de um reajuste 
de 4,55%, já em 2020, de 
4,31% e, no ano passado, de 
3,50%. Agora, cumprindo o 
calendário, o novo reajuste 
será efetivado referente aos 
anos de 2020 e 2021, que 
totaliza 7,81%. Mas pen-
sando na importância e 
reconhecimento do trabalho 

Em janeiro, de acordo com a Prefeitura, um reajuste de 4,55% já havia sido dado

do servidor, houve a amplia-
ção para 8% e com isso, o 
total de 12,55% se torna o 
maior aumento salarial do 
Alto Tietê em 2022.

“Estamos abertos para 
negociações e sabemos o 
quanto o servidor desem-
penha um papel importante 
no município, por isso esse 
aumento é fundamental, 
sobretudo neste período 
em que o mercado volta a 
se movimentar. Eu quero 
melhores salários e condições 
ao nosso funcionalismo”, 
ressaltou o prefeito Eduardo 
Boigues.

Mensalmente, a pedido 
do prefeito, o secretário 
de Governo, Marcello Bar-
bosa, recebe a diretoria do 
Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Ita-
quaquecetuba (Sinseri) para 
tratar de assuntos diversos. 

“Faço questão de represen-
tar o prefeito e atender o 
sindicato porque os nossos 
servidores são prioridade 

nesta gestão. São pessoas 
que dedicam o seu tempo 
ao município”, enfatizou o 
secretário de Governo.

Qualquer reajuste deve 
ser bem planejado, uma vez 
que gera impacto econômico, 
conforme explicou o secretário 

de Administração, Mario 
Toyama. “O servidor merece 
ter um salário melhor, mas 
é necessário haver estudo 
porque a administração 
precisa prestar contas a 
instâncias controladoras e 
seguir a legislação, sem es-
quecer o impacto financeiro 
que pode causar aos cofres 
públicos.”

A Prefeitura também 
conseguiu beneficiar os 
servidores com o pagamento 
do salário no primeiro dia 
útil e não mais no quinto, 
como é comum em pre-
feituras e empresas. Outra 
ação essencial foi a criação 
da Comissão Consultiva da 
Reforma Administrativa, 
composta por servidores 
concursados, que tem por 
finalidade apresentar as 
demandas dos servidores 
ao Executivo.

Divulgação/AIPMI

Mogi - A Prefeitura promove 
no neste sábado uma ação 
especial da Campanha de 
Vacinação contra a Gripe e 
Sarampo para comunidades 
mais populosas, afastadas ou 
com dificuldade de acesso às 
unidades de saúde. As doses 
serão aplicadas em cinco 
escolas da rede municipal 
dos bairros: Vila Municipal, 
Conjunto Jéfferson, Chácara 
Santo Ângelo, Parque São 
Martinho e Vila Estação. Os 
horários variam, de acordo 
com a unidade. 

As vacinas contra gripe 
e coronavírus (Covid-19) 
serão disponibilizadas para 
idosos (60 anos ou mais), 
gestantes e puérperas. Já 
as vacinas contra gripe e 
sarampo serão ofertadas 
para crianças de seis meses 
a 4 anos, 11 meses e 29 
dias, independentemente 
da situação vacinal de rotina. 

Todos os adultos devem 
comparecer munidos de 

documento pessoal com 
foto, CPF e comprovantes 
anteriores de doses contra 
a Covid-19. As gestantes e 
puérperas devem levar com-
provante da condição e as 
crianças precisam apresentar 
a caderneta de vacinação. 

Durante a semana, as cam-
panhas de vacinação conti-
nuam em todas as unidades 
de saúde e no Pró-Hiper, 
com acesso de carro ou a 
pé, das 9 às 16 horas. 

A dose contra a Covid-19 
é aplicada em demanda livre 
para adultos contemplados 
pela Campanha de Vacinação 
contra Gripe. Para outros 
grupos contemplados com a 
vacinação contra a Covid-19, 
como crianças, adolescentes 
e adultos, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde mantém 
o agendamento online no 
www.cliquevacina.com.br. 
Mais uma vez a região não 
registro mortes por corona-
vírus nas últimas 24 horas.

Sábado terá evento de 
vacinação nas escolas

Imunização 

Mogi - O atleta Maciel Santos, 
da Associação Desportiva de 
Mogi das Cruzes (ADMC), 
conquistou a medalha de 
ouro na Copa do Mundo 
de Bocha, que começou no 
dia 26 de abril e terminou 
na última segunda-feira, no 
Rio de Janeiro. Ele, que joga 
pela categoria Bc2, venceu 
a disputa individual e foi 
também bronze competindo 
por equipes. O evento contou 
com a participação de atletas 
de 18 países. 

Outro destaque do evento, 
na Arena Carioca, foi Evelyn 
Oliveira, da categoria Bc3, 
que treina no Sesi-SP em 
Suzano. Ela ganhou bronze 
no individual e prata nos 
pares, em dupla com Mateus 
Carvalho, de Uberlândia 
(MG). A atleta comemorou 
o resultado e disse que está 
dentro do esperando, neste 

Maciel Santos conquista o ouro e 
Evelyn Oliveira a prata nos pares

Copa do Mundo de Bocha 

em Póvoa do Varzim, em 
Portugal. Evelyn aguarda 
a confirmação sobre sua 
participação. “Assim como 
no Rio, essa competição 
reunirá muitos atletas de 
elite, sendo de extrema im-
portância chegar bem para 
competir e fazer avaliações 
dos nossos possíveis adver-
sários”, salientou. 

O assessor técnico afirmou 
que Maciel, assim como toda 
comissão técnica da seleção 
brasileira, está focado nos 
treinos, visando o pódio 
em dezembro. O objetivo 
é trazer medalhas para o 
Brasil e levar o nome de 
Mogi para o mundo.

 O atleta de Mogi vem se 
destacando no esporte. Maciel 
ganhou a medalha de bronze 
nos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio 2020 e o ouro em 
Londres em 2012, além do 
primeiro lugar no pódio na 
Copa América. 

detectar falhas e melhorar 
questões de infraestrutura, 
como transporte e acomo-
dações, que serão utilizadas 
em dezembro. O Mundial 
garante vaga direta para 
as Paralimpíadas de Paris 
em 2024.

Martins afirma que em 
julho haverá outra etapa 
da disputa internacional, 

período em que o esporte 
passa por adaptações. A 
perspectiva é positiva para 
as próximas competições, e 
especialmente o Mundial, que 
será realizado em dezembro 
no Rio. A Copa do Mundo, 
de acordo com o assistente 
técnico, João Martins, serviu 
como evento teste para que 
os organizadores possam 

Katia Brito

Equipe de técnicos e atletas  junto com Maciel Santos

Divulgação 


