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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

DER confirma início das obras da
estrada da Volta Fria para junho
Estrada que liga as cidades de Mogi das Cruzes e Suzano vai receber um investimeto da ordem de R$ 42 milhões
Mogi News/Arquivo

Biritiba

CONCURSO
PÚBLICO VAI
PREENCHER
72 VAGAS
São 21 cargos entre Ensino Fundamental Completo, Ensino Médio
e Ensino Superior. As inscrições vão
até 30 de maio, e oferecem salários
de até R$ 3,9 mil por mês. Inscrições devem ser feitas pela internet.
Cidades, página 3

O governo do Estado de São
Paulo, por meio do Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem
(DER-SP), confirmou para junho
o início das obras para a recuperação da avenida Joaquim Pereira de
Carvalho, conhecida como estrada
da Volta Fria, em Mogi das Cruzes.
A confirmação veio depois de declarações do governador Rodrigo
Garcia (PSDB) sobre um possível
novo edital para a estrada no final
de semana. O cronograma é de
mais de um ano para a conclusão
dos trabalhos de recuperação do
asfalto, sinalização de placas e faixas, sistemas de drenagem e outras
ações para a segurança dos usuários.
Cidades, página 4

APÓS REFORMAS

Bom Prato é
reinaugurado
em Itaquá. p3
Recuperação

SAÚDE

Emanuel Aquilera

Comércio registra aumento
nas vendas do Dia das Mães

De acordo com a Associação Comercial, crescimento
foi de 29% para o período. Cidades, página 5

Carreta da Mamografia realiza atendimentos em Mogi. Cidades, página 5

Divulgação/ PMMC

Além das melhoras previstas, DER também informou que irá construir um nova ponte para a via
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CONTRACAPA

Desconfiar de quê?
partidos, de todas as vertentes, entram nas
seções eleitorais após a emissão do boletim
de votação daquela urna que, geralmente,
são afixados nas paredes e portas das salas.
Ao que parece, desconfiar das urnas eleitorais pode ser mais uma cortina de fumaça
para justificar uma possível derrota no pleito
e tentar postergar uma votação que começa
e termina no mesmo dia, graças ao equipamento eletrônico.
Mas outra possibilidade destas desconfianças sem fundamento, e começar a desacreditar a Justiça Eleitoral, é um ensaio para
um golpe para se tornar presidente vitalício.
Conhecemos locais assim, Venezuela e Coreia do Norte são exemplos disso.
A democracia é o exercício do poder pelo
povo, para atender suas necessidades, não à
toa tivemos um crescimento expressivo no
número de jovens eleitores como mostramos recentemente em uma reportagem. A
eleição passa por isso, neste caso, entender
e respeitar o resultado das urnas é a melhor
forma de respeitar a população, seja qual
candidato vencer o pleito deste ano, e dos
próximos também.

ARTIGO
Raul Rodrigues
editor@jornaldat.com.br

O Inferno: são os outros!
O destino de todos nós é
tentar desenvolver a consciência no ato de viver. Pela interação com o outro, aprendemos e obrigados a nos tolerar
mutuamente! A ponto de nos
descobrimos num verdadeiro
inferno: enfrentar outra consciência que nos denuncia! E
todo processo de crescimento se resume nessa denúncia!
Para Sartre, pela via da peça
Entre Quatro Paredes, toda
convivência é, nitidamente
insuportável e, no entanto,
é o que nos torna humanos.
A ação transcorre no inferno,
onde três personagens interagem. Sem que possam expiar
suas faltas, descobrem o horror da nudez psíquica a que
os outros os submetem. Está
revelado o verdadeiro inferno: a consciência não pode
furtar-se a enfrentar outra

consciência que a denuncia,
educa, assim: o inferno são
os outros!
Todo homem nada mais é
do que a soma das escolhas
que fez vida a fora! O desafio é saber julgar e conviver
com o outro que nos julga.
Cada um tem suas convicções e suas verdades, que
se chocam com as do outro.
Mas há a liberdade para as
próprias escolhas. Os confrontos são os confrontos no
exercício dessas liberdades,
e o ser permanece livre para
escolher estar ou não sob a
dominação do outro.
Jamais iremos controlar
pensamentos e ações de outrem, assim como ele não nos
controlará. Como se o limite
não fosse a: liberdade! Assim,
cada ser permanece livre em
sua consciência. Se o outro,

talvez um professor, nos expõe e nos desnuda a nossos
próprios olhos, ele também
nos aponta nossa humanidade
essencial, e através desse olhar
aprendemos o que nos identifica. Por meio daquilo que
não gostamos em nós é que
vamos degustar a existência
com todos os seus sabores.
Precisamos do outro! Na
realidade, nossa natureza
humana não é apenas genética, é fruto da convivência!
O homem não nasce humano.
Ele possui sim, a capacidade
de se tornar humano. Assim
aprender a falar uma língua
é uma exclusividade humana que só se completa com
o contato com outros que a
falem. Nem mesmo a postura
bípede, andar de pé, se desenvolve sem o contato com
outros humanos!
Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor
universitário

EVENTO PARA IDOSOS

DOAÇÃO EM GUARAREMA

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba promoveu,
na última sexta-feira, um evento em
comemoração ao Dia das Mães no
Centro de Convivência da Melhor Idade (Cemi) de Itaquá para os 1,2 mil
idosos atendidos no espaço. Foram
sorteados presentes como liquidificadores, lancheiras, tupperware,
panelas e outros itens. Além disso,
todos os idosos receberam de presente um aparelho digital para medir pressão arterial. Entre as atividades, um baile com música ao vivo
e atividades interativas completaram a festa.

O Fundo Social de Guararema deu
início a uma de suas campanhas mais
importantes do calendário anual de
ações: a Campanha Inverno Solidário, 2022. O objetivo é arrecadar cobertores novos e doações que serão
revertidas para ajudar pessoas em
situação de vulnerabilidade social
durante a época das temperaturas
mais frias do ano. As doações de
cobertores novos devem ser feitas
no Fundo Social de Solidariedade,
na rua Dona Laurinda, 193, no centro. Já as doações em dinheiro podem ser realizadas via PIX (CNPJ
18.124.090/0001-98).

‘SEMANA DO MEI’

PRÉ-NATAL EM FERRAZ

A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Geração de Emprego
de Suzano está apoiando a realização da “Semana do MEI”, que tem à
frente o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A iniciativa, que ocorre entre
os dias 16 e 19 de maio, será oferecida em formato online, de forma
gratuita, para os interessados em
abrir ou desenvolver seu próprio negócio. As inscrições devem ser feitas no site bit.ly/semanaMEI2022.

A Secretaria de Saúde em parceria
com a Comunicação Social de Ferraz
de Vasconcelos lançaram a websérie do programa “Ser Mãe”. Todos os
vídeos já estão disponíveis no canal
oficial do YouTube da Prefeitura. O
conteúdo é direcionado às gestantes e abordam desde os primeiros
procedimentos na Unidade Básica
de Saúde (UBS) até o parto. A websérie completa pode ser acessada
pelo canal oficial da Prefeitura é o
https://youtu.be/_6iiSiIujOM

ANÁLISE EM POÁ
Divulgação/Secop

O

s ânimos em relação às eleições
estão se acirrando, o que é natural, afinal começam a surgir as
alianças políticas, adversários agora são aliados e ideias e embates começam.
Essa é a atmosfera que se espera de uma
eleição, além é claro dos ataques pessoais,
o velho tapinha nos ombros dos eleitores e
o famoso beija-mão dos partidários menores aos candidatos mais graúdos, os chamados caciques.
Mas este ano outro tema começa a dominar as eleições: a desconfiança que setores da
política, sobretudo aquela que está no Palácio
do Planalto, em apontar que as urnas eletrônicas possam ser fraudadas ou violadas.
Bom, pelos menos até agora não há sequer
indícios de que a urna eleitoral possa sofrer
este tipo de procedimento, certamente se
houvesse essa possibilidade, alguma coisa já
deveria ter sido feita. Há um ponto interessante do porque ela não pode ser hackeada
é o fato de não ser conectada à internet e
seu total de votos é gravado em um dispositivo próprio que só pode se reconhecido
pela Justiça Eleitoral. Além disso, fiscais de

editor@moginews.com.br

A ação de Avaliação de Densidade Larvária (ADL) continua sendo realizada, nesta
semana, no município de Poá. Ao longo da semana mais três bairros receberão
o serviço que tem como objetivo vistoriar residências e coletar amostras de
larvas do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika
vírus e chicungunya. Em 2022, até o momento, o município registrou 19 casos
confirmados de dengue.
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MOBILIDADE

Avenida Brasília em Suzano
recebe sinalização de trânsito
Etapa final de revitalização foi acompanhada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo secretário Claudinei Galo
Suzano - As equipes da
Secretaria Municipal de
Transportes e Mobilidade
Urbana realizaram na noite
da última segunda-feira a
etapa final de sinalização de
trânsito na avenida Brasília,
com a colocação de faixas
de pedestres. Os trabalhos
foram acompanhados pelo
prefeito Rodrigo Ashiuchi e
pelo secretário Claudinei Galo.
Na oportunidade, as autoridades vistoriaram a aplicação das faixas de pedestres,
por meio da utilização da
tinta extrudada, em uma
temperatura de 180 a 200
graus, que tem durabilidade
de 15 a 18 meses. “Normalmente, realizamos a colocação desse material em vias
bem movimentadas, como
fizemos na Marginal do Una
(avenida Governador Mário
Covas Júnior). O objetivo
é garantir mais qualidade e
durabilidade”, explicou o
titular da pasta.
O trabalho de sinalização
de trânsito, que já contou com

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Custo das melhorias
foi de cerca de
R$ 1,1 milhão,
sendo R$ 700 mil do
governo do Estado

as marcações horizontais e as
instalações de placas, precede
o recapeamento da via, que
passou por fresagem, reforma
de sarjetões, adequações de
guias e aplicação de nova
camada asfáltica. Inclusive,
a área também passou por
revisão na iluminação pública
e ganhou zeladoria completa.
Desde o início de janeiro,
cerca de um quilômetro da
avenida, que corta os bairros
Vila Amorim e Vila Urupês,
tem recebido melhorias.
O investimento total na

Executivo.

Novo semáforo

Desde janeiro, cerca de um quilômetro da avenida tem recebido melhorias

sinalização do local corresponde a R$ 1.112.541,21,
sendo R$ 700 mil vindos do
governo do Estado – valor
intermediado pelo deputado
estadual André do Prado –
e o restante por meio de

contrapartida do município.
“Hoje finalizamos mais
uma importante etapa, com
a sinalização de trânsito da
avenida Brasília. O trabalho de pavimentação segue
por toda a cidade. Neste

momento, nossas equipes
também atuam no Jardim
Revista. Estamos focados
em melhorar a qualidade
de vida de todos, além de
garantir uma melhor mobilidade”, concluiu o chefe do

Na mesma data, o secretário
de Transportes e Mobilidade
Urbana também vistoriou
a instalação de dois novos
semáforos no cruzamento
das ruas General Francisco
Glicério e Campos Salles,
na região central de Suzano,
sendo um para carros e outro para pedestres – ambos
com recurso de contagem
regressiva.
De acordo com o titular da
Pasta, os novos equipamentos
são importantes para dar
mais segurança e facilidade
em um ponto movimentado
da cidade. “Esse cruzamento
tem um grande fluxo de
pedestres e motoristas em
todos os horários por ser
uma localização central de
Suzano, muito próxima à
estação de trem. Por isso, é
muito importante adequar
esse local para garantir mais
segurança nesta área”, afirmou
Claudinei Galo.

Edital

Reinaugurarão

Melhorias

Concurso público abre 73
vagas para todos os níveis

Bom Prato volta a
funcionar no centro

Prefeitura
segue com
obras viárias
no município

André Diniz

Biritiba Mirim - A Prefeitura
abriu, na segunda-feira, as
inscrições para o processo
seletivo para 73 vagas para
21 cargos entre Ensino Fundamental Completo, Ensino
Médio e Ensino Superior.
As inscrições vão até 30 de
maio, e oferecem salários
de até R$ 3,9 mil por mês.
O edital de convocação para
o processo seletivo, publicado na página da Prefeitura
na internet, aponta que as
vagas são para as áreas de
Saúde, de Educação e para
cargos na administração
pública direta - um dos
exemplos é a seleção com
quatro vagas para advogado
público municipal. A carga
horária e salários, juntamente
com os procedimentos para
inscrição, estão disponíveis
no comunicado.
As inscrições devem ser
feitas pela internet na página da Gama Consultoria
(www.gamaconcursos.com.

br), com taxa de inscrição
variando entre R$ 60 (Cargos
de Ensino Fundamental), R$
90 (cargos de Ensino Médio)
e R$ 120 (cargos de Ensino
Superior).
As provas serão aplicadas
em 3 de julho. As provas
terão de 30 questões (para
os cargos de Motorista e
Escriturário) a 40 questões
(demais cargos), exigindo
do candidato conhecimentos gerais e conhecimentos

específicos de cada área. O
resultado final com os selecionados será divulgado no
dia 22 de julho.
Segundo a Prefeitura de
Biritiba, a elaboração do
concurso público vem para
cobrir os déficits registrados
pela administração municipal.
Segundo levantamento junto
ao Portal da Transparência da
cidade na internet, Biritiba
conta com 757 servidores
públicos ativos.
Michel Meusburger

Inscrições para processo seletivo vão até 30 de maio

Itaquá - O Bom Prato foi
reinaugurado na última
sexta-feira após passar por
reforma. O equipamento,
que comporta 90 pessoas
sentadas, recebeu pintura
na fachada, no refeitório e
na cozinha, novo piso de
porcelanato, forro, climatizador, luminárias e janelas
para ventilação.
A cerimônia contou com a
presença do prefeito Eduardo
Boigues, da primeira-dama
e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mila
Prates Queroz, do secretário
de Abastecimento e Segurança Alimentar, Aparecido
Ribeiro de Almeida, demais
secretários e vereadores do
município.
“A comida é muito boa e o
valor acessível. São levados
em consideração os nutrientes necessários no preparo
com o cuidado que muitas
vezes não temos em casa”,
contou o prefeito Eduardo
Boigues (PP). O local serve
diariamente 1,5 mil refeições e continuou servindo

a alimentação apenas para
retirada durante a pandemia.
A Secretaria de Abaste- Suzano - A Secretaria de
cimento e Segurança Ali- Manutenção e Serviços Urmentar é responsável por banos deu continuidade,
gerir o espaço por meio de anteontem, às obras de
convênio com o Governo criação de um acesso entre
do Estado de São Paulo. “A ruas na Vila Maluf..
reforma é uma contribuição
No bairro, a Prefeitura
importante para a popu- prosseguiu com a criação de
lação. O espaço está mais um novo acesso da avenida
arejado, mais aconchegante Vereador João Batista Fitipale podemos receber melhor di à rua Norberto da Silva.
os clientes”, destacou o “Estamos criando uma nova
secretário da pasta.
opção para os motoristas,
Crianças de até 6 anos que, atualmente, devem
não pagam, assim como dirigir até a rotatória do
pessoas em situação de rua final da avenida – sentido
que possuem um cartão para centro-bairro – para ter
as refeições. Quem não se acesso ao bairro”, contou
enquadra na gratuidade, o titular da Pasta, Samuel
paga R$ 1 nas refeições e Oliveira.
R$ 0,50 no café. Por dia
Com o novo acesso, o
são servidos 300 cafés, 900 fluxo do trânsito da região
almoços e 300 jantares.
poderá ser redirecionado. A
O restaurante fica na rua expectativa é de que as inPadre Anchieta, 78 - centro. tervenções sejam concluídas
O horário para o café é das 7 nos próximos 30 dias, com
às 9 horas, do almoço é das os trabalhos de renovação
10h30 às 14 horas e o jantar asfáltica, instalação de placas
é das 17 às 19 horas ou até orientativas e pintura da
que as refeições terminem. sinalização horizontal.
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MELHORIAS

Rede municipal

Obras na Volta Fria estão
previstas para junho

Prefeitura inicia
a acolhimento
de novos
educadores

Confirmação foi passada pelo DER, que ainda destacou a construção de uma ponte na via
Mogi News/Arquivo

André Diniz

Mogi - O governo do Estado de São Paulo, por meio
do Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem
(DER-SP), confirmou para
junho o início das obras para
a recuperação da avenida
Joaquim Pereira de Carvalho,
conhecida como estrada
da Volta Fria, em Mogi das
Cruzes. A confirmação veio
depois de declarações do
governador Rodrigo Garcia
(PSDB) sobre um possível
novo edital para a estrada
no final de semana.
O governador de São
Paulo, em visita à cidade
de Itaquaquecetuba, declarou que será feito um
novo edital para a estrada
da Volta Fria, afirmando
que surgiram “desafios” no
projeto executivo da obra
de 11,5 km de extensão que
está incluída na Fase 5 do
programa Novas Estradas
Vicinais.
A via que liga as cidades

A Assessoria de Imprensa do
departamento detalhou que
a construção da nova ponte
depende da atualização do
atual projeto executivo da
obra, que está em sua fase
final e deve estar pronto a
partir de junho - quando terá
início o processo licitatório
para a construção da ponte.

Quatro meses

População que mora perto da estrada da Volta Fria aguarda melhorias há 20 anos

de Mogi e Suzano terá investimento de R$ 42 milhões,
e teve seu início anunciado
para abril. O cronograma
de obras para a rodovia é
de mais de um ano para
a conclusão dos trabalhos

de recuperação do asfalto,
sinalização de placas e faixas,
sistemas de drenagem e outras ações para a segurança
dos usuários.
Segundo o DER-SP, as
obras para a recuperação

do asfalto na rodovia terão
início em junho, com as adequações no projeto executivo
envolvendo a construção
de uma nova ponte, em
substituição à estrutura de
madeira existente.

Nas estimativas do governo
do Estado, o processo licitatório pode levar no mínimo
quatro meses, caso não haja
entraves burocráticos sobre
o processo. Caso o certame
ocorra sem contratempos, a
data para o início da construção está sendo estipulada
para o início de 2023.
O anúncio do edital da
estrada da Volta Fria foi feito
em setembro de 2021, em
evento no Palácio dos Bandeirantes - sede do governo do
Estado. O edital 285/2021-CO
incluiu também as estradas
dos Neves e Furuyama, em
Suzano.

Mogi - A Secretaria de Educação iniciou, na última semana, o Programa Integração:
Transformar e Acolher, uma
forma inovadora de receber
os professores e diretores,
que estão começando suas
atividades na rede municipal
de ensino. Pela primeira
vez, os profissionais têm
a oportunidade de trocar
experiências com aqueles
que já estavam nas escolas,
com foco no acolhimento e
em informações importantes
para o início do trabalho. A
programação do primeiro
grupo irá até amanhã.
A rede municipal recebeu,
nesta primeira integração,
seis diretores e 20 professores. “É algo inédito na rede
municipal. Trouxemos para a
CGRH (Coordenadoria Geral
de Recursos Humanos), a
necessidade de termos uma
integração de forma mais acolhedora tanto para quem está
chegando como para quem
está deixando esse trabalho”,
disse a secretária de Educação,
Patricia Helen Gomes dos
Santos, que acompanhou
o primeiro dia do programa
ao lado da adjunta da Pasta,
Andréa Souza.

Maio Amarelo

Inverno Solidário

Segurança dos ciclistas
será tema de workshop

Fundo Social realiza nesta
sexta-feira drive thru

Mogi - A Prefeitura realiza,
no próximo sábado, no Polo
Digital, um workshop sobre a
segurança dos ciclistas, com
o tema “Harmonia, Ciclista
e Trânsito”. O evento será
realizado das 9 às 12 horas e é uma parceria entre
a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana com a
Ecopistas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia
Rodoviária. A ação integra a
programação do movimento
Maio Amarelo, que durante
todo o mês terá atividades
voltadas à educação para o
trânsito, à conscientização
da população e à segurança
viária.
O workshop abordará segurança, primeiros socorros e
conduta segura em rodovias.
São 60 vagas. As inscrições
devem ser feitas pelo link:
https://www.sympla.com.br/
evento/workshop-harmonia-ciclista-e-transito/1548683
O evento complementa
outras ações da prefeitura.
A ciclofaixa da avenida João

XXIII, que liga a região do
A ciclofaixa tem início nas
Socorro ao distrito de Cezar proximidades da praça Paulo
de Souza, deve ser entregue Vaz Romero, no Socorro, e
ainda este mês. Foram im- percorre a avenida Vereador
plantados aproximadamente Narciso Yague Guimarães
550 tachões para separação pela pista sentido bairrofísica de veículos e bicicletas -centro. Após o encontro com
ao longo da ciclofaixa e 30 a avenida Santa Rita, segue
placas de trânsito, além da pelas duas pistas da avenida
pintura de solo. A Secretaria João XXIII, até o cruzamento
de Infraestrutura Urbana com a avenida Júlio Perotti,
rebaixou guias, construiu a partir da qual a circulação
muro de arrimo, canteiro e dos ciclistas será pela pista
lombadas.
sentido centro-bairro.
Divulgação/PMMC

Prefeitura de Mogi tem feito uma série de ações

Mogi - O Fundo Social vai
realizar na próxima sexta-feira
um drive thru da campanha
Inverno Solidário – Gestos
que Aquecem. O objetivo
da ação, que acontecerá
na Avenida Cívica, ao lado
do Ginásio Municipal de
Esportes, das 9 às 16 horas,
é fomentar a arrecadação e
doação de itens e também
facilitar a logística para quem
quiser e puder contribuir.
Serão aceitos no drive
os mesmos itens pedidos
pela campanha como um
todo. Ou seja, cobertores,
agasalhos, pares de meia e
também roupas e mantas
para pets. É importante que
sejam doados itens novos
ou então em bom estado de
conservação. Os cobertores
seguem sendo os itens mais
necessários.
A campanha Inverno Solidário – Gestos que Aquecem
foi lançada no dia 29 de
abril e vai se estender até 30
de agosto. Serão, portanto,
quatro meses de ação, o

Divulgação/PMMC

Campanha Inverno Solidário segue até o dia 30 de agosto

que deve contribuir para
o volume de arrecadações
e, assim, para o número de
instituições beneficiadas.
Qualquer pessoa física ou
jurídica pode contribuir.
Além do drive na próxima
sexta-feira, as entregas de
doações podem ser feitas
durante todo o período da
campanha na sede do Fundo
Social, que fica no primeiro
andar do prédio-sede da
Prefeitura ou então nos cerca

de 60 pontos de coleta espalhados por toda a cidade. A
relação completa dos pontos
pode ser consultada no site
da prefeitura.
Quem deseja desenvolver
campanhas próprias de arrecadação, como condomínios,
escolas e empresas e precisar
de suporte logístico para a
retirada do que foi arrecadado,
pode entrar em contato com
o Fundo Social pelo telefone
4798-5143.
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FUTEBOL DE AMPUTADOS

Câmara de Mogi homenageia
Rogerinho e equipe da seleção
O atacante e capitão discursou em nome da equipe nacional ontem no plenário do Legislativo da cidade
Andre Diniz

Mogi - A Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes
homenageou na tarde de
ontem o capitão da seleção
brasileira de futebol para
amputados, Rogério Rodrigues
de Almeida - o Rogerinho R9.
O requerimento 43/2022
de autoria do presidente
da Câmara, vereador Marcos Furlan (Pode), e dos
vereadores Eduardo Ota
(Podemos), Mauro Yokoyama
(PL), Milton de Assis Lima
(PSD) e Osvaldo Silva (REP),
concedeu votos de aplausos
para a Seleção Brasileira de
Futebol de Amputados pela
conquista do torneio, que
dá a vaga para a Copa do
Mundo que será disputada
em outubro na Turquia.
Rogerinho conquistou
recentemente pela Seleção
Brasileira o título da eliminatória
sul-americana para a Copa
do Mundo de futebol para
amputados, que ocorre em
outubro deste ano na Turquia.

Pela Seleção, foi tricampeão
da Copa América (2009, 2013
e 2015), campeão da Copa
das Confederações (2016),
vice-campeão Sul-Americano
(2018), além dos títulos pelo
clube Corinthians-Mogi.
Durante o torneio, Rogerinho
foi o destaque da equipe na
artilharia do time brasileiro,
bem como o capitão, representando a cidade de Mogi com
outros cinco atletas, além de
representantes da comissão
técnica, que também foram
homenageados pela Câmara
de Vereadores de Mogi: os
zagueiros Anderson e Kleyton,
o volante Rodrigo do Amparo,
os meias Rodrigo e William e
o treinador Rodrigo Oliveira.
Durante as deliberações,
vários vereadores se revezaram na Tribuna para ressaltar a conquista do título
sul-americano e reforçar o
exemplo de dedicação e
amor ao esporte de Rogerinho. “Você é uma pessoa
diferenciada e tenho orgulho
em ser seu amigo há mais de

Divulgação/CMMC

Durante a sessão
também foram
aprovados
dois temas por
unanimidade
Francisco Ribeiro Nogueira
(o Nogueirão) e o campo
de futebol society da Vila
Industrial.

Ordem do Dia

Câmara parabenizou Rogerinho e a Seleção Brasileira de Futebol de Amputados

30 anos, e sou testemunha
do quanto você luta pelo
esporte”, ressaltou Mauro
de Assis Margarido (PSDB),
o Maurinho Despachante.
Durante a entrega do diploma
oficial dos votos de aplauso da

Largo do Rosário

Câmara, Rogerinho falou aos
presentes sobre a importância
do esporte. “Tenho orgulho
em levar o nome de Mogi e
do projeto que realizamos
aqui para todo o mundo,
ao conquistar a vaga para

o campeonato mundial em
outubro”, concluiu.
A Seleção Brasileira de
Futebol de Amputados promoveu seu treinamento em
Mogi das Cruzes, onde utilizou o Estádio Municipal

Na mesma sessão, a Câmara
aprovou por unanimidade
dois temas da Ordem do Dia:
o projeto de Lei 24/2022 que
muda a Lei Municipal que
declara utilidade pública o
Instituto Somar, de autoria do vereador Edson dos
Santos (PSD), e o projeto
de Resolução 05/2022 da
vereadora Inês Paz (PSOL)
que trata da prorrogação de
funcionamento da Comissão Especial de Vereadores
(CEV) sobre a regularização
fundiária na Chácara Santo
Ângelo.

Dia das Mães

Carreta da Mamografia dá Seis a cada dez comércios
apontam alta nas vendas
início aos atendimentos
Mogi - A Carreta da Mamografia do Programa Estadual
“Mulheres de Peito” iniciou
atendimento ontem na unidade
móvel instalada no Largo do
Rosário, no Centro. Mulheres
com idade entre 50 e 69 anos
podem realizar o exame de
mamografia sem necessidade
de agendamento ou pedido
médico.
O atendimento acontece de
segunda a sexta-feira, das 8 às
17 horas, e aos sábados, das
8 horas ao meio-dia. Durante
a semana, a capacidade de
atendimento é para até 50
pacientes e aos sábados até 25
As interessadas devem
comparecer munidas de documento pessoal e Cartão SUS.
A Carreta da Mamografia fica
em Mogi das Cruzes até o dia
20 de maio.
A Carreta da Mamografia
“Mulheres de Peito” tem o
objetivo facilitar o acesso
das mulheres ao exame de
mamografia na faixa etária de
maior incidência, promovendo
diagnóstico precoce do câncer

de mama. As pacientes saem
do exame com as imagens em
mão, além de usuário e senha
para acesso ao laudo. Para
resultados alterados, a própria
equipe do programa entrará em
contato com a paciente para os
encaminhamentos necessários.

Outras idades
As mulheres de 50 a 69
anos são atendidas em livre
demanda pela carreta mas,
para outras faixas etárias, é

necessário apresentação de
pedido médico do SUS - Sistema Único de Saúde.
O município também conta
com opções de mamógrafos e
outros exames diagnósticos ou
complementares que devem
ser solicitados pelo médico
assistente. Na dúvida, a paciente
pode consultar a enfermeira
da unidade mais próxima
de casa e obter orientações
sobre exame ou consulta,
dependendo da necessidade.
Divulgação

Atendimento ocorre com pessoas entre 50 e 69 anos

Mogi - O Dia das Mães movimentou o comércio mogiano. O comércio tem
Um levantamento realizado
pela Associação Comercial atuado para
de Mogi das Cruzes (ACMC) atingir os níveis
apontou que seis em cada
dez comerciantes registra- pré-pandemia
ram aumento nas vendas
em relação ao ano passado. os de vestuário, calçados,
Esse foi o primeiro Dia das perfumaria e floricultura,
Mães em que o comércio que tradicionalmente são
pôde atuar sem restrições as opções mais presenteadas
desde 2020 e os resultados pelos filhos.
apontam um crescimento “No Dia das Mães deste ano,
de 29% nos negócios.
contamos além do pagamento
De acordo com a pesquisa dos salários, que ocorre no
promovida pela ACMC com quinto dia útil, com a libeos associados, 61,7% dos ração pelo INSS da parcela
entrevistados informaram que do 13° para aposentados e
as vendas aumentaram em pensionistas, e com o saque
relação a 2021, para 14,7% extraordinário do FGTS. Esdos lojistas, o percentual ses fatores colaboraram para
permaneceu igual ao ano que as vendas apresentassem
passado e para 23,5% dos uma alta em comparação ao
pesquisados, os resultados mesmo período de 2021.
apresentaram uma queda Mesmo as pessoas priorise comparados com maio zando estes valores para a
de 2021.
compra de itens básicos,
Neste 8 de maio, os seto- parte destes recursos vieram
res que apresentaram os para o comércio”, analisou a
melhores resultados foram presidente da ACMC, Fádua

Sleiman.
Segundo Fádua, a alta da
inflação e os juros elevados
interferiram nos resultados
e no poder de compra dos
consumidores. “Embora as
vendas do Dia das Mães
tenham apresentado alta,
sabemos que esse crescimento
não foi registrado em todos
os segmentos e comércios.
Mas acreditamos que este
movimento demonstra a
recuperação do setor. O
comércio tem atuado para
atingir os níveis pré-pandemia,
mas isso também depende da
situação macroeconômica”,
ressaltou Fádua.
Para estimular a compra
nos centros comerciais mogianos, a ACMC está com a
campanha Mogi Show de
Bola, que neste mês sorteará
um smartphone no dia 19.
Ainda é possível concorrer
à rodada adquirindo R$
50,00 em compras nas lojas
participantes e preenchendo
o cupom até a véspera do
sorteio.
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Faça valer a pena, as oportunidades
não voltam.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
EDUARDO RODRIGUES DE LIMA
Feliz aniversário! Que Deus ilumine seu caminho nesse
novo ano de vida! Parabéns!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Amostra (?), meio
de divulgação de
produtos Vladimir
Favoritos; Putin
preferidos
Molho de
longo cozimento à
base de
carne

© Revistas COQUETEL

Pleonasmos
Conceito
freudiano

(?) France,
companhia
aérea
Laçada

Alegria pela vida
A vida é a maior das
dádivas.
Cultive a alegria
por poder viver mais
um dia de uma longa
trajetória.
Viver é um
privilégio!
Cada novo dia é um
presente que devemos
descobrir com alegria.
Viva intensamente
o hoje!

Aproveite e desfrute
de cada segundo de
todos os dias com que
for presenteado.
Sorria perante as
adversidades!
Chore de alegria
perante a maravilhosa
realização que é estar
vivo, mais um dia!

está associada à pessoa homenageada

Lago, em
francês
Latitude
(abrev.)
Poeta como Orfeu

Sugestão
útil

Insistir
com
teimosia

Nociva
Tortilha de
milho em
formato
triangular

Emmily
Pinheiro,
atleta
Aquele que
tem deficiência de
hemoglobina (Med.)

Estatal que
explora a
camada do
pré-sal

(?) Lobo,
compositor
brasileiro

O canudo,
por dentro
A madrinha,
em relação
aos pais
do afilhado
Variedade
de laranja
menos
ácida

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre

Cidade
mineira
que atrai
esotéricos

Rendeira,
bordadeira,
ceramista
ou tecelã

Removedor
de esmalte

cultura@jornaldat.com.br

(?) salarial: limite de
vencimentos para
funcionários públicos
determinado por lei

Apresentadora do
programa "Amor &
Sexo", na Globo
A 6ª nota musical

As narrativas com
conteúdo
crível

Grito que
comemora
uma série
de dribles

"Desenvolvimento",
em BNDES
Sufixo de "febril"
(Gram.)
"Se (?) Rua Fosse Minha", cantiga popular

Fluido que
umedece o
alimento
na boca

SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Haydee assiste ao vídeo e descobre uma suspeita conversa entre Flávio
e duas pessoas. Leonardo comemora com Flávio o fato de Cecília ficar
abalada com armação dos dois. A dupla planeja para acabar de vez com o

Babás;
pajens
Cheiro
agradável

Listagem
Doença evitada com
vacina

(?) Monumental,
avenida de
Brasília
Número de
cores do
arco-íris

casamento de Gustavo e Cecília. Juju conta para a mãe e para Fátima que
precisam fazer um comercial para circular na internet.

Além da Ilusão
Eugênio se desespera com o sequestro de Violeta. Em surto, Matias atenta
contra a vida de Violeta no cativeiro. Davi hipnotiza Pablo com a ajuda de
Ícaro. Violeta consegue conversar com Matias e acalmá-lo. Margô beija
Constantino, e Geraldo vê. Mariana chantageia Leopoldo para ter seu
programa de volta na rádio.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Utensílio
de origem
russa
presente
em mesas
de chás
de bufês

Mike
Tyson, expugilista
dos EUA

Título de
soberano
da antiga
Pérsia

Moluscos
bivalves
geralmente comestíveis

BANCO

(?) Rodrigues, cantor falecido
em 2014

Consoantes
de "rijo"
Cintura de
calças

3/air — lac. 4/ragu. 5/nacho. 7/samovar.

GLOBO, 18H15

35

Guilherme decide levar Tucão para sua clínica. Paula se assusta ao encontrar
Carmem em seu quarto. Flávia, Ingrid e Vanda montam um trio. Paula engana

Solução
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Naás faz um treinamento com os homens amonitas. Samuel se mostra aflito
porque o escolhido não está presente.

V

Luciér fica sabendo que Israel vai ter um novo rei. Saul e a escolha do Criador.

TE

RECORD, 21H00

Reis

R

direto com Jove.

R
A
S

com Juma não dará certo. Gustavo aconselha Nayara a evitar um confronto

E I
S
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X
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Filó se preocupa com Muda e Levi. Tibério conta a Tadeu que pensa em se
casar com Muda. Madeleine tenta convencer Jove de que a relação do filho
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GLOBO, 21H00

Pantanal
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apreensivos com a fuga de Tucão.
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enfrenta Celina para atender vários pacientes na clínica. Roni e Cora ficam

P
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Carmem. Tina se declara para Tigrão e Soraia a surpreende. Guilherme
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE
RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações constantes do processo
nº 200.570/2022, declarando inexigível de licitação, com fundamento no art. 25,
inciso I da Lei nº 8.666/93, a favor da empresa ESYTECH SISTEMAS LTDA., para a
contratação de empresa para suporte e atualização de versão do Sistema de Gestão
de Ativos de TI ADOTI, no valor de R$ 4.120,50 (quatro mil cento e vinte reais e
cinquenta centavos), face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o
processo se encontra devidamente instruído. Mogi das Cruzes, em 10 de maio de
2022. JOAO JORGE DA COSTA -Diretor Geral
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 008/2022 - PROCESSO Nº 200.264/2022 E APENSO
OBJETO: Aquisição de bombas.
EMPRESA VENCEDORA: Lotes 02 e 03: COMPAC - ANDAIMES EIRELI - ME., no
valor global de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais). Mogi das Cruzes, em 10 de maio de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral.
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 201.898/2021
OBJETO: Aquisição de caçambas peneira e britadeira para acoplamento.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do
Senhor Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, com
base nas disposições do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, nas razões que fundamentam o despacho constante dos autos do processo e, em proteção ao interesse
público, decidiu pela REVOGAÇÃO da licitação em epígrafe. Fica aberto o prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, para interposição de
eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas
alterações. Mogi das Cruzes, em 10 de maio de 2022 - Michel Reche Beraldo - Diretor
Geral Interino

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
CONCORRÊNCIA Nº 008/21 - PROCESSO Nº 20.289/21 E APENSOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE
TELHADOS EM ESCOLAS E PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO: LOTE 1 - SETOR 01;
LOTE 2 - SETOR 02 E LOTE 3 - SETOR 03.
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 em cada
envelope e considerando os pareceres exarados pelos órgãos competentes da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e da Secretaria Municipal de Finanças,
decidiu HABILITAR as empresas: LOTE 1 – SETOR 01: DEKTON ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA; LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A. e
SPALLA ENGENHARIA EIRELI; LOTE 2 – SETOR 02: DEKTON ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA; LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A. e
SPALLA ENGENHARIA EIRELI e LOTE 3 – SETOR 03: DEKTON ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA; ECOVALE CONSTRUÇÕES EIRELI; LEMAM
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.; PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA e SPALLA
ENGENHARIA EIRELI, para a fase seguinte do certame. Decidiu, ainda, INABILITAR
a empresa MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI (LOTE 3 – SETOR 03), por não
atender ao solicitado nos subitens “5.1.5.2” e “5.1.5.3” do Edital. 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 19 de maio de 2022, às 10 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 (EdifícioSede da Municipalidade).
Mogi das Cruzes, em 10 de maio de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL

REGISTRO DE IMÓVEIS
POÁ
REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

CNPJ: 11.385.345/0001-27 - Oficial Delegado: Donizete Rodrigues
Substitutas Designadas: Jânia Ap. Pereira Rodrigues / Débora Márcia A. S. Peres
Av. Vital Brasil, 553 - Vila Laura - Poá-SP - CEP: 08557-000 - Tel. (011)4636-0600 / 4638-5408

EDITAL
USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA
Donizete Rodrigues, Oficial Delegado do Cartório de Registro de Imóveis de Poá,
Estado de São Paulo, instalado no Município de Poá, na Avenida Vital Brasil, nº 553,
Vila Laura.
FAZ SABER que no dia 24/05/2021, foi prenotado sob nº 221.452, nesta Serventia,
requerimento de USUCAPIÃO ADMNISTRATIVO firmado nos termos do artigo 216A da Lei 6.015/73, firmado por ANTÔNIO JORGE REGIANI, brasileiro, aposentado,
RG nº 9.699.742-4-SSP/SP, CPF/MF nº 790.547.818-15, e sua mulher MARTA
ZARLENGA REGIANI, brasileira, aposentada, RG nº 19.735.471-3-SSP/SP,
CPF/MF nº 090.046.258-28, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na
vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados neste Município de Poá, na Rua
Tomé de Souza, nº 370, na Vila Aurea, tendo por objeto o imóvel situado na Rua
Tomé de Souza, nº 370, constituído pelo Lote 22 da Quadra 25, da Vila Áurea,
neste Município de Poá-SP, com a área de superfície de 435,30m² e área
construída de 237,03m², matriculado sob nº 5.334, neste R.I. de Poá, de
propriedade de Giovanino D’Alessandro e sua mulher Joyce Dalli Florio
D’Alessandro ou Joecy Dalli Florio D’Alessandro, Rosa D’Alessandro ou Rosina
D’Alessandro Papaiz, Antônio D’Alessandro Netto e sua mulher Wilma Sucupira
D’Alessandro ou Wilma Moraes de Araripe Sucupira D’Alessandro, Norma Eutilia
D’Alessandro, Therezina Spina D’Alessandro ou Therezinha Spina D’Alessandro,
Alba Maria D’Alessandro, Antônio Italo Bruzio Spina D’Alessandro, José Dante
D’Alessandro, Angela Caparelli ou Caparelli Angela e seu marido Giorgio Di Donato
ou Nicola Di Donato, Arnaldo Gomes e sua mulher Rosa Martino Gomes e Eutilia
Maria Aparecida Martino, e como proprietários tabulares dos imóveis confrontantes
Baracco e sua mulher Silvia Regina Manno Baracco, Benedito José de Carvalho,
Marlene de Souza Veronezi Filha, para que chegue ao conhecimento dos
interessados, e estes não venham alegar ignorância, mandei expedir o presente
EDITAL, nos termos do que dispõe o art. 216-A, IV, § 4º, da Lei nº 6.015/73 e art. 16
do Provimento nº 65, de 14/12/2017, da Corregedoria Nacional de Justiça, que será
publicado e afixado na forma da Lei, ficando reservado aos interessados, em caso
de eventuais impugnações ao aludido pedido, o direito de no prazo de 15 (quinze)
dias, subsequentes a data da publicação, apresentar manifestação a este Oficial de
Município de Poá-SP. Advertimos que, a não apresentação de impugnação no prazo
previsto neste edital, implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial
da usucapião em questão. Poá, 04/05/2022. O Oficial Delegado:
(Donizete Rodrigues).
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Viveiro reativado
A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente,
Verde e Proteção Animal, em parceria com a Organização Não Governamental (ONG)
Nômades Turistas, reativou o viveiro de mudas de plantas nativas que fica localizado
no Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola. O objetivo é incentivar a
população para o replantio e arborização do município.

Whatsapp: 96858-3924
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ODONTOLOGIA

Saúde Bucal faz capacitação
de dentistas em semiologia
Foco da ação em Mogi foi na detecção precoce e encaminhamento de casos suspeitos de câncer de boca
Mogi - Secretaria Muni- unidade de Saúde sempre
cipal de Saúde, por meio que observar alguma lesão ou
da Coordenação de Saúde machucado na boca há mais
Bucal, promoveu uma capa- de duas semanas ou algum
citação dos profissionais de outro sinal ou sintoma que
Odontologia para detecção chame a atenção”, explica o
precoce e encaminhamento coordenador de Saúde Bucal,
de casos suspeitos de câncer Cid Roberto Cury.
de boca. Em todas as uniOs casos suspeitos são
dades de saúde, os dentistas encaminhados para análise
possuem recursos para exa- da especialista em Semiologia,
minar, orientar e direcionar Desiree Rosa Cavalcanti, que
os pacientes conforme a atua na Secretaria Municipal
necessidade.
de Saúde desde de 2015.
O câncer de boca está “Antes da chegada da dra
em quinto lugar entre os Desiree, a Saúde Bucal do
tipos que mais acometem nosso município encamios homens e em oitavo lu- nhava os casos suspeitos
gar entre as mulheres. “O para as universidades ou
paciente deve procurar uma para o Hospital Luzia de

Divulgação/PMMC

Especialista
analisa casos de
suspeita de câncer
identificados na
rede de saúde
Pinho Melo e, a partir daí,
não tínhamos mais controle ou informação sobre os
andamentos”, recorda Cury.
Após a implantação do
Serviço de Semiologia, a
Secretaria Municipal de Saúde
passou a oferecer atendimento desde o acolhimento do
paciente até o diagnóstico
final, passando por análises e
biopsias, quando necessário.

Capacitação ocorreu por meio da Coordenação de Saúde Bucal da prefeitura

Em caso positivo, o paciente
é inserido no sistema Cross,
do governo do Estado, responsável pelas cirurgias e
tratamentos oncológicos.

“Os diferenciais estão nos
prazos, já que a maioria
das vezes conseguimos fechar o diagnóstico em 10
dias, e o monitoramento da

nossa especialista ao longo
do tratamento”, explica o
coordenador, ressaltando a
importância do diagnóstico
precoce.

Evento online

‘Semana do MEI’ começa
dia 16 e segue até dia 20
Poá - A Secretaria de Indústria,
Comércio, Emprego e Relações
do Trabalho, em parceria
com o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), está com
inscrições abertas para a “Semana do MEI 2022”, que será
realizada entre os dias 16 e 20
de maio. O evento online é
direcionado para pequenos e
microempreendedores e tem
como objetivo dar suporte e
orientações para quem deseja
ingressar no setor comercial
ou para quem já é empresário.
O secretário Alcides Leme
Silva Junior, destacou a importância do evento e, principalmente, da necessidade de
buscar mais conhecimento
por meio da capacitação. “A
Semana do MEI 2022 contará
com palestras e oficinas com
conteúdos voltados para a
melhoria do seu negócio.
Buscar o conhecimento é ir
atrás de meios para desenvolver
projetos, estabilizar a saúde
financeira da sua empresa e
conhecer novos caminhos

que possam resultar no desenvolvimento comercial”,
destacou.
A Semana do MEI 2022
terá palestras e oficinas diárias
com temáticas diferentes como,
por exemplo: Dicas que você
precisa saber antes de abrir
o seu negócio; Perguntas
frequentes sobre obrigações
e direitos do MEI, dicas para
seu negócio bombar nas redes
sociais e para melhorar o
controle e a gestão financeira

do seu negócio, entre outras.
“Os interessados em participar
do evento devem se inscrever
pelo site da Prefeitura de Poá
(www.poa.sp.gov.br). Mais
informações pelo telefone
4639-7786 ou presencialmente na unidade do Sebrae
de Poá, localizada no NAP
(Núcleo de Atendimento a
População), na rua Vinte e
Seis de Março, 72, Centro”,
finalizou a coordenadora da
unidade poaense, Rose Prado.
Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Ação é voltada para micro e pequenos empresários

