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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Câmara de Mogi pede mais
segurança no centro e bairros
Durante sessão, ontem à tarde, vereadores solicitaram mais policiamento para garantir a segurança da população
Educação

Mogi

Divulgação/PMMC

Escola da Vila Brasileira
recebe projeto de educação

Mogi News/Arquivo

Unidade recebeu o projeto Futebol de Rua pela
Educação na semana passada. Cidades, página 5

FERRAZ
Divulgação/PMMC

ARTESANATO

IFSP OFERECE 120
VAGAS NA REGIÃO
São 80 oportunidades para Suzano e mais 40 para
Itaquaquecetuba. Cidades, página 3
SEGURANÇA

Operação Sufoco aborda 194 veículos
em Mogi e Itaquaquecetuba
Bazar do Divino ocorre a partir do dia 26
de junho. Cidades, página 4

A segurança pública foi tema
da sessão da Câmara de Vereadores de ontem, onde diversos
membros do Legislativo fizeram
críticas à insegurança pela qual
passam moradores e comerciantes do centro e dos bairros. O
presidente do Legislativo mogiano, vereador Marcos Furlan
(Pode), utilizou a tribuna para
se referir a uma indicação aprovada em plenário que pede reforço no policiamento na Chácara Santo Ângelo, e se referiu a
uma indicação apresentada anteriormente para o bairro Mogilar.
Cidades, página 5

Policiais civis ainda localizaram drogas no bairro
de Cidade Tiradentes, na capital. Cidades, página 8

Mutirão para
vagas em
creches acaba
amanhã. p3
Mogi

LOTEAMENTO
IRREGULAR É
EMBARGADO
NO TABOÃO
Uma ação conjunta realizada, anteontem, pela Prefeitura resultou na
interdição e embargo de mais um
loteamento irregular, desta vez localizado na estrada do Itapeti, bairro do Taboão, na divisa com Santa
Isabel. Cidades, página 4
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EDITORIAL

TRIBUNA

De novo, a segurança

A

segurança pública, novamente, está em evidência na Região
Metropolitana de São Paulo, se
é que realmente o tema deixou
de ser pauta. Nos telejornais é possível ver
casos e mais casos de roubos, furtos e mortes, o que é pior. Na tentativa de tentar diminuir esse quadro, forças de segurança
do Estado estão protagonizando a Operação Sufoco, que começou na semana passada e ainda não tem data para acabar; em
Mogi e Itaquá, por exemplo, mais de 190
veículos vistoriados.
É um caminho, já que a maioria dos crimes ocorre quando o criminoso está usando um veículo, seja ele moto ou carro. A
situação parece estar tão preocupante, que
ontem mesmo, os vereadores cobraram mais
segurança para o centro e demais áreas de
Mogi, tomara que esse pedido se concretize.
Cada vez as cidades estão mais juntas, se
tornando um grande aglomerado de pessoas,
e fica difícil determinar, às vezes, em quais
locais a segurança precisa ser reforçada.
No Alto Tietê mesmo, os municípios estão
tão juntos, que as vezes só é possível saber

que se saiu de um e entrou no outro por
causa das estações de trem da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
As Polícias Militar e Civil devem fazer
sua parte e transitar entre as cidades da região, porém as Guardas Civis Municipais
(GCMs), não têm a mesma facilidade. É
hora, talvez, de rever isso, evidentemente
de um modo legal, sem interferências, para
que possam atuar em forma de cooperação
entre elas, trocar ideias sobre os crimes que
ocorrem nas divisas entre os municípios,
e assim, quem sabe, ajudar a diminuir as
ocorrências.
Ideias precisam surgir para combater os
crimes, e se não funcionarem, serão descartadas. Agora, não adianta esperar resultados
diferentes quando as operações são as mesmas, algo precisa mudar para que a segurança
pública deixe de ser pauta o tempo inteiro.
Isso sem contar todas as outras mudanças que precisam ser feitas, como escola
de qualidade, fomento de oportunidades
de trabalho, entre outros temas, que podem não parecer, mas também estão ligados à segurança.

editor@jornaldat.com.br

 ‘Baby me leva’ I

O projeto “Baby, me Leva” está com 60
animais disponíveis para adoção em
seu site oficial (www.suzano.sp.gov.br/
baby-me-leva). A iniciativa, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é conduzida pelo Setor de Bem-Estar Animal
e oferece aos interessados a possibilidade de encontrar um novo amigo pet.
 ‘Baby me leva’ II

A iniciativa reúne cães e gatos de diferentes portes, idades e gêneros, todos castrados e com as vacinas em
dia. Cada um dos animais pode ser visualizado no portal e, em caso de interesse, os munícipes podem entrar em
contato com os cuidadores por telefone 4745-2055 ou e-mail babymeleva@
suzano.sp.gov.br. Desta forma, os servidores da prefeitura vão agendar uma
visita para que o cidadão possa conhecer o animal de perto e, assim, oficializar a adoção.
 Natureza

ARTIGO

Secretaria Municipal de Educação de
Guararema retomou, na segunda quinzena de abril, as atividades na Escola da

Cedric Darwin
cdadv@uol.com.br

Greve?
O óleo diesel, combustível
dos caminhões, custa o mesmo que um litro de gasolina,
mas os caminhoneiros não
iniciam nenhum movimento de repúdio aos sucessivos
aumentos, muito menos uma
greve nos moldes daquela de
2018. Parece que os aumentos sucessivos não causam nenhum impacto, pois não há
nenhum sinal de paralização.
Ao que tudo indica a política de preços da Petrobras
e os sucessivos aumentos
não incomodam a categoria.
Aliás, parece que os sucessivos aumentos dos combustíveis não incomoda ninguém
no Brasil. Nenhuma categoria
diretamente afetada se mobiliza contra os aumentos. Nem
taxistas, nem motoristas de
aplicativo, nem motoboys,
transportadores, donas de

casa que pagam até R$ 150
num botijão de gás ou a classe média que deixa R$ 400,
R$ 500 ou R$ 600 no posto
de combustível ao abastecer
um veículo. A sociedade parece anestesiada pelo aumento
incessante dos preços como
se isso fosse absolutamente
normal e que a política de
preços da Petrobras seja uma
lei natural, contra a qual nada
possa ser feito.
Ninguém gosta de greve,
mas em certos momentos
históricos é necessário que os
prejudicados se mobilizem e
digam que não é possível continuar da maneira em que está.
Precisamos rever a política de
preços dos combustíveis, pois
a Petrobras conseguiu um feito inédito no Brasil, ter mais
lucro que os Bancos. Se a Petrobras é nossa, porque continuar pagando preços altos
nos combustíveis? Se somos
os acionistas majoritários da

companhia, somos nós quem
definimos a política de preços
e ele não pode atentar contra
a própria nação.
A solução é deixar no passado a energia dos combustíveis
fósseis e partir para eletrificação, que já começou timidamente é um processo sem
volta. Já temos alguns carros
populares elétricos que custam pouco mais de R$ 150
mil e muitos de luxo, mas em
breve o veículo a combustão
perderá sua relevância. Ao
invés de perdermos tempo
e dinheiro com combustíveis
fósseis precisamos olhar para
o futuro que é a eletrificação,
sua autonomia e o fim dos veículos à combustão. A Europa
já fixou data para isso, 2035,
é possível que muito antes
essa seja uma realidade de
todo mundo.

Natureza Francisca Lerario. Com a retomada do Programa Colhendo Saberes na Escola da Natureza, que consiste
em aulas-passeio num ambiente aberto,
contato com a natureza e atividades mão
na massa, os alunos da Rede Municipal
participarão do Projeto Ecos - Educação
Musical e Ambiental. O Projeto Ecos é
uma atividade de início à musicalização, ministrada pelo instrutor musical
André Pimenta, na Escola da Natureza,
que une o fazer musical (eco – som) à
educação ambiental e preservação do
meio ambiente (eco – ecologia).
 Retomada das obras

Paralisadas desde 2015, às obras da
futura sede própria da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos na rua
Deputado Queiroz Telles, na Vila Romanopolis, voltou a ser discutida na sessão ordinária da Casa de anteontem.
Na oportunidade, o plenário aprovou
um requerimento do vereador Claudio
Roberto Squizato (PL), contendo diversos questionamentos sobre o assunto.
Segundo ele, o mais importante é saber quando, de fato, os serviços serão
retomados. Os serviços estavam avaliados em R$3,4 milhões e previsão de
conclusão de um ano.
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EDUCAÇÃO

Mutirão

IFSP oferta 120 vagas para
cursos em Suzano e Itaquá

Inscrições para
vagas em creche
seguem abertas
até amanhã

Segundo o instituto, são 40 vagas para Itaquaquecetuba e 80 oportunidades para Suzano
Região - O Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
oferece 120 vagas para cursos técnicos gratuitos nos
câmpus Itaquaquecetuba e
Suzano. Em todo o estado
de São Paulo são ofertadas
1.970 vagas para o primeiro
semestre de 2022.
As inscrições para o processo seletivo devem ser
realizadas entre 10 de maio
e 5 de junho. A isenção da
taxa de inscrição, no valor
de R$ 20, pode ser solicitada
até o dia 20 de maio.
Para efetivar a inscrição,
o candidato deve ler o Edital
n.º 225/2022 na íntegra,
realizar o cadastro, preencher
o formulário eletrônico de
inscrição e o questionário
socioeconômico no Portal
do Candidato, por meio
do site processoseletivo.
ifsp.edu.br, e pagar a taxa
de inscrição (para os não
isentos) exclusivamente no
Banco do Brasil.
Poderão solicitar a isenção

Daniel Carvalho/Mogi News

Suzano tem 40 vagas para automação e administração; Itaquá são para mecânica

do pagamento da taxa de
inscrição os candidatos que
possuírem renda familiar per
capital igual ou inferior a 1,5
salário mínimo (renda igual
ou menor a R$ 1.818,00) e
tiverem cursado o ensino

fundamental em escola da
rede pública ou com bolsa
integral em escola da rede
privada.
A seleção será realizada por
meio de prova constituída
por 30 questões de múltipla

escolha que contemplarão
conhecimentos de Língua
Portuguesa e Matemática.
As provas serão realizadas
no dia 19 de junho de 2022,
das 9 horas ao meio-dia.
O processo seletivo para

ingresso no segundo semestre destina-se aos cursos
técnicos concomitantes
ou subsequentes ao ensino médio, voltados para
alunos que estão cursando
ou que já concluíram o
ensino médio. No caso
dos cursos concomitantes,
o estudante cursa apenas
o ensino técnico no IFSP,
devendo, obrigatoriamente,
estar matriculado no 2º ou
no 3º ano do ensino médio
em outra escola. Já os cursos
técnicos subsequentes ao
ensino médio são aqueles
em que o estudante cursa
apenas o ensino técnico
no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído
o ensino médio.
Não há limite de idade
para estudar no IFSP. O
Instituto Federal oferece
chances de estudo, qualificação e recolocação no
mercado de trabalho para
todos. Escolha seu curso
técnico e aprimore sua
formação.

Ferraz - Secretaria de Educação está com inscrições
abertas para o preenchimento
de vagas nas creches municipais, 12 unidades estão
com maior disponibilidade
de vagas imediatas. As inscrições terminam amanhã.
O mutirão de vagas está
ocorrendo apenas nas creches Bruna Belloni, Eduardo
Santiago, Elias Sleiman,
Francisco Farias, Gabriel
Coelho, Geraldo da Silva, José
Pereira, Esperança de Sião,
Laços Eternos, Nova Vida
I, Nova Vida II e OIAEU II.
As vagas são destinadas
às crianças de zero a 3 anos.
Os pais serão informados por
e-mail e contato telefônico
sobre a contemplação que
será realizada a partir do dia
18 de maio, dessa forma, os
alunos terão entre os dias
19, 20 e 23 de maio para
finalizarem a matrícula.
É necessário comparecer na
unidade escolar pretendida
com a certidão de nascimento do aluno, comprovante
de endereço atualizado,
documento original com
foto do responsável pela
criança, telefone e endereço
de e-mail.

Árvores

Tecnologia

Descarte

Meio Ambiente reforça a
orientação sobre cortes

Alunos começam a ter
aulas de computação

Quinta unidade
do Ecoponto é
inaugurada no
Parque Scaffid

Suzano - A Secretaria de
Meio Ambiente reforça as
orientações sobre a poda
consciente de árvores, tanto
em locais públicos quanto
em particulares. A Prefeitura
realiza o serviço mediante
a avaliação de manejo, em
razão da sua relevância para
preservação ambiental e a
busca pela ampliação da área
verde.
A poda é o termo que
caracteriza o corte de ramificações de uma parte da
árvore visando adaptá-la ao
ambiente urbano de forma
sadia. Para isso, é necessária a
execução de maneira correta
e somente quando necessário,
ou seja, em situações quando
há risco de danos a pessoas ou
edificações, queda de galhos,
dificuldade da passagem de
veículos e pedestres ou até
mesmo quando interferem
na rede elétrica, iluminação
pública e placas de sinalização. A orientação ainda se
estende quanto às épocas
recomendadas para a atividade,

que abrangem o início da
primavera e o final do verão.
Conforme dispõe a lei
complementar municipal nº
135/2003, é proibida a poda
drástica de ramos ou raízes
superior a um terço da árvore,
estando sujeito à multa e outras sanções administrativas.
A diretriz atua em relação à
garantia de arborização, pois
um corte mal executado pode
ocasionar prejuízos, deixando
a árvore suscetível à entrada
de doenças e queda.
Em parceria com a Secretaria
Municipal de Manutenção
e Serviços Urbanos, a Pasta
oferece o serviço à população
em casos de área pública, como
ruas, avenidas e calçadas. O
pedido pode ser feito junto
à Ouvidoria Municipal, pelo
telefone 0800-774-2007 ou
e-mail ouvidoria@suzano.
sp.gov.br. O setor também
atende de forma presencial
no número 126 da rua Baruel,
de segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas. Áreas particulares
são de responsabilidade do

proprietário e não é necessária autorização por parte da
Prefeitura, segundo o decreto
nº 9.396/2019.
Para o secretário de Meio
Ambiente, André Chiang,
a conscientização integra
as políticas públicas desenvolvidas para o plantio e a
conservação. “Realizamos
diversas iniciativas para arborização e contamos com a
participação popular. Acredito
que a união de esforços é o
caminho para uma cidade
mais sustentável e que zela
pelo futuro das próximas
gerações”.
A ampliação da área verde
em Suzano também conta
com o projeto “Disk Árvore”, promovida pelo Viveiro
Municipal Tomoe Uemura. O
equipamento atende aos pedidos
para o plantio de mudas de
árvores em espaços públicos
e na frente de residências de
forma gratuita. Os interessados
podem entrar em contato
pelo número 4749-3943 e
aguardar a visita da equipe.

Suzano - Os alunos do 3º
ano do ensino fundamental da
Escola Municipal Professora
Ignez de Castro Almeida Mayer,
localizada no bairro Cidade
Boa Vista, tiveram, na última
segunda-feira, suas primeiras
aulas com os computadores
conquistados pela Secretaria
de Educação de Suzano no
início de 2022. Ao todo, a
instituição conta com 72
chromebooks – equipamentos
com sistema operacional
do Google – para serem
utilizados pelas crianças,
cada uma com seu próprio
usuário pessoal.
A aula ministrada pela
professora Priscila Cristina
era da disciplina de Matemática e contou com uma
série de atividades realizadas
na plataforma Matific, a
exemplo de jogos de soma e
subtração, aliando conceitos
multidisciplinares de áreas
como língua portuguesa,
ciências e artes por meio
de palavras em extenso,
identificação de espécies
de animais e combinação

de cores com tintas.

Jogo de tintas

Para o aluno Diego Domingos da Silva, de oito
anos, a novidade foi muito
bem-vinda. “Eu brincava
com o computador do meu
irmão e agora posso usar
um em sala de aula. Estava ansioso para começar a
mexer nele”, comentou. Já a
aluna Marina Pires de Lima,
também de oito anos, falou
de sua atividade favorita na
plataforma Matific: “O que
eu mais gostei foi o jogo
de colocar tinta e somar
os números, é muito legal”.
Todas as ações disponibilizadas na plataforma contam
com uma linguagem lúdica
e própria para o ensino,
construindo uma curva
progressiva de ensino com
os alunos para adaptar os
níveis dos desafios de forma
dinâmica, a fim de desafiar
as capacidades dos alunos
ao passo que aprendem
conceitos trabalhados em
sala de aula.

Itaquá - A Prefeitura inaugurou, anteontem, o Ecoponto
Scaffid, o quinto só este ano
para ampliar as ações de combate ao descarte irregular. A
unidade funciona de segunda
a sábado, das 8 às 17 horas.
Marengo, Piratininga, Vila São
Carlos e Vila Arizona são os
bairros que também já foram
contemplados e a reforma da
unidade do Jardim Odete logo
será finalizada.
Cinco caçambas vão receber móveis desmontados,
madeiras, recicláveis, resíduos
da construção civil e lâmpadas. “Esse quinto ecoponto
reforça nosso compromisso
com o meio ambiente e no
combate ao descarte irregular.
Muita coisa ainda está por
vir”, disse o prefeito Eduardo
Boigues (PP).
Construído na rua Guiricema
com a rua Henrique Giovanni
Xavier, s/n, no Parque Res. Scaffid
II, a unidade foi implantada
em uma área estratégica, com
várias residências no entorno.
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DORES NO CORPO

Dia da Conscientização sobre a
Fibromialgia é lembrado hoje
Embora ainda não se conheça uma causa especifica da doença, existem alguns fatores de risco, como a idade
Mogi - A fibromialgia é
uma doença crônica que
tem como principal sintoma
a dor constante por todo
corpo. Ainda não tem causa
conhecida e atinge, principalmente, mulheres entre
30 a 60 anos. Mas homens,
pessoas idosas, crianças e
adolescentes também podem
ter a doença.
Em 12 de maio, hoje,
é comemorado o Dia da
Conscientização sobre a
Fibromialgia, data instituída pela Lei Municipal
6879/2014. Neste dia, a
doença é lembrada por meio
de ações educativas ou rodas
de conversa que contribuam
para alertar a população sobre prevenção, diagnóstico
e tratamento.
A fibromialgia é uma
síndrome clínica que se
manifesta com dor no corpo
todo, principalmente na
musculatura. Junto com a
dor, a fibromialgia causa
sintomas de fadiga, sono não
reparador (a pessoa acorda

Mogi News/Arquivo

cansada), além de possíveis
alterações de memória e
atenção, ansiedade, depressão e distúrbios intestinais.
O paciente sente mais dor
no final do dia, mas pode
ocorrer também pela manhã.
A dor é sentida “nos ossos”
ou “na carne” ou ao redor
das articulações, com grande
sensibilidade ao toque.
O diagnóstico é clínico,
isto é, não necessita exames
para comprovar que ela está
presente. Mas há critérios
importantes de análise como
sentir dor por mais de três
meses em todo o corpo e a
presença de pontos dolorosos
específicos na musculatura.

Alívio
Embora a prevenção da fibromialgia não seja possível, algumas coisas podem
ser feitas para melhorar a
qualidade de vida:
Exercícios físicos: converse com o médico sobre
a possibilidade de começar
a fazer exercícios físicos,
pois eles podem ajudar a
diminuir as dores.
Alimentação saudável:
ter hábitos alimentares
mais saudáveis pode ajudar a reduzir as dores.

Causa
Não existe ainda uma
causa única conhecida para
a fibromialgia. Pode aparecer
depois de eventos graves
na vida de uma pessoa,
como um trauma físico,
psicológico ou mesmo uma
infecção grave. Estudos
recentes mostram que os

- ter algum parente com
fibromialgia); lesões (sofrer
lesões recorrentes); ter outros
problemas de saúde como
lúpus ou artrite reumatoide.

Doença acomete, na maioria das vezes, as mulheres entre 30 e 60 anos

portadores apresentam uma
sensibilidade maior, como
se o cérebro estivesse com
um “botão desregulado” para
fazer a pessoa sentir mais

dor. Desta maneira, nervos,
medula e cérebro fazem
com que qualquer estímulo
doloroso seja aumentado de
intensidade.

Entre os fatores de risco
não controláveis estão: idade (ter acima de 45 anos);
sexo (ser mulher dobra as
chances); histórico familiar

Acompanhamento: uma
doença que afeta tanto a
qualidade de vida não é
algo fácil. Procure um psicólogo para conversar sobre a situação.

Estr. do Itapeti

Artesanato

Loteamento irregular é
embargado no Taboão

Bazar do Divino ocorre a
partir do dia 26 de junho

Mogi - Uma ação conjunta
realizada, anteontem, pela
Prefeitura resultou na interdição e embargo de mais um
loteamento irregular, desta vez
localizado na estrada do Itapeti,
bairro do Taboão, na divisa
com Santa Isabel. A Guarda
Civil Municipal (GCM), por
meio da Patrulha Rural, esteve
no local e deu apoio para a
atuação dos funcionários do
Departamento de Fiscalização de Obras Particulares
e da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana.
Os acessos do loteamento
foram fechados com o apoio
de tratores.
Este foi o segundo trabalho
conjunto do tipo em apenas
uma semana. No dia 3, ocorreu
a interdição de um loteamento
irregular existente na estrada
das Aroeiras, situado próximo
à barragem do rio Jundiaí,
no distrito de Taiaçupeba.
Os acessos do loteamento
também foram fechados com
máquinas.
O secretário municipal

Mogi - Além da exposição
Festa do Divino, que já
ocupa a Galeria de Artes
Wanda Coelho Barbieri, no
Centro Cultural, a praça
Monsenhor Roque Pinto
de Barros, em frente ao
equipamento cultural, vai
receber, a partir de 26 de
maio (mesma data de início
da Festa do Divino Espírito
Santo 2022), o Bazar do
Divino. Trata-se de uma feira
de artesanato temática, que
será montada nos dias 26,
27 e 28 de maio e também
em 3, 4 e 5 de junho.
O bazar é mais uma iniciativa do projeto Mogi
Feita à Mão, aproveitando
o ensejo da tradicional
festa, que será retomada
em 2022 após dois anos
de interrupção em função
da pandemia, porém ainda
sem a quermesse. O projeto
é composto por artesãos e
artesãs da cidade, que confeccionam e comercializam
seus produtos em praças
da cidade, com fomento

de Segurança, Toriel Sardinha, acompanhou as ações
e reforçou que o trabalho
de fiscalização é feito continuamente pela Patrulha
Rural. “Novas fiscalizações
serão realizadas sempre que
houver necessidade, para se
evitar o crescimento desordenado de nossa cidade. A
Patrulha Rural é preparada
e vem realizando um ótimo
trabalho”, comentou.
Já o secretário municipal de

Planejamento e Urbanismo,
Claudio de Faria Rodrigues,
ressaltou que a interdição do
loteamento irregular mostra a
importância de se verificar a
situação de qualquer imóvel
antes da compra. “Nossa
orientação para as pessoas
que pretendem comprar
imóveis – terrenos, casas
ou apartamentos – é para
que a situação cadastral seja
verificada na Secretaria de
Planejamento”, apontou.
Divulgação/PMMC

Máquinas fecham passagem do loteamento

O bazar é mais
uma iniciativa
do projeto Mogi
Feita à Mão

da Secretaria Municipal
de Cultura.
O bazar vai reunir 16
barracas, com produtos
artesanais de diferentes
tipos, todos alusivos à Festa
do Divino Espírito Santo.
Ao longo dos seis dias, ele
ficará aberto das 10 às 20
horas. Já o Centro Cultural,
onde está a exposição do
Divino, também vai estender
o horário de funcionamento
nas datas do bazar e ficará
aberto até as 20 horas, dando
assim a oportunidade para
que mais pessoas entrem
e visitem o equipamento

cultural e a mostra, instalada no piso térreo.
A exposição Festa do
Divino reúne peças que
compõem o acervo do museu
da Festa do Divino Espírito
Santo – Professora Amália
Theresa Manna de Deus.
São itens como cartazes,
imagens, oratórios, esculturas da tradicional pomba
que é símbolo da festa,
vestimentas, acessórios e
instrumentos dos grupos
de congada, marujada e
Moçambique, bem como
um carro de boi, que foi
adquirido por um grupo de
devotos na cidade de Santo
Bento do Sapucaí e doado
à organização da festa.
A exposição Festa do
Divino já está aberta para
visitação, a princípio de
segunda a sábado, das 9
horas às 16h45, porém nos
dias do bazar, terá portas
abertas até as 20 horas. A
mostra se encerra juntamente ao bazar, no dia 5
de junho.
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Vereadores criticam falta de
segurança durante sessão
Parlamentares utilizaram a tribuna para pedir maior segurança para os moradores e comerciantes da cidade
André Diniz

Mogi - A segurança pública
foi tema da sessão da Câmara
de Vereadores de ontem, onde
diversos membros do poder
Legislativo fizeram críticas à
insegurança pela qual passam
moradores e comerciantes do
centro e dos bairros.
O presidente do Legislativo
mogiano, vereador Marcos
Furlan (Pode), utilizou a tribuna na fase do expediente
para se referir a uma indicação
aprovada em plenário que
pede reforço no policiamento
na Chácara Santo Ângelo, e se
referiu a uma indicação apresentada anteriormente para o
bairro Mogilar, e falou sobre
uma recente reunião que teve
com o secretário municipal de
Segurança, Toriel Sardinha.
“A sensação de insegurança
em muitos bairros têm persistido. A Câmara necessita
votar o projeto de Lei de
integração das câmeras do
comércio. Conversamos com o
secretário Sardinha, que possui

boas ideias que incluem o
aumento do efetivo da Guarda
Civil Municipal (GCM). Hoje,
aprovamos um requerimento
sobre os Consegs”, lembrou o
vereador, se referindo a uma
moção de votos de aplausos
pelos 37 anos da criação dos
Conselhos Comunitários de
Segurança (Conseg).
O apelo do presidente da
Câmara contou com o apoio
de diversos vereadores, como
José Luiz Furtado (PSDB), o
Zé Luiz, que citou o caso de
um estabelecimento comercial
localizado no Centro Cívico
que foi furtado. “Se isso ocorre próximo à Prefeitura e à
Câmara de Vereadores, sob
o olhar de uma das câmeras
de monitoramento, mal podemos imaginar como estão
os bairros. Um comerciante
não pode ser prejudicado e
ficar à mercê dos bandidos,
é inadmissível”, protestou
Zé Luiz.
Clodoaldo Aparecido de
Moraes (PL) reforçou suas
críticas ao governo do Estado,

Diego Barbieri/CMMC

Além de pedirem policiamento, vereadores prestaram homenagens na sessão

sobre a falta de empenho do
Palácio dos Bandeirantes às
demandas da comunidade
mogiana. Seu colega de partido, José Francimário Vieira
(PL), o Farofa, reforçou que
o Alto Tietê conta hoje com
um déficit de 30% no seu
quadro de policiais, e reiterou
que o uso de inteligência e

No final de semana

monitoramento são os caminhos
para coibir a criminalidade na
cidade, citando o projeto de
integração das câmeras.

Homenagens

O período de expediente da sessão de quarta-feira
prestou homenagens a três
grupos laureados pela Câmara

Municipal.
O primeiro grupo foi para
os integrantes da Associação
de Voluntários da Santa Casa
de Mogi das Cruzes, que completou em março 51 anos de
funcionamento. Para receber
as homenagens, compareceram
representantes da entidade,
entre elas a presidente Miriam

Nogueira do Vale.
O segundo grupo foi composto pelos atletas da delegação
mogiana nos Jogos da Melhor
Idade, onde foram homenageados por requerimento no início
do mês.A equipe conquistou,
na etapa regional de Campos
do Jordão, nove medalhas de
ouro, sete de prata e duas de
bronze, credenciando assim
16 atletas para a etapa estadual que será disputada em
Presidente Prudente. Hélio
Rong Júnior, coordenador da
equipe, agradeceu pelo apoio
da Prefeitura e da comunidade aos atletas, reforçando
a necessidade de atenção à
Melhor Idade.
Também foram agraciadas
Cíntia Caroline Barbosa e
Daniele Miki Iwao com o
Diploma de Doadora de Leite
Materno. A homenagem foi
criada com base em um projeto de Decreto Legislativo de
autoria de Edson Santos (PSD)
em 2021, que homenageia as
maiores doadoras ao Banco
de Leite Humano de Mogi.

‘Futebol de Rua’

Sesc recebe ‘Do 13 ao 20 (Re) Escola na Vila Brasileira
Existência do Povo Negro’
recebe projeto de educação
Mogi - Ampliar e fortalecer
os diálogos sobre a condição
social da população negra.
Este é o intuito do Sesc com
a quarta edição do projeto
Do 13 ao 20 (Re)Existência
do Povo Negro, ação institucional que faz alusão aos
marcos de 13 de maio, data
da abolição da escravatura no
Brasil, e ao 20 de novembro,
dia da morte de Zumbi dos
Palmares e, desde 2011, instituído como Dia Nacional
da Consciência Negra. Esta
é a primeira vez que a ação
acontece no Sesc de Mogi
das Cruzes.
O objetivo do projeto é o
fortalecimento e o reconhecimento das lutas, conquistas,
manifestações e realidades
do povo negro, bem como
o fomento à equidade, convivência e reconstrução simbólica no campo individual
e coletivo, contribuindo
para uma sociedade livre do
racismo e de outras formas
de dominação.
Desta forma, o Sesc pretende

Esta é a
primeira vez
que a ação
acontece no
Sesc de Mogi
reiterar os valores institucionais, corroborar com o
processo de ressignificação
simbólica do Brasil como
comunidade multiétnica e
multicultural. Em diferentes formatos, linguagens e
assuntos, a programação
versa em análises críticas
de apagamentos e anúncios
da produção cultural negra,
perpassando a educação, artes
visuais, literatura, religiosidade, africanidades, turismo,
cartografias, feminismo negro,
entre outras possibilidades.
Amanhã, às 20 horas, a
poeta Jô Freitas propõe com
esse espetáculo literário uma
espécie de território nordestino, tendo a Bahia como

condutor de suas tradições.
O Show poético-literário
conta com versos próprios,
buscando um universo Baiano
aconchegante com a sanfona e a viola. É a poesia do
interior e da cidade grande
em junção através da poesia
falada (Spoken word) e da
poesia cantada.
No sábado, às 11 horas e
às 14h30, haverá escavação
de memórias, demarcação
de territórios com o baú de
riquezas com conhecimento
por meio das palavras, curiosidades, músicas e brincadeiras
relacionadas com elementos
na natureza (como se faz em
África). O pote de ouro ao
final do arco-íris é representado pela diversidade da
desmistificação cultural do
continente africano.
E, no domingo, às 11 horas e às 14h30, vai ocorrer
a construção dos jogos de
memorização, vivenciando
uma das escritas e sabedorias
antigas do povo akan, civilização da África Ocidental.

Mogi - Estudantes da Escola
Municipal Profª Doracy
Baptista de Campos Pereira,
na Vila Brasileira, deram, na
última semana, o pontapé
inicial do projeto Futebol de Rua pela Educação,
promovido pelo Instituto
Futebol de Rua com apoio
das secretarias municipais
de Educação e Esporte e
Lazer. As atividades serão
no contraturno das aulas,
às segundas e sextas-feiras,
e deverão ser atendidos
cerca de cem alunos.
O primeiro dia da iniciativa
na escola foi acompanhado
pela secretária de Educação,
Patricia Helen Gomes dos
Santos, a adjunta da Pasta,
Andréa Souza e o secretário
de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira. A prática
da modalidade na escola
será acompanhada por um
pedagogo e um professor de
educação física do Instituto.
O projeto, aprovado pelo
Ministério dos Esportes
em 2009, apresenta uma

proposta educativa baseada
no conceito do esporte para
desenvolvimento humano,
com foco na formação humana e esportiva das crianças,
abordando conceitos como
a cultura de Paz, educação
socioemocional, cooperação,
integração e habilidades da
modalidade.
O público-alvo são crianças
e adolescentes de ambos os

sexos, entre 7 e 13 anos
matriculados em escola
pública e vivendo em região
de risco social. O Instituto
atua em prol da inclusão
esportiva de crianças e
adolescentes em situação
de vulnerabilidade social,
permitindo uma melhora
significativa nas condições
de aprendizado, cidadania
e formação de valores.
Divulgação/PMMC

Projeto foi aprovado pelo Ministério dos Esportes
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A má notícia é que o tempo voa. A
boa, é que você é o piloto.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
TEREZINHA DE JESUS PEDRO LEMES DA SILVA
FLAVIO ANTONIO CAPORALI
Parabéns hoje e sempre! Você merece um ano novo de vida
maravilhoso! Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br
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Newton,
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que a menina foi apenas maquiada e não está doente. Dulce Maria se vinga

Além da Ilusão

Água (?),
refrigerante
com sal

Violeta disfarça e afirma que não foi sequestrada por Matias. Leônidas dá um
ultimato em Matias. Eugênio pede que Leônidas não deixe Matias a sós com

Constantino para retomar o controle da rádio.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Paula tenta ajudar Nilton com Carmem. Roni manda seus capangas eliminarem
Tucão. Osvaldo avisa a Paula que Neném vai embora com Rose. Tucão foge

Remédios
usados no
tratamento
da hipertensão
Sede do
governo
argentino

BANCO

68

e pega Flávia e Guilherme como reféns. Paula implora para Neném não ir

Solução

embora com Rose. Tucão ameaça Guilherme e Flávia.

Pantanal
Jove chega a tempo de impedir Mariana de mandar Juma para casa e avisa
à avó que ambos voltarão para o Pantanal. Tadeu resolve ir com Tibério para
Aquidauana desfazer a venda dos bois sem avisar a José Leôncio. Juma fica
surpresa ao ver que Muda está falando. Jove deixa José Leôncio estarrecido
ao avisar ao pai que voltou para o Pantanal para ficar com Juma.

RECORD, 21H00

Reis
Deus conta a Samuel onde Saul está. A população berra o nome do escolhido.
Os mais velhos reprovam a escolha de Samuel. Irritado, Saul resolve ter uma
conversa com seus parentes.
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GLOBO, 21H00
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Violeta. Darcy Vargas encomenda um vestido a Isadora. Arminda chantageia
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GLOBO, 18H15

Limitada (abrev.)
ONG liga- Partido
da aos ex- Democrata
cepcionais Cristão

3/a-ha. 5/sumas. 6/adônis — bonsai.

e joga gelatina na cabeça de Bárbara e Frida.

(?) da mãe
joana:
lugar sem
regras

Um dos
indicativos da
putrefação

Madre Superiora e irmã Fabiana acalmam Dulce Maria após desvendarem
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Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre

A Virgem
dos Lábios
de Mel
Alteram

Seu
símbolo é
a bandeira
branca
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estrada da estrada da
felicidade. Aceite os
receios e corra atrás
de seus sonhos.
É que só se vive uma
vez, duas talvez não
seja possível. Então
lute, pratique o bem
e agradeça à vida por
se ter lembrado de
você! Seja feliz com
um sorriso de orelha a
orelha!
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Viver com aquele
sorriso de orelha
a orelha que tanto
engrandece o mundo
é a melhor forma
de agradecer por
estar vivo, por estar
compartilhando
momentos lindos,
dias maravilhosos,
emoções memoráveis,
sensações
inesquecíveis.
Só assim, você
demonstra gratidão
e sua admiração pela
dádiva de estar na
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/21 - PROCESSO Nº 18.390/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1.322 (UM MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS)
JAZIGOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE NA RUA CAP. JOAQUIM DE MELLO FREIRE, 900 – VL
VITÓRIA, NESTE MUNICÍPIO
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana,
comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições do art. 49
da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº
006/21. Fica aberto o prazo de 5 (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.
Mogi das Cruzes, em 10 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
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Cônsul de Israel em Mogi
O prefeito Caio Cunha, a vice Priscila Yamagami Kähler e a presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Simone Margenet Cunha, receberam no gabinete, ontem, a
visita do novo Cônsul-Geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich. Ele substituiu
Alon Lavi, que esteve em Mogi das Cruzes em junho de 2021, e dará continuidade à
missão de fomentar as relações entre Brasil e Israel.
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SEGURANÇA PÚBLICA

Operação Sufoco vistoria 194
veículos em Mogi e Itaquá
Além disso, policiais civis do 2º DP de Suzano localizaram 60 mil porções de drogas no bairro Cidade Tiradentes
Everton Dertonio*

Região - A Secretaria de Estado
da Segurança Pública de São
Paulo (SSP) promove, desde
o início de maio, a Operação
Sufoco em cidades da região,
e outras localidades do Estado.
Até a última segunda-feira, de
acordo com a Pasta, 6,1 mil
veículos foram vistoriados. em
todo o Estado, a ação da Polícia
Militar (PM), Polícia Civil e
Guarda Civil Metropolitana
(GCM) apreendeu 197 automóveis e motocicletas e
localizou mais de 40 veículos
roubados e/ou furtados.
Em Mogi das Cruzes e
Itaquaquecetuba, somente
na sexta-feira passada, foram vistoriados 194 veículos,
sendo 105 em Mogi e 89 em

Itaquá, além de 184 pessoas
abordadas, 89 e 95 respectivamente. Também na sexta-feira, uma ação do 2º Distrito
Policial de Suzano apreendeu
mais de 60 mil porções de
drogas em um imóvel na
Cidade Tiradentes, bairro da
zona leste de São Paulo. Entre
as drogas recolhidas, estão
cocaína, maconha, skank,
crack, ecstasy e haxixe, que
foram encaminhadas à perícia.
A Pasta informou que até
o início desta semana, mais
de 5,3 toneladas de drogas
foram apreendidas, e foram
recolhidos revólveres, armas
de fogo falsas, cápsulas, mais
de 380 celulares e 155 carcaças
de celulares, cartões bancários e máquinas de cartão,
veículos de alto valor, itens

Divulgação/PM

Operação das forças policiais ainda não tem data para acabar em todo o Estado

de informática, alta quantia
em dinheiro nacional e estrangeiro, entre outros itens.

Dez procurados pela Justiça
e outras 47 pessoas foram
detidos, além da apreensão

MANIFESTAÇÃO DE SERVIDORES

*Texto supervisionado pelo editor.

Gripe
Divulgação

Poá - A manifestação de servidores realizada ontem reuniu cerca de 250 pessoas,
segundo os organizadores. O grupo se reuniu em frente à Prefeitura e seguiu até
a Câmara Municipal. Uma das reivindicações das entidades do funcionalismo,
como a Associação dos Profissionais e Trabalhadores da Educação de Poá
(Apep) e o Movimento Juntos Somos Mais Fortes, é a volta do vale-alimentação,
que, segundo eles, foi suspenso em 2021 com a promessa de que voltaria a ser
concedido assim que as contas da cidade estivessem equilibradas. Um encontro
foi realizado entre representantes de entidades e a prefeitura, na última segundafeira, sobre os projetos de lei enviados pela administração à Câmara Municipal,
propondo o reajuste salarial de 6% aos servidores, bem como o retorno do valealimentação no valor de R$ 250 para servidores com vencimentos até R$ 4 mil
mensais. (Katia Brito)

de quatro adolescentes.
A Operação Sufoco, segundo a
SSP, tem como objetivo ampliar

a sensação de segurança da
população e combater todos
os tipos de delitos, incluindo
os crimes contra o patrimônio,
com policiamento em pontos
estratégicos de maior circulação de pessoas e veículos em
todo o Estado. No início da
ação, no dia 4 de maio, foi
anunciado um aumento na
quantidade de policiais nas
ruas da capital, dobrando o
efetivo operacional por meio
de atividades extras.
A ação seguirá pelo restante
do mês e ainda não tem data
prevista para encerramento. A
Pasta informou que no Alto
Tietê, estão mobilizados mais de
44 policiais civis, 13 policiais
militares, quatro guardas civis
metropolitanos e 26 viaturas.

Campanha de vacinação
amplia o atendimento
Mogi - A Campanha de
Vacinação contra a Gripe
ampliou atendimento para
novos grupos: povos indígenas
e comunidades quilombolas;
professores e trabalhadores
de outras funções nas escolas
regulares de ensino infantil, fundamental, médio e
superior; e portadores de
deficiência e de comorbidades (determinados pelo
Ministério da Saúde).
Os profissionais da Educação devem apresentar o
comprovante de trabalho
em escolas, como holerite ou
crachá, e os portadores de
deficiência ou comorbidades
devem levar receita, exames,
laudo ou qualquer documento
médico que comprove sua
condição. Os indígenas ou
quilombolas também precisam apresentar comprovante
da etnia.
A campanha de vacinação prossegue em todas as
unidades de saúde e no Pró-Hiper, com acesso de carro
ou a pé, das 9 às 16 horas.

Todos os adultos devem
comparecer munidos de
documento pessoal com
foto, CPF e comprovantes
de doses anteriores contra
a Covid-19 porque, sendo
possível e dependendo da
unidade, pode realizar ou
indicar a aplicação.

Covid-19
Já a atualização das doses contra o coronavírus
(Covid-19) continua sendo

feita pelo site www.cliquevacina.com.br . Quem tiver
alguma dúvida pode entrar
em contato com o SIS 160.
Em relação às mortes, o
Alto Tietê registrou um falecimento em Poá, a moradora era uma mulher de 96
anos, segundo o Consórcio
de Desenvolvimentos dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat). No total, a
região soma 5.948 mortes
por coronavírus
Divulgação/PMMC

Vacinação segue em todas as unidades de saúde

