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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Obras para acesso ao Rodoanel
em Itaquá devem levar 90 dias
Nova passagem que será construída na saída do município vai diminuir o trajeto que é feito hoje por caminhões e carros
Turismo

Combate ao abuso e exploração sexual

Wanderley Costa/Secop Suzano

Eventos debatem a violência
contra crianças e adolescentes

prefeitura de guararema

As obras para o novo acesso da
Rodovia Ayrton Senna ao Rodoanel Mário Covas foram iniciadas
em Itaquaquecetuba. A nova passagem na saída do município vai
diminuir o trajeto de caminhões,
que hoje é feito em 20,6 km, e
de carros, que é de 5,6 km, para
apenas 1,3 km. Os trabalhos devem ser concluídos pela Agência
de Transporte do Estado de São
Paulo (Artesp) e pela Ecopistas em
até 90 dias. No local, na altura do
km 35 da Ayrton Senna, já existe
uma pista paralela que estava desativada, isolada com bloquetes.
Além disso, o deslocamento para a
Ayrton Senna pelo trecho, sentido
Rio de Janeiro, não será permitido.
Cidades, página 3

Cidades como Suzano vão promover caminhadas e
palestras, reforçando o Disque 100. Cidades, página 5
Diego Barbieri/CMMC

CÂMARA

Segurança

VILA HELIO É NOVO
PONTO TURÍSTICO
A Vila Helio, no centro de Mogi das Cruzes, foi
selecionada para integrar o Programa de Rotas
Turísticas do governo do Estado. Cidades, página 4

Moção pede a instalação de novo distrito
em Mogi das Cruzes. Cidades, página 8

MORADORES
DO TOYAMA
PROTESTAM
Moradores do Conjunto Toyama,
em Mogi das Cruzes, protestaram
anteontem por mais segurança. De
acordo com os manifestantes, são
constantes os roubos e furtos. A
Polícia Militar vai reforçar o policiamento.Cidades, página 4

EDUCAÇÃO

CURSOS

Última semana para isenção do IFSP

Saspe de
Suzano abre
vagas. p3

Instituto Federal oferece 120 vagas para cursos
técnicos em Itaquá e Suzano. Cidades, página 4
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EDITORIAL

A

TRIBUNA

Enfrentamento

s denúncias de violência contra
crianças e adolescentes lideram
o ranking do Disque 100, mantido pelo Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos, e reforçam a necessidade de políticas públicas
voltadas para proteção daqueles que são os
futuros das cidades, estados e do país. Por
isso campanhas de conscientização devem
ir além deste dia 18 de maio, Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes.
Ações do poder público são fundamentais e fazem toda a diferença, contribuindo
para a retirada de crianças de situações de
violência e também trabalhando com famílias
em situação de vulnerabilidade. A violência
está presente na falta de acesso à educação e
à saúde de qualidade, à condições mínimas
para sobreviver. Triste perceber que ainda é
comum que crianças deixem a escola para
ajudar a família que passa por necessidades.
É preciso erradicar o trabalho infantil definitivamente, mas que suporte é dado para
essas famílias?
Por outro lado, o abuso e a exploração

sexual não estão apenas onde faltam condições mais dignas de vida, a violência está em
todas as classes, presente também onde se
acredita que crianças e jovens têm de tudo.
Um abuso que não é apenas físico e deixa
marcas evidentes, difíceis de ignorar, mas
também é psicológico, deixando cicatrizes
invisíveis que seguem por toda a vida. Isso
sem tocar no número crescente de casos de
estupros de vulneráveis. Criado há mais de
30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tem como objetivo a proteção
integral da criança e do adolescente, garantindo direitos fundamentais como o direito
à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito e à
liberdade. Direitos no papel, que precisam
estar presentes no dia a dia, no enfrentamento contínuo à violência.
Assim como não adianta fechar os olhos e
não “meter a colher” em brigas de casal, também é omissão ignorar choro, reclamações
e mudanças de comportamento de crianças
e adolescente. Não podemos assumir essas
situações como o normal, também cabe a
nós, como sociedade, fazer a nossa parte e
denunciar.

•••

KATIA BRITO

 Encontro

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Itaquaquecetuba se reuniu na última segunda-feira com a secretária municipal
de Políticas para as Mulheres, Hadla
Issa, para discutir novos projetos em
prol do desenvolvimento do município e das populações vulneráveis em
bairros periféricos, além de abordar
as medidas de defesa das mulheres.
 Defesa

editor@jornaldat.com.br

Infelizmente, esse tipo de
Apesar da pandemia, ainda se testemunha a sina: “da comportamento é o resultaostentação”! Assim, para ser do de uma sociedade fútil,
legal e aceito em sociedade materialista, que a cada dia
é preciso usar roupas caras, mais inverte valores e nos
produtos importados de úl- transforma em zumbis catima tecnologia, dirigir car- tadores da vil moeda. O inirões, que muitas vezes não migo não é o dinheiro, mas
condizem com os salários e sim a ambição desmedida,
posições de seus respectivos e a falsa impressão de que
donos. Algumas pessoas gas- “ele” pode comprar tudo e
tam o que não podem para resolver todos os problemas.
fingir uma realidade, à qual
Também não é pecado
não pertencem, na maioria, algum gastar um dinheiro
para impressionar desafetos. que é seu, que é consequênTodo esse conceito de pro- cia do seu esforço e trabavar que “pode” através de lho. O problema é quando
bens materiais ou de tudo se quer viver um estilo de
aquilo que só o dinheiro vida que não condiz com a
pode comprar está licencio- nossa condição real. Não é
samente nos condenando a feio usar roupas mais baratas
uma eterna insatisfação, uma ou frequentar lugares mais
tristeza crônica, que muitos simples. Feio é gastar mais
acreditam poder curar com do que pode comprar e não
conseguir pagar.
mais aquisições de bens.

Rosa Poá

A Sala Rosa de Poá completou três anos
de atendimento às mulheres vítimas de
violência doméstica do município ontem

Raul Rodrigues

Entre ter e ser

das mulheres

A OAB Itaquá tem realizado ações voltadas ao atendimento jurídico e acolhimento da população em situação de
vulnerabilidade social, além de atuar
em prol do desenvolvimento da advocacia itaquaquecetubense. Por meio da
Comissão OAB Vai ao Bairro, presidida
por Felipe Miguel Alves Pereira, a subseção visita bairros de Itaquá, levando
orientação jurídica e mais assistência
aos munícipes.
 Sala

ARTIGO

em Itaquá

Além do mais, é bom saber que o sentido da vida e
a verdadeira felicidade tão
procurada, infelizmente, não
podem ser encontrados em
banalidades e modismos
ridículos. Não ser produto
dessa sociedade cruel, vai
nos tornar marionetes nesse
espetáculo de manipulação.
Estar na moda e ser elegante tem mais a ver com
a personalidade, a educação e o comportamento, do
que com a vestimenta. Luxo
mesmo é levar uma vida decente, digna, plena de amor
próprio e consciência limpa
que não faz perder noites de
sono pensando em dívidas
feitas, para poder finalmente
ter a falsa impressão de ser
alguém. Lembre-se que ser
gentil, educado, humilde, ter
paz e saúde, é a única riqueza
que ninguém pode nos tirar!
Raul Rodrigues é mestre em Engenharia
e ex-professor universitário.

editor@jornaldat.com.br

com um total de 650 atendimentos. O
espaço funciona na Delegacia de Polícia
da cidade, localizada na avenida Antônio Massa, 195, no centro, e é mantida
e gerenciada pela Secretaria Municipal
da Mulher. Segundo a responsável pela
Pasta, Maria das Graças Chaia Marques,
a Sala Rosa é gerida pela secretaria com
a finalidade de promover o acolhimento às mulheres que sofreram algum
tipo de violência. As mulheres vítimas
de violência podem entrar em contato
pelos telefones 4638-7207 (Sala Rosa),
153 (GCM – Patrulha Maria da Penha) e
4639-2044 (Secretaria da Mulher).
 Voluntariado

Em sua terceira edição, a Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021, divulgada
recentemente, revelou que 56% da população adulta diz fazer ou já ter feito
alguma atividade voluntária na vida. Em
2011, esse número representava 25%
da população e, em 2001, apenas 18%.
O percentual de voluntários ativos no
momento da pesquisa também chama
a atenção, representando 34% dos entrevistados, que atuam principalmente
junto a famílias e comunidades, pessoas em situação de rua, causa animal e
pessoas com deficiência.

PREFEITURA OUVE SUGESTÕES PARA NOVA CICLOFAIXA

Mogi - A secretária municipal de Mobilidade Urbana, Cristiane Ayres, vistoriou a
ciclofaixa da avenida João XXIII, na noite da última segunda-feira, acompanhada
de um grupo de ciclistas da cidade. A ciclofaixa, que liga a região do Socorro ao
distrito de Cezar de Souza, está em fase de finalização, mas o objetivo da vistoria
foi ouvir as demandas e sugestões dos principais usuários. A Prefeitura fará as
adequações necessárias e marcar uma data para a entrega oficial. A ciclofaixa foi
definida depois do diálogo com representantes dos ciclistas e vereadores.

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br
Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com
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reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.
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RODOANEL MÁRIO COVAS

Passagem na saída do município vai diminuir o trajeto de caminhões e carros

Obras para o novo
acesso são iniciadas
Itaquá- As obras para
o novo acesso da Rodovia
Ayrton Senna ao Rodoanel
Mário Covas foram iniciadas
em Itaquaquecetuba. A passagem na saída do município
vai diminuir o trajeto de
caminhões, que hoje é feito
em 20,6 km, e de carros, que
é de 5,6 km, para apenas
1,3 km. Os trabalhos devem
ser concluídos pela Agência
de Transporte do Estado de
São Paulo (Artesp) e pela
Ecopistas em até 90 dias.
“É uma obra importante
não só para a nossa cidade,
como para todo o Alto Tietê.
Teremos uma faixa exclusiva
para acessar esse anel viário
e isso vai melhorar a logística
para as mercadorias e para
os empresários. Um ganho
em mobilidade urbana e
na economia de tempo”,
destacou o prefeito Eduardo
Boigues (PP).
No local onde o acesso
será feito, na altura do km
35 da Ayrton Senna, já existe uma pista paralela que

Divulgação

Campeonato Paulista

Suzano Vôlei apresenta
nova equipe Sub-21
O Suzano Vôlei fez a apresentação de sua nova equipe
da categoria de base ontem.
no Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado no Paço
Municipal Prefeito Firmino
José da Costa. A equipe visa
formar atletas para integrar o
elenco profissional no futuro
e disputará o Campeonato
Paulista da categoria, campanha
que inicia amanhã, às 18h30,
contra o Vedacit/Guarulhos
fora de casa.
Na ocasião, a supervisora
Ana Paula Ferreira e o técnico Marcos Vinícius, o Didi,
estiveram acompanhados do
prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL)
e do secretário de Esportes
e Lazer de Suzano, Arnaldo
Marin Junior, para apresentar

os 14 atletas da equipe, além
dos membros da comissão
técnica que complementam
o projeto.
Com muitos aplausos, os
representantes anunciaram
os líberos Mazzoni e Luiz
Ricardo; os centrais Luizão,
Matheus Gomes, Guilherme
e Henrique Vinícius; os ponteiros Kayque, Rafael Parada,
Spinelli e Matheus Ferreira; os
levantadores José Pereira (Zé)
e Renan Messias; e os opostos
Ralwan e Wesleen. A comissão é integrada pelo auxiliar
técnico Crystal Sant’Anna,
pelo preparador físico Itamar
Schumacher, o Titi, e pelos
fisioterapeutas Vitor Brito
e Mirena Rocha, também
presentes.
Prefeitura de Suzano

No local onde o acesso será feito, na altura do km 35 já existe uma pista paralela

estava desativada, isolada
com bloquetes. Além disso, o deslocamento para a
Ayrton Senna pelo trecho,
sentido Rio de Janeiro, não
será permitido para garantir
a segurança viária. Quem

precisar acessar a rodovia,
continuará usando a alça
de acesso existente.
“É mais uma conquista
para Itaquaquecetuba que
valoriza a nossa posição
geográfica e a população só

tem a ganhar. Com o acesso, fica mais fácil de novos
empresários investirem na
cidade e gerarmos mais emprego e renda”, completou
o secretário de Transportes,
Rogério Tarento.

Foram apresentados 14 atletas e membros da comissão

Campanha “Maio Amarelo”

Parceria com Santa Casa

Capacitação

Inscrições para 8º Passeio
Ciclístico se encerram amanhã

Sesc realiza ação especial
na Semana da Enfermagem

Saspe oferece
neste mês 30
vagas em cursos
profissionalizantes

Suzano- As inscrições para
a 8ª edição do Passeio Ciclístico seguem disponíveis até
amanhã. O evento organizado pela Secretaria Municipal
de Transportes e Mobilidade
Urbana ocorrerá na manhã
do próximo domingo e o
cadastro pode ser feito na sede
da Pasta na rua José Correa
Gonçalves, 152, no Centro,
das 9 às 16 horas, mediante
a entrega de um quilo de
alimento não-perecível.
O início do passeio está
previsto para as 7h30, no
Parque Municipal Max Feffer,
localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90,
no Jardim Imperador, e visa
orientar os participantes sobre
a importância dos cuidados
no trânsito enquanto pedestres
e motoristas, para prevenir
acidentes. A ação faz parte da
programação para a campanha
“Maio Amarelo”, período destinado para conscientização
e prevenção de mortes no
trânsito.
Saindo do parque, o trajeto

percorrerá a avenida até o
cruzamento com a rua Sete de
Setembro, de onde os ciclistas
seguem por vias como avenida
Armando de Salles Oliveira,
rua Presidente Nereu Ramos
e rua Nove de Julho, antes
de voltar ao local de largada.
Segundo o secretário municipal
de Transportes e Mobilidade
Urbana, Claudinei Valdemar
Galo, a participação no passeio
também premia os primeiros
inscritos com uma camisa
especial. “No dia do evento,
distribuiremos uma camisa

especial, exclusiva para os
primeiros 500 a entregarem
os alimentos não-perecíveis.
Ainda dá tempo de garantir uma,
então sugiro que se inscrevam
assim que possível”, relatou.
O passeio será acompanhado por agentes de trânsito e
da Secretaria Municipal de
Segurança Cidadã e as vias
do percurso serão interditadas
no momento da passagem
dos ciclistas, sendo liberadas pelos na sequência. Para
mais informações, o telefone
é 4746-1166.
Wanderley Costa/Secop Suzano

Interessados podem entregar um quilo de alimento

Mogi- O Sesc Mogi das
Cruzes fez uma parceria com
a Santa Casa de Misericórdia
da cidade e na Semana da
Enfermagem, que vai até a
próxima sexta-feira, irá desenvolver uma série de atividades
para incentivar a prática de
vivências esportivas em quem
trabalha na entidade. Essa
ação faz parte do programa
Sesc de Relacionamento com
Empresas.
Na amanhã e sexta-feira,
tanto de manhã quanto à
noite, os trabalhadores do
hospital poderão participar
de atividades esportivas das
modalidades de Shuffleboard,
Mini Golf, Futebol de Botão
e Tênis de Mesa. As ações
serão realizadas em formato
de vivências recreativas, incentivando a participação, a
socialização e o movimento por
meio da prática de esportes de
maneira lúdica, com ênfase no
“Lazer levado a sério”, proposta
desenvolvida no Sesc Verão e
que terá continuidade no Dia
do Desafio, que acontecerá
no dia 25 de maio. Tudo vai

ser feito nas dependências da
própria Santa Casa.
O provedor da Santa Casa
de Mogi das Cruzes, José
Carlos Petreca, ressaltou a
importância desta parceria
com o Sesc. “O Sesc está empenhado nesta proposta de
incentivar atividades esportivas
de forma recreativa e lúdica,
incentivando a participação e
socialização focando no ‘Dia
do Desafio’. Será muito útil
para nós que temos a cada
paciente “um desafio” a vencer
de forma segura e humanizada,
prestando um serviço de saúde
com excelência. Acreditamos
que o treinamento contínuo e
a melhoria das boas práticas
e técnicas melhoram o nosso
trabalho e, essas atividades
esportivas nos levam a ter
melhor controle geral”.
A Semana da Enfermagem
na Santa Casa começou em 12
de maio e vai até dia 20. Para
celebrar a data, a entidade
está realizando uma série de
atividades para os profissionais
que lá atuam e nesta semana,
as ações são com o Sesc .

Suzano - O Serviço de
Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) está com mais
dois cursos marcados para
o mês de maio: “Artesanato
Reciclado” e “Produção de
Trufas”, da modalidade “Faça
e Venda”. As atividades são
gratuitas. As inscrições para o
curso “Artesanato Reciclado”
serão abertas hoje, com 15
vagas. A formação ocorrerá
na próxima terça-feira, das
13h30 às 16h30.
Para o curso “Produção
de Trufas”, as inscrições
poderão ser feitas na próxima segunda-feira. Já a
aula será no próximo dia
31 (terça-feira), das 13 às
16 horas. Os interessados
deverão firmar cadastro junto
ao Saspe, localizado na rua
General Francisco Glicério,
1.334. no centro, das 8 às
17 horas. No local, serão
exigidos documento original
com foto e comprovante de
residência de Suzano. Mais
informações: 4743-1600.
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Programa

Prefeitura e Estado incluem em seus roteiros a vila construída em 1951 e que foi revitalizada pelo Grupo Marbor

Vila Helio é oficialmente
classificada como novo ponto
Mogi- A Vila Helio, no
Centro, acaba de ser classificada como novo ponto
turístico do município, de
acordo com a Prefeitura. Além
disso, o Governo do Estado
de São Paulo também incluiu
a Vila em seu Programa de
Rotas Turísticas e em um
banco de imagens de locais
recomendados para turistas
de todo o país conhecerem.
A Secretaria de Turismo do
Estado irá publicar uma série
de 16 guias turísticos, com 250
destinos paulistas. No total,
serão 4.200 fotos de pontos
selecionados de acordo com
temas como Avifauna, Arte e
Artesanato, Turismo Inclusivo,
Compras e Moda, Turismo de
Luxo, entre outros.
A Vila Helio foi escolhida
como rota turística do Estado
por conta de sua beleza, que
tem atraído também fotógrafos,
produtores e seus clientes para
ensaios fotográficos, gravação
de clipes e até de comerciais.
Com a revitalização do local,
o Hotel Marbor também tem

Divulgação

Banco de imagens
será recomendado
para turistas
de todo o país
conhecerem

sido cada vez mais escolhido
como hospedagem preferencial
de artistas e atletas que visitam
a cidade.
Para completar este novo
centro de turismo e negócios,
há ainda o espaço Alegratto, construído pelo Grupo
Marbor para festas e eventos
corporativos.

Valorização
A Vila Helio foi, originalmente, um antigo conjunto de
casas construídas há mais de
60 anos. Em 2018, começou

Por conta da beleza, local tem atraído fotógrafos e produtores para ensaios

a ser revitalizada pelo Grupo
Marbor e transformada em
polo gastronômico, de serviços
e de lazer.
Com paisagismo de estilo
toscano e variedade de restaurantes, café, confeitaria,

livraria e outros serviços, o
Os comerciantes locais
espaço também tem eventos colhem bons resultados nesculturais aos fins de sema- te novo polo gastronômico.
na, como shows de música “Optamos por abrir o nosso
e feiras de artesanato, que negócio na Vila Helio porque
atraem visitantes de Mogi e se trata de um espaço bonide outras cidades.
to, aconchegante e familiar”,

contou Bruno Marcos Silva
de Assis, sócio-proprietário
do O Gringo Bar e Espetaria.
Os elogios também vêm dos
locatários de salas comerciais
dos edifícios Maria Antonieta
e Loloya. “Escolhi a Vila Helio
pela sua excelente localização
e pela boa energia da região,
que é muito benéfica para
o tipo de atendimento que
realizamos”, explicou Cláudia
França, que no início de 2022
inaugurou o Espaço Lunar
Cláudia França, especializado
em terapias holísticas.
Tatiana Borenstein, diretora
do Grupo Marbor, lista os
atributos da Vila Helio para
os visitantes. “Além de toda a
estrutura e o charme deste novo
polo, com as variadas opções
de gastronomia e eventos, a
localização é privilegiada, com
estacionamento para clientes
no local e fácil acesso também por transporte público
(terminal de ônibus e estação
de trem próximos). E ainda
contamos com segurança
particular”, destacou.

Conjuto Toyama

Cursos técnicos

Moradores protestam
por mais segurança

Última semana para isenção
da taxa de inscrição do IFSP

Aline Sabino

Mogi - Moradores do Conjunto Toyama, em Mogi das
Cruzes, protestaram na noite de
anteontem por mais segurança
no bairro. De acordo com os
manifestantes, o local tem sido
alvo de constantes roubos e
furtos. A comunidade se reuniu
por volta das 19 horas, e com
cartazes, reivindicaram mais
proteção para a população. O
movimento contou com o
apoio de viaturas da Polícia
Militar (PM).
Em nota a PM informou
que o comandante do 17º
Batalhão de Polícia Militar
Metropolitano (BPM/M), o
tenente-coronel Manoel Ferreira
Neto, esclareceu que o policiamento ostensivo no bairro
é realizado por unidades de
serviço da 1ª Companhia do
Batalhão. O patrulhamento é
realizado nos locais e horários
de maior incidência criminal
de acordo com a estatística dos
Boletim de Ocorrência (B.O.)

registrados. A Polícia Militar
informou que já houve uma
operação para identificar área
abandonas, onde invasores
foram qualificados, e não
medirá esforços para evitar
eventuais fatalidades.
A PM informou ainda que,
além das orientações sobre a
importância do registro do B.O,
as informações colhidas são
compartilhadas com a Polícia
Civil afim de identificar os
criminosos e responsabilizá-los.
Além dos periódicos patrulhamentos, a região, segundo a

PM, será inserida no Programa
Vizinhança Solidária, pois de
acordo com recentes análises
criminais desse tipo de delito
no Alto Tietê, provavelmente
há o envolvimento de usuários
de entorpecentes que furtam
para adquirir drogas.
Para potencializar os trabalhos
preventivos e repressivos das
Forças Policiais do Estado, a
PM solicita ainda, que havendo informações que possam
auxiliar as instituições, que
denúncias sejam feitas por
meio dos telefones 190 e 181.
Divulgação

Movimento contou com o apoio de viaturas da PM

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 segundo semestre de 2022. As
inscrições para o processo
seletivo seguem até 5 de
junho. A isenção da taxa
de inscrição, no valor de R$
20, pode ser solicitada até a
próxima sexta-feira.
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.
Podem solicitar a isenção
do pagamento da taxa de
inscrição os candidatos que

Confira as vagas ofertadas pelos
câmpus Itaquaquecetuba e Suzano
Itaquaquecetuba: 40 vagas
Mecânica (40 vagas — período noturno)
Suzano: 80 vagas
Administração (40 vagas — período vespertino)
Automação Industrial (40 vagas — período vespertino)

possuem renda familiar per
capita 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 presencial 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.

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Quarta-feira, 18 de maio de 2022

cidades

5

DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL

Programação em Mogi, Suzano, Poá, Itaquá, Arujá e Ferraz vai incluir palestras e debates sobre o tema

Eventos debatem a violência
que atinge crianças e jovens
Wanderley Costa/Secop Suzano

Raissa Sandara

Cidades da região desenvolvem ações nesta semana,
marcada pelo Dia Nacional
de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes, que é hoje,
dia 18 de maio. O objetivo
é conscientizar, ensinar a
identificar e denunciar casos
de abuso e exploração sexual
de crianças e adolescentes.
A programação de Mogi
das Cruzes é direcionada
por equipes da Secretaria
de Assistência, dos Centros
de Referência da Assistência
Social (Cras) e Conselhos
Tutelares. Os encontros sobre aspectos da identificação
e intervenção de situações,
acontecerão das 8h30 às
11h30, nos dias 24 e 31 de
maio, e em 7 e 14 de junho.
A Pasta também inicia um
ciclo de palestras em escolas
e instituições sociais.

Na sede do Conselho TuSolidariedade, contará com a
telar de Jundiapeba, na rua
caminhada de conscientização
Dolores de Aquino, hoje, das
“Lembrar é Combater”, hoje às
9 às 11 horas, haverá um
9 horas, com saída da Praça
debate sobre estratégias de
Cidade das Flores. Segundo
combate ao abuso e exploa prefeitura, palestras serão
ração no distrito durante o
realizadas nas escolas. Suzano
segundo semestre. A Câmara
também reforça o Disque
Municipal debaterá o tema
100, canal de denúncias de
na sexta-feira.
exploração e abuso infantil.
A Secretaria de Assistência
Em Itaquaquecetuba, a
Social de Poá realiza hoje uma
Secretaria de Desenvolvimento
ação comunitária em parceria
Social, em parceria com o
com o Cras Calmon Viana
Conselho Tutelar e o Centro
e entidades dos Serviços de
de Referência Especializado
Convivência e Fortalecimentos
de Assistência Social (Creas),
de Vínculos. O evento será,
orientará sobre direitos de
das das 9 horas às 10h30, e
crianças e adolescentes com
das 14 horas às 15h30, na
um plantão de denúncias,
rua Vinte e Seis de Março, s/ Campanha “Lembrar é Combater” reforça o Disque 100 para denúncias
na Praça Central, das 10 às
17 horas.
nº, em frente à Igreja Matriz
Arujá contará com diverNossa Senhora de Lourdes; participarão de palestras Adolescentes”, da assistente e à Exploração Sexual de
e na rua Porto Ferreira.
no Cras Cidade Kemel, Jar- social e advogada, Rosimeire Crianças e Adolescentes, sos eventos ao longo do dia,
Nos dias 27 e 31 de maio, dim São José e Vila Jaú. O Aparecida Mantovan, no realizada pela Prefeitura de como teatro, caminhada e
as famílias do Programa último evento será no dia Teatro Municipal Turíbio Suzano, por meio da Secreta- atividades para o público
Criança Feliz e do Serviço 31 de maio com a palestra Ruiz, das 13 às 17 horas.
ria Municipal de Assistência infantil. Já Ferraz de Vasde Proteção e Atendimento “Violência Sexual: Abuso e
A 9ª edição do Dia Nacio- Social e Desenvolvimento concelos promove palestras,
Integral à Família (PAIF) exploração de Crianças e nal de Combate ao Abuso Social e do Fundo Social de atividades e gincanas.

Educação
e emprego

1.000
NOVAS
VAGAS
EM
CRECHES

• Mogi gerou mais de 4.600 novos empregos
• Mogi Conecta Empregos
• Cursos profissionalizantes à disposição
• Aulas 100% presenciais
• 242 novos profissionais de educação
• Escola Clínica Transtorno
EM BREVE
do Espectro Autista
• Novo Complexo Educacional em
Jundiapeba, uma revolução
na educação da região EM CONSTRUÇÃO

COM O INÍCIO DAS
ATIVIDADES DE
4 UNIDADES E A
AMPLIAÇÃO DA E.M.
BENEDITO ESTELITA
• VILA SÃO SEBASTIÃO
• VILA ESTAÇÃO
• JUNDIAPEBA (2)

Saúde
Maternidade Municipal • 90 novos leitos e 500 partos por mês EM CONSTRUÇÃO
• USF Nova Jundiapeba
• USF Vila Nova União
EM BREVE
• Inauguração do CIAS
• Centro de Atendimento Pós-Covid

O FUTURO PROMETE, A GENTE REALIZA

COM PLANEJAMENTO, DEDICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.

Segurança

Infra e zeladoria

Mobilidade e sustentabilidade

EM BREVE
• 100% da iluminação pública em LED
• 25% de economia para o município
• 2.000 novas lâmpadas em Jundiapeba
• 600 pontos instalados no Jd. Piatã
• App Mogi Iluminado
• Contratação de novos guardas municipais

EM BREVE
• Novo Parque Airton Nogueira
• Ampliação do serviço de saneamento
• Recuperação de áreas verdes
• Ampliação da ETE Cezar de Souza
• Manutenção de praças
• Mais de 30 mil m2 de vias recapeadas

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

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.
Futuras entregas
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“Aparência se vê, essência se
sente.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: sNELSON BUENO DO PRADO
Hoje um novo ciclo se inicia! Aproveite essa oportunidade
para agradecer pela vida e para pensar em novos objetivos!
Parabéns!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL
Ato que salva a vida de milhares
Dois
ritmos cade prematuros no Brasil
ribenhos Pavilhão Reage com vaia ao
de praças públicas
espetáculo ruim

Gratificar
Onomatopeia de
batida

O esquele- "Escravos
to da pal- de Jó" ou
ma da mão "Peixe
(Anat.)
Vivo"
Estuturas
para múmias, no Egito Antigo

Raio
(abrev.)
Pontaria

cultura@jornaldat.com.br

CRIE AS IMAGENS DA VIDA QUE QUER TER
Viva cada momento
como se fosse
único, registre na
sua memória cada
instante de glória,
faça da sua vida uma
câmera onde cada
segundo é um retrato
do que você está
vivendo e das pessoas
que fazem parte da
sua vida.
Nós só temos uma
vida, então quando for
olhar para trás, tenha
orgulho das imagens

que irão aparecer na
sua mente e de como
as criou.

(?) do mapa: desaparecer por
completo

Fruto
exportado
pela Argentina
Profissional da
polícia
científica

(?) Brasil
TV, canal
independente
(?)
Redentor,
atração
do Rio

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre
está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Cidade chamada
"Capital do
Pantanal"
Antivírus
para Linux
Ocidental
(abrev.)

Sinal de
adição
Correio,
em inglês

Academia
da Força
Aérea
(sigla)

Grande
(?), o parceiro de
Oscarito

Barco como
o cruzador
Conversa
fiada

Empire (?)
Building,
arranhacéu de NY

Carinha de Anjo
Estefânia recebe um bilhete anônimo dizendo ser uma garota que escutou
Cassandra dizer no colégio que jogou água fervendo na planta da madrasta.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Davi salva Joaquim. Heloísa consola Olívia. Fátima disfarça quando Olívia
a questiona sobre os segredos que esconde. Violeta afirma que vai separar
Isadora de Nelsinho. Úrsula e Margô invadem a casa de Constantino. Leopoldo

Espécie de
pão doce
pascal
Lista
O governante de
caráter
fascista

(?) Sustentabilidade,
partido
político

Apelido de
"Manuela"
Fritada
de ovos

Enfado
Romance
de Jane
Austen

Renato
Aragão,
humorista
brasileiro

(?) Ramblas, famosa rua de
Barcelona

muda o visual de Inácio.

Quanto Mais Vida, Melhor!
Rose discute com Paula, que vai embora furiosa. Flávia se recusa a falar sobre
Eliete. Tuninha e Nilton sentem medo de Paula. Guilherme se reconcilia com

"Nada é
por (?)",
frase motivacional

BANCO

Remo, em
inglês
"Central",
em CIA

Aracnídeo
causador
de
alergias

3/las — oar. 4/clam — emma — mail. 5/state. 7/colomba.

GLOBO, 19H15

Agir como
o sequestrador
acuado

41

Celina. Rose pede para ter outro filho com Neném. Nedda expulsa Osvaldo
de casa e corta relações com Jandira e Betina. Cora fica tensa ao saber que

Solução
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ao Rei Saul, sobre as ações dos amonitas contra os israelitas.

A

casa de Baaná. Saul faz um jogo com a família. Um mensageiro traz notícias
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Abner tem uma surpresa ao chegar em Gibeão. Iran se depara com Lamár na
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de seu caminhão e da boiada para o guarda rodoviário.
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morreu. José Leôncio ordena seus funcionários a fazerem uma roda de viola
para homenagear Quim e Tião. José Lucas dá queixa do assalto e do roubo
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ela e dois comparsas. Filó fica devastada ao ser informada por Ari que Quim
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Pantanal
José Lucas oferece carona para uma moça, mas acaba sendo assaltado por

AC

GLOBO, 21H00
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Roni encontrou os homens que atacaram Tina.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
COMUNICADO - ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/22 - PROCESSO Nº 5.488/2022 E AP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
(INJETÁVEIS, COMPRIMIDOS, POMADAS, ETC).
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de
Saúde, comunica aos interessados que no edital em epígrafe, onde se lê “REGISTRO
DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS,
COMPRIMIDOS, POMADAS, ETC)”, leia-se: “REGISTRO DE PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INJETÁVEL, SOLUÇÃO, SUSPENSÃO E
COMPRIMIDO)”. Ficam mantidas as demais condições do edital, bem como a data
de abertura do certame em 01 de junho de 2022, às 08:00 horas.
SMS, em 17 de maio de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde
___________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 – PROCESSO Nº 11.052/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COBERTOR DE CASAL CORES VARIADAS
EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELLI
VALOR GLOBAL: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)
Mogi das Cruzes, em 10 de maio de 2022
GABRIEL
BASTIANELLI - Respondendo pelas atribuições de Chefe de Gabinete do Prefeito
___________________________________________________________________
JULGAMENTO
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.
EMPRESA VENCEDORA: PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.695.603,05 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil,
seiscentos e três reais e cinco centavos).
MOGI DAS CRUZES, em 17 de maio de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL

www.portalnews.com.br
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 02 de junho de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 14 de junho de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oﬁcial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - São Paulo/SP, FAZ SABER a
todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97,
artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular
com força de escritura pública datado de 23/04/2020, cujo Fiduciante é AMARILDO PEREIRA DA FONSECA, CPF/MF nº 253.824.918-01, em PRIMEIRO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 221.177,20 (Duzentos e vinte e um mil cento e setenta e sete reais e vinte centavos - atualizado conforme
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 22, situado no pavimento 2º, do Bloco 165-D, com entrada pelo acesso LIX, Av. Ezelino da Cunha
Gloria (Av.15 - antiga Rua 01), do Condomínio Residencial “Ametistas”, integrante do Conjunto Habitacional Jardim Maricá, no Bairro do Rodeio, Mogi das Cruzes/SP,
melhor descrito na matrícula nº 27.220 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes/SP”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus”
e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, f ica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com
lance mínimo igual ou superior a R$ 169.447,84 (Cento e sessenta e nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos - nos termos do art. 27,
§2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (17774_AL_1695-11).
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Casa do Futuro inicia atendimentos em Ferraz
Ferraz - A Casa do Futuro deu início aos atendimentos sociais ontem na Praça dos
Trabalhadores, no Centro de Convenções. Gerenciada pela Secretaria de Assistência
Social de Ferraz de Vasconcelos, a ação móvel oferece novos registros do Cadastro
Único (CadÚnico), sendo porta de entrada para programas de transferência de renda.
O mutirão ficará na praça do Centro de Convenções até quinta-feira.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
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Publicidade: 4735.8020
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LEGISLATIVO

Moção apresentada pelo presidente do Legislativo, Marcos Furlan, apela ao governo do Estado para instalação

Câmara de Mogi aprova moção
para novo Distrito Policial
André Diniz

Mogi - A Câmara Municipal
de Mogi das Cruzes aprovou,
na tarde de ontem, uma moção de apelo ao governo do
Estado para a instalação de
um novo Distrito Policial no
município, no bairro Mogi
Moderno. A moção 59/2022,
de autoria do presidente do
Legislativo, vereador Marcos
Furlan (Pode), apresenta
como argumento a falta
de cobertura por parte da
Polícia Civil no trabalho
investigativo na cidade, se
comparada a cidades de
tamanho semelhante no
Estado, como Santos. Mogi

hoje conta com quatro distritos policiais.
“Peço a todos para que
possamos unir forças para
ter mais um distrito policial.
Esta é uma demanda e uma
necessidade de nossa comunidade. Mogi, na verdade,
precisaria de mais quatro
distritos. A vinda de um
novo DP para nossa cidade
também ajudará na questão
do efetivo de policiais, que
a cada ano torna-se mais
defasado em nossa cidade.
O último distrito policial
foi instalado em Mogi há 26
anos, e isto precisa mudar”,
apontou Furlan.
A moção contou com o

apoio de todos os grupos
políticos da casa. José Luiz
Furtado (PSDB), o Zé Luiz,
defendeu o trabalho realizado
pelo Estado para o reforço
na segurança pública, mas
reforçou que tanto Mogi
quanto o Alto Tietê precisam
de mais atenção. Inês Paz
(PSOL) defendeu o aumento
de investimentos nas Polícias
Civil e Militar, enquanto que
José Francimário Vieira (PL),
o Farofa, ressaltou a necessidade de policiamento na
Chácara dos Baianos, onde
o número de ocorrências
policiais aumentou.
A moção será enviada ao
governo do Estado, por meio

Diego Barbieri/CMMC

Para Furlan, novo distrito deve aumentar efetivo

do gabinete do Executivo
estadual e da Secretaria de
Estado da Segurança Pública,
com cópias ao prefeito Caio
Cunha (Pode) e ao secretário
municipal de Segurança,
Toriel Sardinha.
Na sessão de ontem, foi
aprovado, o projeto de Lei
154/2021, de autoria do
vereador Osvaldo Antonio da
Silva (REP), o Pastor Osvaldo,
que institui a lei de estímulo
ao apadrinhamento afetivo

de idosos no município. O
texto visa facilitar o contato
de pessoas físicas e entidades
com pessoas com mais de
65 anos em Instituições de
Longa Permanência para
Idosos (ILPIs), aumentando
sua interação e permitindo
que elas possam sair, caso
estejam em condições de
saúde, para participar de
eventos externos.
“O Brasil e o mundo já
entendem que a idade chega

para todos. O aumento da
qualidade de vida fez com
que a expectativa de vida
viesse a crescer, mas estamos
acuados em uma sociedade
imatura que ainda pratica o
preconceito contra os mais
velhos. Como pudemos ver
na tentativa da Organização
Mundial de Saúde (OMS) de
incluir no Código Internacional de Doenças (CID) a
velhice, o que não ocorreu
depois de ampla pressão
da sociedade”, destacou. O
projeto foi aprovado por
unanimidade e segue para
sanção ou veto do prefeito.
Além desta matéria, foram aprovados na sessão
de ontem os projetos de Lei
174/2021 de Milton Lins
da Silva (PSD), que declara
como de utilidade pública
o Instituto da Criança Santa
Clara – CEIC Unidade II, e
o projeto de Lei 25/2022
de Pedro Komura (PSDB),
que nomeia a rua Marizete
Pereira Aguiar a antiga Rua
Seis no bairro Cambuci, no
distrito de Braz Cubas.

Gripe, Covid-19 e Sarampo

Saúde prepara programação
para atualização de vacinas
Mogi- A Secretaria Municipal
de Saúde está preparando
uma programação especial
para aplicação de vacinas
contra Gripe, Covid-19 e
Sarampo nos próximos quatro
sábados, dias 21 e 28 de
maio e 4 e 11 de junho. O
objetivo é facilitar o acesso
dos mogianos e garantir a
atualização de cadernetas e
eventuais doses em atraso.
Enquanto a programação
estão sendo finalizada, os
mogianos podem receber
as aplicações dentro do
calendário em andamento.
A Campanha de Vacinação
contra a Gripe, por exemplo, iniciou nesta semana a
terceira e última etapa com
a inclusão de novos grupos

prioritários: caminhoneiros,
trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário de
passageiros urbano e de
longo curso, trabalhadores portuários, membros
das Forças de Segurança
e Salvamento (Policiais,
Bombeiros e Defesa Civil)
e Forças Armadas.
A aplicação da dose para
os demais grupos assistidos
continua - idosos, crianças,
gestantes, puérperas, povos
indígenas e comunidades
quilombolas; professores
e trabalhadores de escolas
regulares de ensino infantil,
fundamental, médio e superior;
e portadores de deficiência
e de comorbidades – em
todos os postos de saúde,

de segunda a sexta-feira,
ou no drive do Pró-Hiper,
de segunda a sábado. O
horário é das 9 às 16 horas.
Já a atualização das doses
contra a Covid-19 continua
sendo feita pelo agendamento
no site www.cliquevacina.
com.br . Mais informações
podem ser obtidas por meio
do telefone 160.

Mortes
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) registrou ontem
um óbito por Covid-19 no
município de Itaquaquecetuba.
Desde o início da pandemia foram confirmados
5.953 óbitos.

