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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Suzano realiza novo mutirão 
de vacinação neste sábado

Profissionais da saúde vão atender a população da cidade com doses de imunizantes contra gripe, Covid-19 e sarampo

TRANSPORTE

 A Secretaria Municipal de Saú-
de de Suzano realiza neste sába-
do mais um mutirão de vacina-
ção contra a gripe, a Covid-19 e o 
sarampo. A edição contempla as 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
Stelina Maria Barbosa, no bairro Mi-
guel Badra Alto; Maria de Lourdes 
Cardozo Mathias, no Jardim Vitó-
ria; Adelzuita Ferreira dos Santos, 
no Jardim Monte Cristo; e a do 
distrito de Palmeiras. A vacina da 
gripe é delimitada para públicos 
de acordo com a etapa da campa-
nha. Já contra a Covid-19 estará 
disponível para munícipes maio-
res de 5 anos, e contra o sarampo, 
para crianças com idade de 6 me-
ses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. 
Cidades, página 3
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A comunidade católica de Mogi 
das Cruzes e região se reúne na noi-
te de hoje para o evento de lança-
mento da pedra fundamental do 
Santuário de Nossa Senhora De-
satadora dos Nós e das capelas de 
Santo Ivo e São Francisco de As-
sis, localizados na avenida das Or-
quídeas, no distrito de Braz Cubas. 
Cidades, página 4

Santuário em Mogi

EVENTO HOJE 
MARCA INÍCIO 
DO PROJETO

DOAÇÕES

Bancos de leite 
recebem quase 
300 litros. p5

Projeto do Santuário prevê nave central para mil fiéis e anfiteatro externo para mais 3 mil pessoas

Divulgação

Tempo frio

Queda na temperatura muda 
o cenário no centro de Mogi

Chegada do frio impactou a rotina dos mogianos e 
reduziu o fluxo de pessoas no centro. Cidades, página 8
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  Prefeitura de Mogi entregou ontem 34 novos ônibus. Cidades, página 3
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EDITORIAL 

Chegada do frio

A 
onda de frio prevista para esta se-
mana chegou com força total na 
região, com temperaturas abaixo 
dos 10º nas cidades. A queda nas 

temperaturas que agrada a alguns e a outros 
nem tanto, deve se intensificar com a proxi-
midade do inverno, que terá início no mês 
de junho. Além de tirar os cobertores do 
armário, as blusas, cachecóis e outros aces-
sórios comuns ao inverno, é hora de pensar 
também em quem mais precisa. 

As campanhas do Inverno Solidário co-
meçaram nas cidades da região, geralmen-
te por meio dos Fundos Sociais de Solida-
riedade, com postos de coleta distribuídos 
por entidades públicas e privadas, comér-
cios, estações. Não faltam lugares para fazer 
uma doação, com a certeza de que os itens 
arrecadados vão chegar a quem precisa. As 
prefeituras cadastram previamente as enti-
dades que receberão as peças. Lembre-se 
que os itens doados devem estar em bom 
estado ou novos para que realmente pos-
sam ser utilizados.

Outro ponto importante com o tempo frio 
é a preocupação ainda maior com as pessoas 

em situação de rua, foco de uma matéria 
publicada pelo Grupo Mogi News nesta se-
mana. Os serviços de acolhimento, vincula-
dos às Secretarias Municipais de Assistência 
Social, estão se preparando para aumentar a 
quantidade de vagas. Na reportagem, a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes respondeu que a 
estimativa é de 300 pessoas nessa situação 
na cidade, metade delas em acolhimento. O 
município iniciou ontem a Operação Inver-
no, com as equipes da Assistência atuando 
em horário ampliado. 

O acolhimento é fundamental, principal-
mente nos dias mais frios, e pode fazer a di-
ferença entre o viver e morrer de quem vive 
nas ruas da cidade, seja ela qual for, tenha o 
porte que tiver. São pessoas com os mais di-
versos problemas, que nem sempre são vin-
culados a vícios, podendo ter sido levados às 
ruas por questões psicológicas, familiares e 
financeiras, talvez impactados pelo período 
mais grave da pandemia de Covid-19, que 
afetou a renda de tantas famílias. 

Passou da hora de nos olharmos com 
mais cuidado e carinho, aquecer o coração 
para apoiar o próximo, não apenas no frio. 

Bolsonaro vem atacando o 
STF e insuflando sua base a 
fazê-lo com narrativas de que 
o Poder Judiciário o impede 
de governar, de combater a 
pandemia e agora, porque 
cerceia a liberdade de expres-
são. Seu alvo personificado no 
STF é o ministro Alexandre 
de Moraes, a quem ofende e 
agride continuamente e in-
sufla os seguidores a replicar 
os ataques.

Essa narrativa contra a 
Corte e o ministro tem um 
único motivo, o que já foi 
apurado nas investigações das 
fake news. Como o inquérito 
está sob sigilo, não se sabe o 
que já foi apurado e quem 
está envolvido nos ilícitos. 
Certamente muita gente di-
retamente ligada a Bolsona-
ro deve ter sido identificada 
e relacionada aos ilícitos, e 

Ataque 

ARTIGO 
Cedric Darwin

entre eles pode estar seu fi-
lho, Carlos. Assim a narrativa 
contra o STF foi ganhando 
escala para que os ataques 
ganhem legitimidade.

O problema real não é o 
STF ou o ministro , mas o 
que e quem está sendo in-
vestigado no inquérito das 
fake news e as consequên-
cias jurídicas, políticas, e 
principalmente, eleitorais. 
Alexandre será o presidente 
do TSE, e certamente não 
permitirá que as práticas de 
2018 se repitam.

Foi notória a influência de 
mecanismos virtuais para di-
fusão de notícias falsas como 
meio de propaganda eleitoral. 
Grupos de Whatsapp, Tele-
gram e outras redes sociais e 
canais digitais, uso de robôs e 
até interferência internacional 
podem ter sido apuradas no 

inquérito. Por que Bolsonaro 
afirma constantemente que 
não será preso? Certamente 
são informações que só ele e 
o ministro devem saber.

Moraes foi promotor de 
Justiça em São Paulo, profes-
sor de Direito, autor de obras 
jurídicas, ocupou cargos po-
líticos, não é um desavisado 
aventureiro, tem conhecimento 
político e jurídico. O último 
ataque foi uma ação penal no 
STF ajuizada por Bolsonaro 
acusando o ministro de abuso 
de autoridade pelo inquéri-
to das fake news. Pode não 
dar em nada, mas faz parte 
da narrativa e é argumento 
para justificar alguma puni-
ção futura que venha sofrer, 
inclusive a prisão. Enquan-
to isso pagamos R$ 7 no li-
tro da gasolina e R$ 120 no 
botijão de GLP.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.

editor@jornaldat.com.br
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 � Legislativo mogiano 

A Câmara de Mogi das Cruzes informou, 
por nota, referente à matéria do último 
sábado sobre o projeto de lei do verea-
dor Otto Rezende (PSD) para instalação 
de microcâmeras nos uniformes e ca-
pacetes da Guarda Municipal: “O Pro-
jeto de Lei nº 06/2022 está na Comis-
são Permanente de Justiça e Redação, 
aguardando parecer. Depois, deverá se-
guir para análise das Comissões Perma-
nentes de Finanças e Orçamento e de 
Segurança Pública. Ainda não há pre-
visão para votação”.

 �Paralisação em Poá 

A Prefeitura de Poá se manifestou sobre 
a paralisação convocada para anteontem 
pela Associação dos Profissionais e Tra-
balhadores da Educação de Poá (Apep): 
“A prefeitura foi informada da paralisa-
ção e irá avaliar quais medidas adminis-
trativas serão tomadas”. Vídeos da mo-
bilização circularam nas redes sociais. 

 �Albergue em Itaquá

A Secretaria de Desenvolvimento So-
cial de Itaquaquecetuba afirmou que 
está contratando uma Organização da 

Sociedade Civil (OSC) para atender no 
Albergue Municipal para a população 
em situação de rua diante da onda de 
frio desta semana, e está oferecendo 
um Acampamento Solidário, com bar-
racas individuais, colchões, cobertores, 
banheiro e água, com capacidade para 
50 pessoas. A cidade tem 38 pessoas re-
ferenciadas junto à Assistência Social.

 � Campanha em Guararema 

A Prefeitura de Guararema iniciou nesta 
semana a campanha Inverno Solidário, 
do Fundo Social de Solidariedade para 
a arrecadação de cobertores novos. As 
doações, que serão revertidas para pes-
soas em situação de vulnerabilidade nos 
meses de inverno, podem ser feitas no 
Fundo Social de Solidariedade (rua Dona 
Laurinda, 193, centro) ou por PIX.

 �  Muita calma nessa hora 

Pessoas próximas ao vereador Zé Luiz 
(PSDB) explicaram o motivo do parla-
mentar mogiano não ter colocado o seu 
nome à disposição da legenda para a dis-
puta a deputado estadual neste ano: a 
indecisão no comando nacional dos tu-
canos. “Desse jeito, não tem como saber 
quem estará ao nosso lado”, explicaram.

CONTRACAPA
ANDRE DINIZ•••

CHARGE
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IMUNIZAÇÃO

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde realiza neste 
sábado mais um mutirão de 
vacinação, voltado à oferta 
de doses contra a gripe, a 
Covid-19 e o sarampo. Desta 
vez, a edição contempla as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) Stelina Maria Bar-
bosa, no Miguel Badra Alto; 
Maria de Lourdes Cardozo 
Mathias, no Jardim Vitória; 
Adelzuita Ferreira dos Santos, 
no Jardim Monte Cristo; e 
a do distrito de Palmeiras. 
O acolhimento será das 8 
às 16 horas.

De acordo com a Pasta, a 
ação tem o objetivo de garantir 
acesso aos imunizantes, que 
contemplam diferentes públi-
cos. Atualmente, a vacinação 
contra a gripe é voltada aos 
idosos maiores de 60 anos; 
aos trabalhadores da Saúde; 
às gestantes, puérperas e 
crianças com idade entre seis 
meses e menores de cinco 
anos (até 4 anos, 11 meses e 
29 dias); aos povos indígenas 
e professores; às pessoas com 

deficiência e pessoas com 
comorbidades; aos cami-
nhoneiros; trabalhadores de 
transporte coletivo rodoviário 
e portuários; agentes de forças 
de segurança, militares das 
forças armadas; funcionários 
do sistema prisional, popu-
lação privada de liberdade; 
e adolescentes e jovens sob 
medida socioeducativa.

A delimitação de público 
ocorre conforme as norma-
tivas da etapa vigente na 
campanha de vacinação. Vale 
lembrar que, no caso dos 
trabalhadores das categorias 
mencionadas, a recomenda-
ção é para que também seja 
apresentado um comprovante 
de vínculo empregatício na 
área de atuação. As pessoas 
com deficiência ou com co-
morbidades também devem 
contar com relatório médico 
ou receita. Além disso, todos 
os atendidos precisam apre-
sentar documento original 
com foto, comprovante de 
residência de Suzano e car-
teirinha de vacinação.

Já a imunização contra 
a Covid-19 é voltada aos 
munícipes maiores de 5 anos. 
Na oportunidade, aqueles 
que estão com a segunda, 
terceira ou quarta aplicação 
em atraso também poderão 

buscar orientação junto à 
unidade de atendimento. Em 
caso de dúvidas quanto à dose, 
o munícipe poderá consultar 
o cronograma disponível no 
site www.suzano.sp.gov.br. 
As equipes das unidades 

de Saúde também estarão 
à disposição para esclare-
cer dúvidas. Recomenda-se 
também a apresentação do 
cartão de vacinação adquirido 
nas etapas de imunização da 
Covid-19.

A imunização contra o 
sarampo (vacina tríplice viral 
SCR- sarampo, caxumba e 
rubéola) também é voltada 
às crianças com idade de 6 
meses até 4 anos, 11 meses 
e 29 dias. Neste caso, a 
apresentação da carteiri-
nha de vacinação também 
é indispensável.

Para o secretário municipal 
de Saúde, Pedro Ishi, a ação 
deste sábado representa mais 
uma grande oportunidade 
para aqueles que não con-
seguem buscar atendimento 
durante a semana. 

“Seguimos atentos à vacina-
ção na cidade, com balanços 
periódicos a fim de avaliar 
o cenário em Suzano. Desta 
vez, optamos pelo mutirão em 
quatro unidades estratégicas, 
localizadas nas principais 
regiões do município, con-
templando assim todo o 
território. Contamos com o 
comprometimento da popu-
lação para que alcancemos 
os públicos designados de 
cada imunizante”, destacou.

Vacina contra sarampo é para crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias 

Glaucia Paulino/Secop Suzano   

Mutirão de vacinação ocorrerá 
em quatro unidades de saúde
Edição neste sábado garante a oferta para a população suzanense de doses contra gripe, Covid-19 e sarampo

Mogi - O prefeito Caio 
Cunha (Pode) entregou, na 
manhã de ontem, 34 novos 
ônibus para renovação da 
frota municipal. A Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana destaca que os veí-
culos contam com recursos 
que vão proporcionar mais 
tecnologia no transporte, 
segurança e conforto aos 
passageiros. 

“Com esses 34, já são 88 
ônibus entregues em nossa 
gestão. Os veículos passam a 
ter a menor idade média do 
Estado de São Paulo: 1 ano 
e 7 meses. Isso proporciona 
mais dignidade e qualidade 
de vida para a população e 
garante um transporte mais 
seguro”, afirmou o prefeito.

Na parte de tecnologia, a 
frota da cidade inova com 
motor padrão Euro 5 – que 
tem menor emissão de po-
luentes – e elevador com 
acionamento eletro hidráulico 
e sistema manual em caso 
de emergência. 

Em relação à segurança, 
os veículos novos têm um 

Frota é renovada com 34 ônibus e 
tem menor idade média do Estado

Mobilidade 

entrega a secretária municipal 
de Mobilidade Urbana, Cristiane 
Ayres; o deputado estadual 
Rodrigo Gambale (Pode) e 
os vereadores Edson Santos, 
Juliano Botelho, Maurinho 
do Despachante, Osvaldo 
Silva, Zé Luiz Furtado, Malu 
Fernandes, Eduardo Ota, 
Carlos Lucarefski, Edinho 
do Salão, Policial Maurino 
e Bi Gêmeos.

Os novos veículos já estão 
no novo padrão do transporte 
coletivo de Mogi das Cruzes. 
Todos possuem sinal de wi-
-fi, tomadas para entrada 
de cabo USB nas poltronas, 
banco para obesos e para 
idosos, além de espaços 
para cadeirantes.

Autoridades
Também participaram da 

sistema que inibe a acelera-
ção caso as portas estejam 
abertas; rastreamento via GPS 
e monitoramento interno e 
externo por câmeras. Quan-
to ao conforto, os ônibus 
entregues ontem contam 
com espaço dedicado para 
cão-guia, iluminação toda em 
LED, poltronas anatômicas 
e piso taraflex – material 
emborrachado.

Ferraz- Denominada “Ope-
ração Sufoco”, uma força-tarefa 
realizada pela Polícia Civil, 
Polícia Militar (PM) e a Guarda 
Civil Municipal (GCM), rea-
lizou anteontem uma grande 
ação de segurança nos bairros 
de Ferraz de Vasconcelos. A 
concentração das viaturas 
ocorreu na Vila Margarida e, 
logo em seguida, as equipes 
foram distribuídas em diversas 
partes da cidade.

O objetivo da ação foi de 
intensificar o patrulhamento 
nas ruas do município, com-
bater e inibir possíveis roubos 
e furtos, prender meliantes, 
evitar descarte irregular de 
lixos e entulhos, dentre outros.

A mesma operação con-
tinuará nos próximos dias 
de forma contínua, em tur-
nos pré-estabelecidos, pelos 
profissionais de segurança 
envolvidos.

Para possíveis denúncias, 
a população pode entrar em 
contato com a GCM por meio 
dos números 4679-4334 e 
4677-3112.

Força-tarefa 
de Segurança 
realiza ação 
em bairros

Patrulhamento

Suzano- O Fundo Social de 
Solidariedade retomou ontem 
o Bazar Solidário, promovido 
em parceria com entidades 
cadastradas no órgão muni-
cipal. A primeira edição do 
ano ocorre em meio à onda 
de frio que atinge a região, 
garantindo a distribuição 
de três mil peças de roupas 
arrecadadas pela Campanha 
do Agasalho 2022, que tem 
prosseguimento até o dia 31 de 
julho. Ao todo, cem famílias 
assistidas na região do Raffo 
foram atendidas.

A ação ocorreu nas depen-
dências da Associação Amigos 
do Parque Alvorada, Umuarama 
e Jardim Pompéia. O trabalho 
social se demonstra como uma 
atividade indispensável, visto 
a onda de frio que atinge a 
região nesta semana. Com os 
termômetros marcando 7°C, 
voluntários do Fundo Social 
e da entidade organizaram as 
araras de roupas, assegurando 
peças femininas, masculinas 
e infantis, além de calçados, 
itens de cama, mesa e banho.

Fundo Social 

retoma Bazar 

Solidário e atende 

cem famílias

Frio

Entrega contou com Cunha, Cristiane Ayres, o deputado Gambale e vereadores 

Divulgação/PMMC
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Cidades da região registram 
queda de árvore e de energia

Os fortes ventos registra-
dos na noite de anteontem e 
madrugada de ontem geraram 
transtornos nas cidades da 
região. O Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) 
emitiu, no fim da tarde de 
anteontem, alertas sobre 
uma ventania em diversas 
pontos do capital e do país. 
A velocidade do vento variou 
entre 60 km/h e 100 km/h. O 
instituto também informou 
sobre o risco de queda de 
árvores, destelhamento de 
casas e danos em edifica-
ções e plantações. O maior 
prejuízo foi na rede elétrica, 
com oito cidades acionando 
a concessionária EDP distri-
buidora do Alto Tietê.

Segundo a EDP, a ventania 
atingiu todos os municípios 
de atuação da distribuidora, 
sendo que as ocorrências 
estão em localidades mais 
pontuais das cidades. A 
EDP informou ainda que 
esteve ontem com reforço 

Vendaval

de equipes para finalizar 
os atendimentos o quanto 
antes. A distribuidora aten-
deu oito cidades na região: 
Biritiba Mirim, Salesópolis, 
Suzano, Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Ferraz de 
Vasconcelos, Guararema e 
Poá. Arujá e Santa Isabel 
são atendidas por outra em-
presa. As ocorrências foram, 
principalmente, sobre a falta 
de energia elétrica e quedas 
de árvores.

A Defesa Civil de Suzano 
disse que foi comunicada ontem, 
por volta das 8 horas, sobre 

a queda de uma árvore de 
pequeno porte sobre a fiação 
aérea de energia elétrica na 
estrada do Kidani, no Par-
que Astúrias, no distrito de 
Palmeiras. O departamento 
acionou a concessionária 
EDP para a remoção.

A Defesa Civil de Mogi 
não foi acionada para ne-
nhuma ocorrência e o Setor 
de Manutenção de Poda 
de Árvores, da Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, também não re-
gistrou casos de quedas de 
árvores anteontem e ontem.

Aline Sabino

Inmet informou sobre risco de destelhamento

Felipe Claro/Arquivo Mogi News

Jogos Escolares estão com 
inscrições abertas até dia 27

Mogi- As inscrições para os 
Jogos Escolares da Sustentabi-
lidade estão abertas e podem 
ser feitas até o dia 27 de maio. 
O evento é uma realização 
da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente e 
será a programação do Junho 
Ambiental em 2022. Os jogos 
incluirão atividades semanais 
colaborativas realizadas pelas 
escolas inscritas com o objetivo 
de difundir a cultura de susten-
tabilidade entre os estudantes 
em todo o município. Qual-
quer escola do Ensino Infantil, 
Fundamental e Médio poderá 
participar. Basta preencher o 
formulário de inscrição dis-
ponível no site da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes https://
www.mogidascruzes.sp.gov.
br/ e aguardar a confirmação.

O objetivo da Secretaria 
Municipal do Verde é criar uma 
ferramenta de multiplicação 
de valores como a preserva-
ção ambiental e o respeito à 
natureza. Os jogos pretendem 
trazer como resultados escolas 
com mais árvores, bairros com 

Sustentabilidade

resíduos sólidos despejados 
em local correto e estudantes 
envolvidos em ações de con-
servação da natureza. 

A divulgação das escolas 
participantes ocorrerá no dia 1º 
de junho, com o lançamento 
oficial dos Jogos Escolares da 
Sustentabilidade marcado 
para o dia 3. Também no 
dia 3 haverá a divulgação das 
ações a serem desenvolvidas 
pelos inscritos. As atividades 
deverão ser cumpridas pelas 
escolas entre os dias 6 e 30 
de junho e a premiação dos 
vencedores acontecerá um mês 
depois, no dia 30 de julho.

Cada etapa de atividades 
será realizada durante uma 
semana do mês de junho 
(Etapa 1 - 6 a 10/6; Etapa 
2 - 13 a 20/6; Etapa 3 - 20 a 
24/6 e Etapa 4 - 27 a 30/6). As 
atividades serão realizadas a 
partir de quatro Objetivos de 
Sustentabilidade (ODSs): água 
potável e saneamento; consumo 
e produção responsáveis; ação 
contra a mudança global do 
clima e vida terrestre.

Os alunos só conhecerão 
as ações que deverão ser de-
senvolvidas no dia do início 
de cada atividade. As escolas 
que completarem as tarefas 
e receberem a validação da 
Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente ganharão selo do 
Objetivo de Sustentabilidade 
(ODS) correspondente.

As escolas que executarem 
as ações e conquistarem se-
los dos quatro Objetivos de 
Sustentabilidade ganharão 
uma visita guiada ao Parque 
Natural Municipal Francisco 
Affonso de Melo e participarão 
ainda do sorteio de uma horta. 
A Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente dará 
como prêmio um Projeto de 
Sustentabilidade para a escola, 
que poderá ser uma horta ou 
uma ação de arborização, por 
exemplo.

Mais informações sobre os 
Jogos Escolares da Sustentabi-
lidade podem ser obtidas por 
meio do telefone 4798-5962 
ou pelo e-mail jes.svma@
mogidascruzes.sp.gov.br.

Comunidade lança hoje pedra 
fundamental de Santuário 

Igreja dedicada à Nossa Senhora Desatadora dos Nós será instalada em área de mais de 6 mil m² em Mogi

CONSTRUÇÃO

Mogi- A comunidade 
católica do município e 
região se reúne na noite 
de hoje para o evento de 
lançamento da pedra fun-
damental do Santuário de 
Nossa Senhora Desatadora 
dos Nós e das capelas de 
Santo Ivo e São Francisco 
de Assis, localizados na 
avenida das Orquídeas, 
no distrito de Braz Cubas.

O santuário é uma ini-
ciativa do padre Jonatas 
Diniz, pároco no distrito 
de Sabaúna, que começou a 
celebrar missas em devoção 
à representação mariana há 
três anos. As missas, que 
começaram com 11 fiéis, 
hoje contam com mais de 
três mil participantes de 
toda a região, de outras 
partes do Estado e de outras 
unidades da federação.

O terreno em que será 
instalado o novo santuário 
tem cerca de 6 mil m², com 
capacidade para mais de 4 

mil fiéis e foi fruto de uma 
doação por parte da famí-
lia do empresário Fumio 
Horii, falecido em maio 
do ano passado. Além da 
nave principal com capa-
cidade para mil fiéis, serão 
construídas no local duas 
capelas, dedicadas respecti-
vamente ao Santo Ivo (santo 
padroeiro dos advogados) 
e São Francisco de Assis 
(padroeiro do bem-estar 
dos animais); uma área 
externa em anfiteatro para 
mais 3 mil pessoas, além 
de instalações auxiliares.

O pároco, que é o reitor 
do santuário que terá sua 
construção oficializada hoje, 
reiterou que as doações 
dos fiéis e da comunidade 
serão a única fonte para o 
financiamento da construção 

do santuário. “Até domingo 
realizaremos uma campa-
nha de arrecadação, e em 
agosto, a festa de Nossa 
Senhora Desatadora dos 

Nós”, adiantou o padre, 
que espera um público de 
cerca de 15 mil visitantes ao 
santuário provisório entre 
hoje e o próximo domingo.

Ciro Pirondi, arquiteto 
responsável pelo projeto 
do santuário em conjunto 
com Ana Lúcia Longato, 
afirmou que o envolvimento 

da comunidade será funda-
mental para o andamento 
da construção do local. 

“Sabemos da complexidade 
de um projeto destes. Es-
tabelecemos em conjunto 
algumas metas iniciais para 
a construção, dentre elas a 
entrada do santuário que 
deverá ser adequada ao fluxo 
de veículos que inclui uma 
via secundária, depois o 
acesso a pedestres e  a área 
interna”, explicou.

O bispo da Diocese de 
Mogi das Cruzes, Dom Pedro 
Luiz Stringhini, mostrou-se 
animado e confirmou seu 
apoio institucional para a 
construção do novo santuário 
da Igreja Católica. “Este é 
o resultado não apenas da 
inspiração, do dinamismo 
e do empenho do padre 
Jonatas Diniz, mas também 
da colaboração de muitas 
pessoas, que doaram o 
projeto, o terreno e que 
estão focadas em construir 
um local para devoção”, 
concluiu.

Andre Diniz

Novo Santuário está localizado na avenida das Orquídeas, em Braz Cubas

DIVULGAÇÃO

Missas, que 
começaram com 11 
fiéis, hoje contam 
com mais de 3 mil 
participantes
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Marcos Furlan sugere doação 
de ônibus usados para Esporte
A motivação do presidente da Câmara para a indicação surgiu com o ato de entrega ontem de 34 novos veículos  

Mogi - O presidente da 
Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, Marcos Furlan 
(Pode), fez uma indicação 
na sessão de ontem para 
que o município estude a 
possibilidade de receber 
como doação ou realizar 
a aquisição de ônibus que 
serão retirados da frota de 
circulares. 

A motivação para a indi-
cação surgiu com o ato de 
entrega de 34 novos veículos, 
ocorrido ontem na garagem 
da empresa Princesa do Norte 
S.A., acompanhada pelo 
prefeito Caio Cunha (Pode) 
e membros do secretariado 
municipal (leia mais nesta 
edição). Segundo o presidente 
do Legislativo, a sugestão foi 
feita ao comando da empresa, 
quando ele questionou sobre 
a destinação da frota antiga.

“Questionamos se a cidade 
poderia comprar dois desses 
veículos para a Secretaria de 
Esportes e Lazer, uma vez 
que a maior demanda das 
nossas equipes é o transporte 

para eventos e competições. 
A ideia foi bem recebida, e 
perguntamos sobre a possi-
bilidade de doação. Levei a 
ideia ao prefeito que gostou; 
pedimos estudos para que 
haja a chance da cidade 
receber”, explicou.

A Câmara também aprovou 
três indicações de destaque 
para o Poder Executivo: a 
criação de novos abrigos 
para o acolhimento de pes-
soas em situação de rua e 

vulnerabilidade ao frio no 
município, por Mauro de 
Assis Margarido (PSDB), o 
Maurinho Despachante.

A segunda indicação foi pela 
criação de um ambulatório 
multiprofissional e interdis-
ciplinar para atendimento e 

tratamento integrado dos 
agravos resultantes de vio-
lência sexual, por parte da 
Comissão Permanente de 
Assistência Social, Cidadania 
e Direitos Humanos (Ed-
son Santos - PSD, Fernada 
Moreno - MDB, Inês Paz 

- PSOL, Osvaldo Antonio 
da Silva - REP e Johnross 
Jones Lima - Pode). 

A terceira indicação foi 
do vereador Eduardo Ota 
(Pode), pedindo a criação de 
curso gratuito para monitor 
de turismo local, com o 

intuito de fortalecer o turismo 
ambiental local.

Igreja Batista 
O Legislativo mogiano 

também aprovou na sessão 
de quarta-feira o requeri-
mento de votos de aplausos 
para a Igreja Batista de Braz 
Cubas, pelos seus 56 anos 
de fundação. 

O requerimento, de autoria 
do vereador Maurino José 
da Silva (Pode), o Policial 
Maurino, ressaltou o traba-
lho assistencial e espiritual 
desenvolvido na cidade e 
na região, com enfoque no 
acolhimento da população 
durante a pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

“A Igreja Batista de Braz 
Cubas estava esperando as 
pessoas que os procuraram, 
e esta procura ocorreu. Esta é 
uma forma de agradecermos 
por fazer a diferença para 
nossos munícipes, ajudando 
quem necessita. A igreja 
vai, em muitos casos, onde 
o poder público não con-
segue chegar”, justificou o 
parlamentar. 

Andre Diniz

Furlan disse que fez sugestão à empresa sobre a destinação da frota antiga 

Diego Barbieri/CMMC

As cidades de Mogi das 
Cruzes e Suzano coletaram 
296,58 litros de leite humano, 
entre janeiro e abril deste 
ano. Neste Dia Nacional do 
Leite Humano, dia 19 de 
maio, destacamos o serviço 
especializado das prefeituras 
responsável por ações de 
promoção, proteção e apoio 
ao aleitamento materno. Nos 
primeiros meses de 2022, 
foram coletados 210,08 li-
tros, em Suzano, e em Mogi, 
86,5 litros. Em 2021, no 
decorrer do ano, o serviço 
mogiano arrecadou 232,6 
litros de leite. Enquanto, 
no suzanense, apenas nos 
quatro primeiros meses de 
2021, o volume chegou a 
252,18 litros.

De acordo com a médica 
pediatra Iemanjá de Melo 
Almeida Braga, coordenadora 
do Posto de Coleta de Leite 
Humano de Suzano, foi re-
gistrada uma leve queda no 
cadastro de novas doadoras 
no período de isolamento 
da pandemia de Covid-19, 
mas a unidade conseguiu 

Cidades coletaram quase 300 litros de leite materno
Dia da Doação de Leite Humano

bebidas alcoólicas, não fu-
mar, ter leite excedente, e 
se dispor a doar o leite que 
está sobrando por livre e 
espontânea vontade. Para 
auxílio com amamentação, 
o atendimento é com a mãe 
e o bebê.

Em Suzano, é possível 
entrar em contato pelo te-
lefone 4745-3333 (ramal 
3379) e fazer pré-cadastro 
para agendamento de uma 

das doações. O Banco de Leite 
deve ser transferido para 
a Maternidade Municipal, 
em Brás Cubas, quando for 
inaugurada. O equipamento 
aguarda a contratação da 
organização social (OS) que 
fará o gerenciamento.

Para doar  
As mulheres interessadas 

em doar, de acordo com as 
coordenadoras, devem estar 
saudáveis, não consumir 

manter o estoque com as 
mulheres já inscritas. Em 
Mogi, o cenário foi outro. 
A coordenadora médica do 
Banco de Leite Humano 
Rosângela Cunha informou 
que, percebeu uma procura 
maior para doações devido 
ao isolamento social e à faci-
lidade em conseguir retirar 
o líquido, separar e doar.

Em Mogi, a coleta é feita 
nas residências. O serviço, 
atualmente instalado no 
Pró-Mulher, recebe o leite 
doado, pasteuriza e distribui. 
Rosângela afirmou que há 
conversas iniciais para a criação 
de postos de coleta, o que 
deve facilitar o recebimento 

Ingrid Leone

visita domiciliar. O Posto 
de Coleta de Leite Humano 
funciona de segunda a sexta-

-feira, das 8 às 17 horas, nas 
dependências da Santa Casa 
de Misericórdia, localizada 
na avenida Antônio Marques 
Figueira, 1.861, Vila Figueira.

Já em Mogi, as coletas são 
realizadas nas residências. Mais 
informações e agendamentos 
pelos telefones 4798-7343 
ou 4798-7344.

Interessadas em doar não devem consumir bebidas alcoólicas ou não fumar

Wilson Dias/Agencia Brasil

Nos primeiros 
meses de 2022, 
foram coletados 
210,08 litros, em 
Suzano, e em Mogi, 
86,5 litros

Mogi- A Prefeitura participa, 
durante esta semana, do 1º 
Encontro da Rede Urban95, 
que vem sendo realizado em 
Boa Vista (RR) e reúne repre-
sentantes das 24 cidades que 
integram o grupo. Durante dois 
dias, eles vão trocar experiên-
cias e conhecer programas e 
serviços que deram a Boa Vista 
o título de Capital da Primeira 
Infância no Brasil.

 O evento é realizado pela 
Fundação Bernard van Leer, 
com o apoio da Prefeitura e 
do Instituto Cidades Susten-
táveis (ICS).

A secretária municipal de 
Educação, Patrícia Helen Gomes 
dos Santos, e o secretário de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
estão na capital de Roraima 
representando Mogi. “É um 
ambiente rico, com a presença 
de técnicos comprometidos. 
Estamos conhecendo iniciativas 
pioneiras e, ao mesmo tempo, 
falando sobre nossas ações”, 
afirmou Rodrigues.

Cidade participa 
de encontro 
nacional da 
Rede Urban 95

Boa Vista

Legislativo também 
aprovou três 
indicações de 
destaque para o 
Executivo
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Leonardo diz para Adolfo (Luiz Guilherme) que ele foi colocado pela família na 

empresa para cuidar da imagem da Rey Café, que é muito mal administrada 

por Gustavo..

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Matias prende Isadora no quarto. Leopoldo tem uma ideia para Inácio 

conquistar Arminda. Enrico e Emília dão um golpe no cassino. Violeta tenta 

impedir Matias de manter Isadora presa. Julinha transfere a festa de Natal 

para a casa de Eugênio. Mariana vê Arminda subindo na moto com Inácio, 

mas não o reconhece também. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném tenta acalmar Guilherme. Paula se lamenta para Marcelo. Juca convida 

Flávia para jantar em sua casa. Guilherme grava uma cirurgia. Juca avisa a 

Paula que contará a verdade para Flávia. Soraia percebe a troca de olhares 

entre Tigrão e Tina. Neném assina contrato com o Flamengo.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Tadeu defende Guta ao fl agrar Tenório destratando a própria fi lha. Tadeu declara 

seu amor a Guta e os dois acabam se amando. Juma ri do jeito como Jove 

tenta acertar um boi marruá. Guta diz a Tadeu que não está preparada para 

fi car com ele. José Leôncio, mais uma vez, desconfi a do caráter de Tenório. 

RECORD, 21H

Reis

Chaim e Zera são punidos por desrespeitar Abner. Kayla pressiona Lamár para 

saber suas intenções. Saul tenta lidar com desespero das pessoas diante dos 

ataques inimigos. Abner reuni seus soldados e faz um importante discurso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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De que vale a vida 
se nada fizermos 
para a viver? De que 
valem os sonhos se 
nada fizermos para os 
concretizar? Pouco ou 
nada!

Então é simples, não 
se deixe dominar pelo 
medo, nunca, seja ele 
o medo do fracasso, 
medo de sofrer, medo 
de perder, seja ele 
qual for, confronte 
esse medo que tudo e 
a todos paralisa e vá 
à luta.

MOMENTO
especial

O QUE IMPORTA É VIVER A VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: MARA MARCONDES DOS SANTOS

Um brinde à vida e a esse novo ano! Parabéns por todas as 

suas conquistas e por mais um ano que passou!

“ As melhores coisas, na verdade, não 
são coisas e sim momentos, pessoas e 
sentimentos.”

 cultura@jornaldat.com.br

No final tudo se 
resume ao que foi 
feito, tenha dado 
certo ou não, o que 
realmente importa é 
tentar, nunca desistir 
e ter a paz de uma 
consciência limpa. O 
que importa é viver a 
vida, cada um a sua 
vida!
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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 Ofi cial, 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). 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 - PROCESSO Nº 200.432/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE RETEN-
ÇÃO E DE VÁLVULA BORBOLETA BIEXCÊNTRICA COM REDUTOR.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 03 de junho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi 

das Cruzes, 18 de maio de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 - PROCESSO Nº 200.401/2022

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de cloro líquido. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 13h00min do dia 03 de junho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi 

das Cruzes, 18 de maio de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - PROCESSO Nº 201.597/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA COMPREENDENDO: PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NATI-
VAS E MANUTENÇÃO DE AREA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL VISANDO O 
CUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIEN-
TAL FIRMADO EM PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – SP.
EMPRESA VENCEDORA: CEDRO PAISAGISMO EIRELI. VALOR GLOBAL: R$ 
97.448,96 (noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis 
centavos). Mogi das Cruzes, em 18 de maio de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - 

Diretor Geral 

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2021 - PROCESSO Nº 16.699/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 
(UMA) EMPILHADEIRA TRE 16/54 TORRE TRIPLEX, DA MARCA TRANSALL, 
PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por um período de 12 meses.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário de Saúde, 
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2021. 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 18 de maio de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana - SMIU torna público, para conhecimento das empresas 
interessadas e PREVIAMENTE inscritas em Registro Cadastral, ou que atenderem 
todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (TERCEIRO) DIA ÚTIL 
anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 001/22 - PROCESSO Nº 38.931/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS 
SOLARES/FOTOVOLTAICAS NAS ESTRADAS: SANTO ANGELO, KEM SAITO, 
NOBORO OYAMA E NAKASHIMA, NESTE MUNICÍPIO.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria 
Municipal de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 
277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 07 de junho 
de 2022. A abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma 
data às 9 horas e 30 minutos. O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-
se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.
br/licitacao), ficando também disponível para exame e cópia no endereço acima, 
devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 18 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO FINAL E RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2021 - PROCESSO Nº 29.246/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
ENFERMAGEM, incluindo itens para atendimento de Ordens Judiciais.
EMPRESAS VENCEDORAS: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A e PAMP & VAMD 
COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI.
VALOR DA HOMOLOGAÇÃO FINAL: R$ 1.714.574,52 (um milhão, setecentos e 
quatorze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
VALOR DA HOMOLOGAÇÃO PARCIAL: R$ 107.758,32 (cento e sete mil, setecentos 
e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).
VALOR GLOBAL HOMOLOGADO: R$ 1.822.117,69 (um milhão, oitocentos e vinte e 
dois mil, cento e dezessete reais e sessenta e nove centavos).

Mogi das Cruzes, em 12 de maio de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Meio Ambiente apresenta balanço de ações voltadas à causa animal

Suzano - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente apresentou na última terça-feira 
um balanço das ações voltadas à causa animal. A prestação de contas ocorreu em 
audiência pública na Câmara Municipal com a presença do chefe da Pasta, André 
Chiang. Entre os principais destaques do setor de Bem-Estar Animal estão o projeto 
de adoção consciente “Baby, Me Leva!” e as operações de combate aos maus-tratos.

Queda brusca na temperatura 
impacta a rotina de mogianos 

Centro da cidade apresentava ontem baixo fluxo de pessoas, divididas na preferência ou não pelo clima frio 

QUASE INVERNO

Mogi - A chegada do frio 
à região dividiu a opinião 
das pessoas ouvidas pela 
reportagem do Mogi News/
Dat no centro de Mogi das 
Cruzes. De acordo com o 
Climatempo, a cidade regis-
trou na manhã de ontem a 
menor temperatura do ano: 
6ºC. Durante a tarde, o frio 
continuou presente, oscilando 
entre 11ºC e a máxima de 
12ºC. A circulação de pessoas 
era baixa no centro, e pessoas 
vestindo mais de um casaco, 
cachecóis, luvas e toucas era 
bastante comum. Mesmo 
ainda no outono, o que mais 
se via nas vitrines das lojas 
e com os ambulantes eram 
peças de inverno. 

Centro de Mogi tinha pouca gente e muitos ambulantes com peças de inverno 

A estudante Anny Caro-
line de Faria, de 16 anos, 
admitiu que não gostou de 
ter acordado com a baixa 
temperatura. “Foi péssimo 
acordar cedo, porque eu 
acordo 4 horas para chegar 
aqui no horário certo. Tomar 
banho, aguentar o frio, o 
vento gelado e não poder 
fechar a porta por causa 
da Covid-19, foi horrível”, 
comentou. Já o cabeleireiro 
Moabe da Costa, 25, disse 
gostar do clima mais gelado. 

“O frio está cruel, está ma-
chucando demais, mas eu 
pego super bem com essa 
época em que a gente fica 
mais quentinho e aquece o 
coração. Então vale super a 
pena”, enfatizou.

Com mudanças bruscas de 

temperatura, são mais comuns 
as doenças respiratórias. O 
protético Gabriel de Deus, 

23, atentou para problemas 
de saúde. “A mudança no 
clima deu um baque no nosso 

sistema imunológico. Estamos 
acostumados, moramos no 
Brasil, que é um país com 

fortes mudanças de tempe-
ratura, mas ultimamente está 
bem intenso. Foi bem difícil 
de acordar e sair da cama, 
mas temos que trabalhar, não 
tem jeito”, acrescentou em 
tom de brincadeira. Para o 
comerciante Itamar Roberto 
Oliveira, 48, também foi 
difícil sair da cama: “Hoje foi 
um pouquinho complicado, 
a coragem para sair da cama 
faltou. O frio é bom, mas o 
calor é melhor”.

Michelle Leandra Gouveia, 
26, que é cuidadora e mãe 
de um bebê de dois meses, 
salientou a dificuldade nessa 
época. “É bem difícil, todo 
cuidado é pouco. As crianças 
precisam do calor humano, 
do calor corporal”, ressaltou. 

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*
Everton Dertonio

Governo federal destinará 
R$ 4,2 milhões para obra 

Suzano - A Prefeitura con-
seguiu do governo federal o 
compromisso de liberar R$ 
4,2 milhões para implantação 
do Parque Mirante do Sesc, 
na região norte do município. 
Inclusive, o projeto executivo 
da futura obra já foi entre-
gue e passará por análise. 
A confirmação foi feita ao 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
e ao deputado federal Mar-
cio Alvino, ontem, durante 
encontro com o secretário-

-executivo de Governo da 
Presidência da República, 
Carlos Henrique Menezes 
Sobral, em Brasília.

A construção do futuro 
equipamento irá revitalizar 
um dos pontos mais altos da 
cidade, onde está localizada a 
antiga estação de tratamento 
de água do bairro, estrutura 
datada da década de 1950 que 
é popularmente chamada de 

“pirâmide do Sesc”, às margens 
da avenida Katsutoshi Naito. 
O objetivo é que o local se 
torne um importante polo 
turístico de Suzano.

Mirante do Sesc

Logo após a reunião, o chefe 
do Executivo e o parlamentar 
foram até o plenário da Câ-
mara dos Deputados, onde 
a novidade foi anunciada 
durante a sessão ordinária. 
O município agora aguar-
dará os desdobramentos na 
Secretaria de Governo da 
Presidência da República 
para dar continuidade à 
execução do projeto.

O prefeito Rodrigo Ashiu-
chi agradeceu ao governo 

federal por atender a esse 
pedido, que é um grande 
anseio do município, e tam-
bém ao parlamentar, pela 
interlocução nesse processo, 
que irá garantir um novo 
investimento para Suzano. 

“Viemos a Brasília com a 
certeza de que o acolhimento 
da nossa solicitação seria 
ratificado pela Secretaria de 
Governo da Presidência da 
República. O projeto segue 
para análise”, disse.

Confirmação foi feita ao prefeito e a Marcio Alvino 

Divulgação/Secop Suzano

Região não tem registro 
de óbitos por Covid-19 

Os municípios da região do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) não registraram 
óbitos por Covid-19 nas últi-
mas 24 horas. O acumulado 
na data de ontem, desde o 
início da pandemia, é de 
5.953 vítimas fatais.

Vacinação
A Secretaria Municipal de 

Saúde realizará uma ação 
especial para atualização do 
esquema vacinal contra a 
Covid-19 e oferta de doses 
da Gripe e Sarampo para os 
públicos contemplados. O 
trabalho será realizado em 
unidades de saúde e algumas 
escolas nos próximos quatro 
sábados: dias 21 e 28 de maio e 
4 e 11 de junho, com demanda 
livre e sem necessidade de 
agendamento.

“Houve melhora da situa-
ção epidemiológica contra a 
Covid-19, com a redução dos 
casos graves, internações e 
óbitos, associada à diminuição 
das restrições em relação às 

Nas últimas 24 horas

medidas de proteção res-
piratória, uso de máscara e 
isolamento social, mas estamos 
observando baixa adesão do 
público ainda não vacinado. 
Precisamos melhorar esses 
índices para mantermos os 
avanços”, explicou o secre-
tário municipal de Saúde, 
Zeno Morrone Junior. Outras 
dificuldades são o número de 
faltosos ainda expressivo na 
cidade e pessoas que ainda 
não tomaram a dose inicial. 

Além da atualização do 
esquema vacinal contra a 

Covid-19 nos próximos quatro 
sábados, a Secretaria Municipal 
de Saúde também irá oferecer 
as vacinas da Campanha de 
Gripe e Sarampo aos públicos 
assistidos. A vacina contra a 
Gripe está disponível para 
crianças de 6 meses até 4 anos 
e 11 meses (que recebem tam-
bém a vacina contra sarampo 
e devem levar caderneta de 
vacinas para avaliação); idosos 
de 60 anos e mais (podem 
receber a 4ª dose ou doses 
anteriores da Covid-19); entre 
outros.

Saúde realizará ação para atualização da vacina

Divulgação/PMMC


