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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Estado anuncia melhorias na
Mogi-Bertioga e Mogi-Dutra
Mogi será beneficiada em três pontos, dois deles na via com sentido à Bertioga, somando mais de 50 km de melhorias
Maio Laranja

O prefeito de Mogi das Cruzes,
Caio Cunha, esteve no Palácio dos
Bandeirantes ontem, para o anúncio da segunda fase do programa
Estrada Asfaltada. Durante a solenidade, ele falou em nome de todos os prefeitos paulistas presentes,
representantes das cidades contempladas pela ação. Segundo pacote
anunciado, Mogi será beneficiada
em três pontos, sendo dois na rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) e um
na rodovia Mogi-Dutra (SP-88), somando mais de 50 quilômetros de
melhorias. O governador Rodrigo
Garcia liberou um investimento
total no valor de mais de R$ 2,9
bilhões em rodovias do Estado.
Cidades, página 3

Vitoria Mikaelli/Divulgação

CAMPANHA
COMBATE A
VIOLÊNCIA
A Prefeitura de Guararema, por
meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação, promoveu anteontem uma
ação de conscientização em alusão à Campanha Maio Laranja de
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.
Cidades, página 3

SANTA ISABEL

Região

Mountain Bike
comemora
vitórias. p5

Itaquá tem os
combustíveis
mais baratos

Folders informativos foram distribuídos na cidade para munícipes, turistas e comerciantes

Mobilidade

SESC MOGI

Wanderley Costa/Secop Suzano

DER autoriza revitalização
total da estrada Santa Mônica

A obra na via em Suzano vai ocorrer pelo pograma de
recuperação de vicinais do Estado. Cidades, página 3

Histórias de Heroínas Negras e show são
destaques na programação. Cidades, página 5

Divulgação

Cidades, página 4
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Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Circulação

Sonia Massae de Moraes

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Diretora de Circulação e Assinaturas

EDITORIAL

CONTRACAPA SEXTA

Combustíveis

O

preço dos combustíveis cada vez
mais pesa no bolso dos consumidores, seja a gasolina, o gás ou o
etanol, fica até difícil avaliar o que
fica mais em conta na hora de encher o tanque. A situação não é diferente para quem
trabalha com o veículo. Pensando nos caminhoneiros, o diesel hoje está com o valor tão
alto quanto os demais combustíveis.
Embora o levantamento divulgado hoje
pela reportagem mostre preços mais em
conta em postos de Itaquaquecetuba, no
comparativo com Suzano, Mogi das Cruzes
e Poá, o custo ainda é bastante pesado para
os consumidores. Indo além da gasolina perto ou passando dos R$ 7, o gás de cozinha
em Mogi chega a R$ 120.
Os aumentos frequentes têm reflexos também em outros serviços e itens do dia a dia.
Encarece o transporte, que segundo dados
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumula alta de 17,37%
em 12 meses, puxada exatamente pelos combustíveis, com aumentos acima de 20% para
a gasolina e o etanol, e no caso do diesel de
mais de 40%.

Números preocupantes que impactam o ir
e vir de milhões de brasileiros. O carro é um
importante meio de transporte e também se
tornou, nos últimos tempos, uma alternativa de renda para quem perdeu o emprego,
antes mesmo da crise econômica agravada
pela pandemia de Covid-19, no caso dos
aplicativos de transporte. E isso sem falar
dos altos custos de manutenção dos veículos, que aumentam com as condições precárias de estradas e vias.
Voltando ao gás de cozinha, temos benefícios para as famílias mais vulneráveis que
mal suprem o valor atual. O custo de vida é
cada vez maior, e pesa principalmente para
quem já tem muito pouco. A pandemia evidenciou as desigualdades, e embora o Auxílio
Emergencial tenha atenuado algumas dores,
estamos longe de resolver esses problemas.
Enquanto isso caminha a disputada eleitoral pelo Palácio do Planalto e, no caso paulista, dos Bandeirantes, que, infelizmente,
devem ter debates entre os candidatos que
vão superficialmente abordar questões fundamentais para o país, como a crise econômica e a desigualdade que impera.

•••

KATIA BRITO

 Caminhada

O frio de 10 graus não espantou quem
foi participar da caminhada “Lembrar é
Combater!”, realizada na manhã de anteontem, no centro de Suzano. O evento, organizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e pelo
Fundo Social de Solidariedade, contou
com a participação de 250 pessoas. A
ação fez parte da 9ª edição do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Outras cidades também desenvolveram
ações semelhantes.
 Denúncias

Para denunciar qualquer tipo de abuso
contra crianças e adolescentes, é possível entrar em contato com os Conselhos Tutelares (4748-5940 e 4748-8188
- Suzano), delegacias da Polícia Civil,
Polícias Militar, Federal e Rodoviária
Federal, pelo site new.safernet.org.br
ou pelo Disque 100.
 Gestão

ARTIGO

articulações e, consequentemente, mais dores.
As dores causadas pelas
artrites e tendinites podem
acompanhar a pessoa durante todo o ano, mas especialmente nos períodos mais frios,
elas costumam se intensificar é por isso que devemos
redobrar os cuidados. Para
evitar e prevenir as dores de
inverno devemos nos manter
em movimento.
Alongamentos são práticas
importantes antes de iniciar
um exercício físico, mas não
deve se limitar a esse momento, por isso, o alongamento
deve ser inserido em nossas
rotinas, pois ajuda a evitar a
contração muscular e também auxilia na lubrificação
das articulações.
Os exercícios físicos são
excelentes para evitar as do-

res nas articulações causadas
pelo tempo frio, já que através dela acontece a otimização da irrigação sanguínea
e aumenta a flexibilidade e
quanto mais adquirir flexibilidade muscular, menos
dores teremos.
Não basta só alongar, mas
também é preciso fortalecer,
quanto mais fortes e saudáveis
forem os músculos, menor é
a tendência de realizarmos
o movimento de contração
involuntária ou espasmo, afinal são um dos causadores
das dores.
Fica a dica: Antes de iniciar qualquer exercício físico,
é preciso preparar seu corpo
com um bom programa de
aquecimento, alongamento
e fortalecimento.
Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta e membro do Lions Clube Mogi
das Cruzes

de Gestores Públicos, como atividade
do projeto Recicla Cidade, desenvolvido
em parceria com a ONG Espaço Urbano,
com patrocínio da empresa Tetra Pak.
A iniciativa está concorrendo ao Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae.
 Capacitação

O evento reuniu técnicos dos municípios
consorciados, que compõem a Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade para apresentação dos
resultados do programa desde sua implantação, em 2021, além de promover
dinâmicas e palestras voltadas para a
capacitação dos gestores para o desenvolvimento de novos projetos e políticas
públicas de sustentabilidade.
 Empreendedores

A Semana do Microempreendedor Individual (MEI) termina hoje no prédio da
Prefeitura de Mogi das Cruzes (avenida
Narciso Yague Guimarães, 277). A ação
oferece atendimento, palestras e curso
de organização dos negócios. São serviços direcionados aos 13.039 mil MEIs
cadastrados na cidade, que contribuem
para aquecer a economia com geração
de empregos e de renda.

ASHIUCHI PARTICIPA DE ENCONTRO EM BRASÍLIA
Divulgação/Secop Suzano

editor@jornaldat.com.br

Frio e dores no corpo formam uma relação antiga. Já
ouvimos pessoas dizendo
que o clima irá mudar porque o joelho ou a joanete
está doendo. Um estudo da
Escola de Medicina de Harvard atestou que 67% das
pessoas entrevistadas sentem
mais dores quando acontece uma mudança brusca de
temperatura.
O grande motivo é que no
frio nós nos movimentamos
menos, contraímos os músculos e ficamos mais encolhidos,
causando rigidez muscular e
um possível desconforto ao se
movimentar, e ainda no frio
o corpo diminui a circulação
para preservar a temperatura,
o que faz com que aumente a viscosidade do líquido
que lubrifica as articulações,
gerando maior rigidez nas

pública

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) participou nesta semana de um Workshop

Doutor Luiz Felipe Da Guarda

Saúde Funcional
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Suzano - Em visita a Brasília, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve na
Secretaria Nacional de Habitação para tratar das famílias contempladas com os
apartamentos do Residencial Suzano II, no Jardim Europa. O empreendimento
teve as obras recentemente retomadas pelo Banco do Brasil, que também é
responsável pela atualização cadastral em curso referente aos dados das famílias
selecionadas em 2017. No encontro, ocorrido ontem, o prefeito reforçou a
importância do conjunto habitacional na vida das 600 famílias contempladas.
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PROGRAMA ESTRADA ASFALTADA

Estado anuncia melhorias em
mais de 50 km de estradas
A cidade será beneficiada em dois pontos das rodovias Mogi-Bertioga (SP-98) e um na Mogi-Dutra (SP-88)
Mogi - O prefeito de Mogi
das Cruzes, Caio Cunha,
esteve no Palácio dos Bandeirantes ontem para o anúncio
da segunda fase do programa
Estrada Asfaltada. Durante a
solenidade, ele falou em nome
de todos os prefeitos paulistas
presentes, representantes das
cidades contempladas pela
ação. Segundo pacote anunciado, Mogi será beneficiada
em três pontos, sendo dois
na Rodovia Mogi-Bertioga
(SP-98) e um na Rodovia
Mogi-Dutra (SP-88), somando
mais de 50 quilômetros de
melhorias.
“Estou alegre demais por
estar aqui representando
todos os prefeitos desse Estado pujante, que não pode
se dar ao luxo de parar um
minuto, pois é a grande locomotiva do país. Agradeço
ao convite, à oportunidade e
confesso que vivo um misto
de alegria e gratidão, não só
por ter sido contemplado no
programa Estrada Asfaltada,

como por ter um governo
que olha para as cidades
de forma muito sensível e
horizontal”, discursou o
prefeito.
Caio lembrou ainda que,
três dias após assumir o
governo do Estado, Rodrigo Garcia esteve em Mogi,
para anunciar a instalação
de uma segunda unidade
do restaurante Bom Prato
na cidade e outros investimentos. “Foi um presente
para a população de Mogi.
O governador prova que é
possível fazer uma política
séria, diferenciada e próxima
das cidades”, acrescentou.
No pacote anunciado pelo
Estado, a Mogi-Bertioga será
contemplada em dois trechos
com serviços de conservação
especial e reabilitação da
sinalização horizontal. São
eles: do km 56,6 ao km
73,2 (do Residencial Rubi
até Biritiba Ussu) e do km
73,2 ao km 98 (de Biritiba
Ussu até o município de
Bertioga). Já a Mogi-Dutra

Pedro Chavedar/PMMC

Caio Cunha falou em nome de todos os prefeitos paulistas presentes no evento

será contemplada com os
mesmos serviços entre os
quilômetros 40,6 e 49,5,
que é o trecho duplicado
da estrada, entre o Jardim
Aracy e o entroncamento
com a rodovia Ayrton Senna.

Ao todo, o governador
liberou investimento de
mais de R$ 2,9 bilhões em
melhorias para rodovias
de todo o Estado, que vai
possibilitar a realização de
127 obras para modernizar

2,1 mil quilômetros de vias
em mais de 145 cidades do
interior e do litoral.
“Esse é o maior programa
de recuperação de estradas estaduais da história
de São Paulo. Nós estamos

autorizando mais 2,1 mil
quilômetros hoje e eles se
somam a uma autorização de
2021, que também foi uma
etapa importante do Estrada
Asfaltada”, disse Garcia.
O edital das obras está previsto para ser publicado hoje,
no Diário Oficial do Estado.
O Departamento de Estradas
de Rodagem (DER) realizará
obras de conservação especial
e manutenção de vias, como
recapeamento e implantação
de nova sinalização.
O Programa Estrada Asfaltada soma 277 obras em 4,4
mil quilômetros, totalizando
o investimento de R$ 4,6
bilhões.
“Estamos melhorando a
logística do Estado, ampliando a segurança e garantindo a mobilidade de todos.
Importante destacar que a
boa qualidade das rodovias
impacta ainda diretamente
na redução de acidentes”,
afirmou João Octaviano
Machado Neto, secretário
de Logística e Transportes.

Combate à violência

Flagrante

Mobilidade

Ação de conscientização
marca o Maio Laranja

Polícia Militar prende
criminoso por roubo

DER autoriza
revitalização
total da estrada
Santa Mônica

Aline Sabino

Guararema - A Prefeitura, o debate sobre o tema.
abertas para receber denúncias
por meio da Secretaria Mu“Ações como a que fizemos
e atuar para coibir qualquer
nicipal de Desenvolvimento hoje e que estamos desen- prática desse tipo contra
Social e Habitação, promoveu volvendo ao longo do mês crianças, adolescentes e toda
na última quarta-feira, uma são fundamentais para que a comunidade”, completa.
ação de conscientização em a gente, enquanto órgãos
As denúncias de situações
alusão à Campanha Maio públicos, estabeleça um de abuso e violência contra
Laranja de Combate ao Abu- diálogo saudável e direto crianças e adolescentes podem
so e Exploração Sexual de com a sociedade sobre esse ser feitas ao Conselho Tutelar:
Crianças e Adolescentes. A tema tão importante”, explica 4695-1918; à Secretaria MuSecretaria distribuiu folders o secretário municipal de nicipal de Desenvolvimento
informativos para munícipes, Desenvolvimento Social e Social e Habitação: 4693turistas e comerciantes, com Habitação, Eduardo Moreira. 2213; à Polícia Militar: 190;
informações sobre a campanha, “Estamos sempre de portas e também pelo Disque 100.
as maneiras de identificar
Vitoria Mikaelli/Divulgação
alterações no comportamento
das crianças e adolescentes
e como proceder em caso
de confirmação ou suspeita
de abuso.
A ação, no dia 18 de
maio, data em que é celebrado
o Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes,
contou também com faixas
com as cores e informações
sobre a campanha foram
instaladas em diversas regiões
de Guararema, também com
o objetivo de potencializar Secretaria distribuiu folders informativos na ação

Itaquá- Um homem foi
preso por roubo na tarde de
anteontem em Itaquaquecetuba. Policiais Militares da 1ª
Companhia do 35° Batalhão de
Polícia Militar Metropolitano
(BPMM) fizeram a prisão em
flagrante do criminoso. O roubo
ocorreu na rua Cambé, em
Itaquá, onde foi subtraído o
valor de R$ 270 e um aparelho
celular da vítima.
A prisão do indiciado, ocorreu

através dos relatos da vítima e
das imagens das câmeras de
monitoramento no local do fato.
Com base nessas informações,
o veículo usado para o roubo
foi identificado e localizado
com um dos suspeitos. Com
o homem, foi encontrado
também o aparelho celular da
vítima e o simulacro de pistola
utilizado para intimidá-la.
O criminoso foi conduzido
ao Distrito Policial (DP) de
Itaquá onde foi reconhecido
pela vítima e autuado.
Divulgação/ 35°BPMM

Criminoso subtraiu o valor de R$ 270 e um celular

Suzano - O Departamento
de Estradas de Rodagem
(DER) publicou, na edição
da última quarta-feira do
Diário Oficial do Estado
(DOE), a autorização para o
início da revitalização do 1,7
quilômetro da estrada Santa
Mônica, uma das principais
ligações de Suzano com o
município de Poá. A obra
do chamado Lote 70 vai
ocorrer pelo programa de
recuperação de vicinais do
governo do Estado, o Nova
Vicinais, e contou com a
intermediação do deputado
estadual André do Prado.
O investimento total será
de R$ 3.751,129,88 para a
melhoria da via, que terá
recuperação de guias e sarjetas, nova capa asfáltica e
adequação da drenagem. A
empresa Darga Pavimentação e Terraplanagem Ltda.
tem 15 dias para assinar
o contrato do serviço. O
prazo de duração da obra
é de 30 meses.
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ECONOMIA

Itaquaquecetuba tem menor
preço médio de combustíveis
Reportagem levantou dados da ANP sobre gasolina, etanol e gás de cozinha também em Poá, Mogi e Suzano
Divulgação

Andre Diniz

Nos postos
Região - Um levantamento avaliados pela ANP,
do Grupo MogiNews/DAT o preço médio da
junto à Agência Nacional gasolina em Itaquá
do Petróleo (ANP), acom- é de R$ 6,738

panhando a variação dos
preços em quatro cidades
do Alto Tietê, mostrou que
Itaquaquecetuba conta com
os melhores preços para o
motorista.
A pesquisa levou em conta
a oscilação dos preços para
gasolina comum, etanol, gás
natural veicular (GNV) e
gás de cozinha nas cidades
de Itaquaquecetuba, Mogi
das Cruzes, Poá e Suzano
nas últimas quatro semanas.
Nos dados referentes à
segunda semana de maio,
a cidade que apresentou o
menor preço médio para a
gasolina comum foi Itaquá,
com R$ 6,738 em 10 postos
consultados pela agência.
A faixa de preços nos estabelecimentos de Itaquá oscila
entre o valor de R$ 6,39 e
de R$ 6,97 por litro. Já o

município com a gasolina
mais cara é Poá, com um
preço médio de R$ 6,992 por
litro em seis postos diferentes,
com uma variação de preços
de R$ 6,79 a R$ 7,19.
Para quem utiliza o etanol,
das quatro cidades, apenas
Itaquá está com a média
abaixo de R$ 5, com R$
4,901. A variação vai de R$
4,72 até R$ 5,09. Poá tem
o maior preço médio entre

Saúde

Preço mais alto do botijão de gás de cozinha foi registrado em Mogi das Cruzes

as quatro cidades com R$
5,078, variação do custo
de R$ 4,89 a R$ 5,29. No
entanto, foi em Suzano que
foi detectado o litro mais
caro, por R$ 5,39.
A ANP também acompanha

o preço do gás de cozinha.
Em Itaquá, como nos demais
combustíveis pesquisados, foi
encontrado o preço médio do
botijão de 13 kg mais barato,
com o custo ao consumidor
de R$ 105,49, sendo o preço

mais baixo de R$ 99,99. Mogi
foi a cidade com o gás mais
caro, com média de R$ 108,
chegando a R$ 120.

Evolução dos preços
Na comparação entre os

preços dos combustíveis
nas quatro cidades entre a
segunda semana de abril e
a segunda semana de maio,
o preço médio apresentou
uma variação mínima, sendo
a maioria em queda.
Para a gasolina, tanto Itaquá quanto Mogi tiveram
redução do preço médio
em 0,22%, enquanto em
Poá houve um aumento de
1,23%, e em Suzano, a alta
foi de 0,47%.
No preço do etanol, as
cidades registraram um recuo
no preço médio entre abril
e maio deste ano. A maior
redução foi em Itaquá, com
queda de 6,61%, e o menor
recuo foi em Poá, com redução de 2,04%.
Já no preço do botijão de
gás, a redução nas cidades
de Suzano e Itaquá girou em
torno de 1%, enquanto que
em Mogi foi de aproximadamente 0,55%. Entre os meses
de abril a maio, o preço do
gás em Poá permaneceu
estável.

Zeladoria

Unidades se preparam para Cata-Tranqueira atenderá
o crescimento da demanda quatro localidades hoje
Alto Tietê - A queda das
temperaturas registradas
desde o início desta semana
acionaram o alerta não apenas
das autoridades ligadas à
Assistência Social, no atendimento às famílias e pessoas
vulneráveis e em situação de
rua. O aumento do número
de atendimentos nos postos
de saúde e prontos-socorros
também passa a ser maior
com a chegada do frio. As
Prefeituras de Suzano e Mogi
das Cruzes estão em alerta
para o aumento na procura
dos postos e outras ações.
A Secretaria de Saúde de
Suzano informou que, até
o momento, não registrou
aumento da demanda nas
unidades da Rede de Atenção
Básica mas, devido à queda
das temperaturas, espera um
aumento no número de casos
relacionados a doenças do
sistema respiratório, e está
acompanhando a situação.
“Já na rede de urgência e
emergência, a Secretaria de
Saúde percebeu alteração na

Procura pelos
serviços de saúde,
no momento, estão
dentro do esperado
em Mogi e Suzano

procura. No Pronto-Socorro
Municipal foi registrado no
primeiro quadrimestre o
aumento de 41% no número
de atendimentos em relação
ao ano anterior - especialmente no setor de Pediatria,
devido ao período sazonal”,
concluiu em nota.
Em Mogi, a Prefeitura destacou que não foi registrada
uma mudança na demanda,
que segue estável. O pico de
atendimento nas unidades

Mogi - A Operação Catade urgência e emergência
ocorreu entre o final de -Tranqueira vai atender hoje
março, estendendo-se pelo a Vila Nova União, o condomês de abril. No fim de mínio Real Park, o Conjunto
maio a cidade retomou o Residencial Cocuera e o
atendimento pediátrico no Conjunto Toyama. A orienHospital Municipal, localizado tação aos moradores é para
em Braz Cubas, que havia que separem o material que
sido suspenso, aumentando desejam descartar e dispoa demanda no Pró-Criança. nham o mesmo nas calçadas
“Historicamente a chegada em frente às suas residências
do outono costuma acarretar na noite da sexta-feira ou nas
mais problemas respiratórios, primeiras horas do sábado.
e os meses seguintes seguem
O Cata-Tranqueira é uma
estáveis - principalmente operação realizada ao longo
depois da vacinação contra de todo o ano, sempre aos
a gripe”, analisou a Pasta sábados. A cada sábado, são
da Saúde.
cerca de 10 funcionários
A Secretaria de Saúde de atuando. O objetivo é recolher
Mogi também reforçou que objetos e móveis não mais
mantém sua rede de saúde utilizados pelas pessoas e dar
preparada para o aumento a eles a destinação correta,
da demanda e reforça que beneficiando o munícipe que
a população deve tomar eventualmente tenha dificulcuidados para evitar doenças dades para fazer o descarte e
respiratórias, como evitar também contribuindo para o
grandes aglomerações, manter meio ambiente. A operação
o ambiente arejado, assim atende os bairros conforme
como os cuidados com a um cronograma, que fica
higiene pessoal e estar pro- disponível para consulta no
tegido contra o frio. (A.D.) portal da Prefeitura.

Divulgação/PMMC

Vila Nova União e Conjunto Toyama serão atendidos

A operação também é
fundamental para diminuir a
possibilidade de alagamentos
na cidade, uma vez que, se
descartados incorretamente, esses materiais podem
ser levados pelas águas da
chuva e obstruir o sistema de
drenagem da cidade. Quem
tiver pneus para descartar
também pode separá-los.
Este é um serviço adicional
realizado pelas equipes, que
ajuda a conter a proliferação

do Aedes aegypti, mosquito
transmissor da dengue, zika
e chikungunya.
A Operação Cata-Tranqueira
é um serviço essencial prestado pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana.
Só não são recolhidos lixo
doméstico, roupas, restos de
construção civil (entulho) e
material resultante de poda de
árvore ou jardinagem. Mais
informações pelo telefone
4798-5706.
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cidades

Acesso à internet

SESC MOGI DAS CRUZES

Chips chegam a mais
de 15 mil estudantes

Programação tem
contação e música

Aline Sabino

Região - A Secretaria de
Educação do Estado de São
Paulo (Seduc-SP), desde a
criação do programa de distribuição de chips de 3 GB
de internet para estudantes
da rede estadual, em 2021,
já distribuiu mais de 15 mil
chips nas unidades do Alto
Tietê. O principal objetivo é
facilitar o acesso às ferramentas digitais que dão apoio ao
processo de aprendizagem,
como o Centro de Mídias
de SP (CMSP).
De acordo com a Seduc,
além de atender os alunos
mais vulneráveis dos anos
finais do ensino fundamental
e ensino médio, o programa
também incluiu os estudantes

do 3º ao 5º ano e passou a
atender as demais faixas de
renda. Outra mudança é que
a manifestação de interesse
pode ser feita na escola.
De acordo com a resolução
Seduc 34, de 09-05-2022, os
alunos devem estar regularmente matriculados e manter
frequência escolar acima
de 75%. A prioridade para
receber os chips contempla
primeiro os anos finais do
ensino médio ou ensino
fundamental, seguido pelo
o Novo Ensino Médio com
expansão de carga horária,
os anos iniciais do 3º, 4º e 5º
ano do ensino fundamental,
e por último, alunos em
atividades regulares de esportes ou artes promovidas
pelas escolas.
Tânia Rêgo/Agência Brasil

Iniciativa visa facilitar o acesso dos alunos da rede
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Entre as atrações, destaque amanhã para Heroínas Negras, e no
domingo, tem show da banda Motormama, que comemora 20 anos
Mogi - A programação
do Sesc Mogi das Cruzes
tem atrações para públicos
variados. Entre elas, amanhã,
às 16 horas, a contação de
histórias Heroínas Negras. A
apresentação traz narrativas
sobre diferentes mulheres
negras africanas e brasileiras
de grande contribuição para a
história, cientistas, guerreiras,
inventoras e artistas. No domingo, também às 16 horas,
o destaque é para o show
“Te Vejo na Cosmopista”, da
banda paulista Motormama,
que comemora 20 anos de
estrada no palco do Sesc
Mogi das Cruzes.
A contação de histórias
Heroínas Negras integra a
programação do projeto Do
13 ao 20 (Re)Existência do
Povo Negro, ação do Sesc
São Paulo que faz alusão aos
marcos de 13 de maio, data
da abolição da escravatura
no Brasi e Dia Nacional da
Denúncia Contra o Racismo,

Covid-19

Divulgação

infantil com os artistas da
Cia. Terezinha de Contação
de Histórias (amanhã e domingo); a oficina para crianças
de “Criação de Personagens
Cortados a Laser e Stop Motion” (amanhã e domingo);
“Minhocário Doméstico em
Baldes” (amanhã); a vivência
para crianças: “Domingos
na Horta”, e Kemetic Yoga
(domingo).
Desde anteontem não é
mais necessário apresentar
o comprovante de vacinação contra a Covid-19 e
o uso de máscara não é
mais obrigatório, mas segue
recomendado, especialmenContação destaca mulheres africanas e brasileiras
te nas áreas fechadas ou
cobertas. Há álcool em gel
e ao 20 de novembro, dia banda paulista Motormama. em todos os ambientes. O
da morte de Zumbi dos No setlist, músicas que fazem Sesc Mogi das Cruzes, fica
Palmares e, desde 2011, parte da coletânea “Anhan- na rua Rogerio Tácola, 118,
instituído como Dia Nacional guera Folk Club”, lançada Socorro. O funcionamento é
em 2019, e um balanço de de terça a sexta-feira, das 13
da Consciência Negra.
No domingo, às 16 horas, trabalhos anteriores.
às 22 horas, e aos sábados,
tem show em comemoração
O fim de semana também domingos e feriados, das 9
aos 20 anos de estrada da tem mediação de leitura às 18 horas.

Esporte

Cidade promove vacinação Equipe de Santa Isabel
especial durante sábados
vence na Copa São Paulo
Mogi - Nos próximos quatro
sábados - de amanhã até 11
de junho, a cidade promove uma ação especial para
a atualização do esquema
vacinal contra a Covid-19,
Gripe e Sarampo para os
públicos contemplados. O
trabalho será realizado em
algumas unidades de saúde
e escolas com atendimento
em demanda livre, sem necessidade de agendamento.
A vacina contra a gripe
está disponível para crianças
de 6 meses até 4 anos e 11
meses; idosos de 60 anos e
mais; gestantes e puérperas
(mulheres até 45 dias após
parto); trabalhadores da saúde;
portadores de deficiências;
pessoas com comorbidades
definidas do Ministério da Saúde;
professores e trabalhadores
das escolas do ensino regular
(infantil, fundamental, médio
e superior); trabalhadores do
transporte coletivo rodoviário
(motoristas e cobradores de
ônibus); caminhoneiros; portuários; policiais, integrantes do

Corpo de Bombeiros, Guarda
Municipal e Forças Armadas;
indígenas e quilombolas.
A vacina contra o sarampo
está disponível para crianças
de 6 meses até 4 anos e 11
meses. Já a dose contra a Covid-19 pode ser aplicada em
primeira dose ou atualizações
necessárias para públicos a
partir dos cinco anos, de
acordo com cada necessidade.
Quem tem de 5 a 17 anos
deve receber duas doses e

quem tem de 18 a 59 anos,
três doses. Para maiores de
60 anos, a indicação é de
quatro doses.

Divulgação

Everton Dertonio*

Santa Isabel - A equipe de
Mountain Bike Rafael Godoi
Team é parceira da Prefeitura
de Santa Isabel desde março
Mortes
Região - O Consórcio deste ano, quando o secrede Desenvolvimento dos tário de Esportes e Lazer,
Municípios do Alto Tietê Edson Rodrigues dos Santos,
(Condemat) registrou ontem assumiu a Pasta. O grupo
um novo óbitos por Covid-19 foi campeão das provas em
em Suzano. Desde o início equipe da Copa São Paulo
da pandemia já foram con- de Mountain Bike, disputada
firmados 5.954 óbitos.
em outubro do ano passado, e do Desafio Rural, em
Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil
dezembro. Os títulos foram
na divisão Sub-40.
O Rafael Godoi Team conta
com 13 ciclistas, sendo seis
atletas de alto rendimento
e os demais pertencentes às
categorias de base. A equipe
existe há 13 anos.
Além das conquistas coletivas, o líder da equipe, Rafael
Godoi, também conquistou
individualmente o título da
Copa São Paulo e foi vice-campeão do Desafio Rural
e do Campeonato Paulista
Campanha da Secretaria de Saúde vai até 11 de junho
de XCO, disputado em abril.

A Rafael Godoi Team é composta por 13 ciclistas

Além disso, o ciclista também
é líder da Copa Jacareí de
Mountain Bike, que está em
curso e vai até setembro.
Santos destacou a importância do sucesso da equipe
para o município e anunciou
a construção de uma pista
kids para crianças de até
12 anos. A nova pista será
construída no Parque Municipal de Santa Isabel, em
uma área que já funcionou
como pista de bicicletas

BMX. As obras devem ser
concluídas em 20 dias.
Para Godoi, a parceria
é fundamental. “Para mim
é uma honra representar a
minha cidade, já fiz parte de
equipes grandes no cenário
nacional. Toda cidade tem o
intuito de ser representada
no esporte e Santa Isabel
encontrou isso no Mountain
Bike. Isso inspira a nova
geração também” concluiu.
*Texto supervisionado pelo editor.
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“ As flores de amanhã nascem
das sementes de hoje.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje desejo
felicidades a você! Muita saúde e novas aventuras! Feliz
aniversário!
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© 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

FILA INDIANA
Ao mesmo tempo,

Para mim os homens
caminham pela face da Terra

reparamos impiedosamente

em fila indiana.

nas costas do companheiro

Cada um carregando uma
sacola na frente e outra

defeitos que ele possui.
E nos julgamos melhores

Na sacola da frente,

que ele, sem perceber que

nós colocamos as nossas

a pessoa andando atrás de

qualidades.

nós, está pensando a mesma
coisa a nosso respeito.
Mude ainda dá tempo, e

guardamos os nossos
defeitos.

peito.

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

Sinal de
adição
Correio,
em inglês

Academia
da Força
Aérea
(sigla)

(?) Sustentabilidade,
partido
político

Grande
(?), o parceiro de
Oscarito

Sorria !!! ...

pela vida, mantemos os
possuímos, presas em nosso

Profissional da
polícia
científica

não esqueça...

Por isso durante a jornada
olhos fixos nas virtudes que

Fruto
exportado
pela Argentina

que está adiante, todos os

atrás.

Na sacola de trás

(?) do mapa: desaparecer por
completo

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

SBT, 21H00

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

Barco como
o cruzador
Conversa
fiada

Empire (?)
Building,
arranhacéu de NY

Carinha de Anjo
Gustavo vai com Estefânia até a balada para socorrer Cassandra. Leonardo
conversa com o advogado de Adolfo e pede para que ele não conte nada
para Gustavo que se encontrou com ele antes.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Tenório se desculpa com Olívia. Mariana conta para Julinha que viu Arminda

Espécie de
pão doce
pascal
Lista
O governante de
caráter
fascista

Apelido de
"Manuela"
Fritada
de ovos

Enfado
Romance
de Jane
Austen

Renato
Aragão,
humorista
brasileiro

(?) Ramblas, famosa rua de
Barcelona

na moto de um desconhecido. Inácio beija Arminda, e Julinha flagra os dois,
sem reconhecer o jovem. Violeta descobre a fuga de Isadora e se desespera.

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!
Flávia é hostil com Paula. Guilherme acorda e tenta tranquilizar Daniel. Joana

"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.

Matias passa mal. Isadora discute com Joaquim e deixa a casa de Eugênio.

Agir como
o sequestrador
acuado

41

avisa a Neném que Bianca pode ter que ficar internada. Soraia termina com

Solução

D
O
A

seguida cai em lágrimas.

O

tenta convencer Jônatas a acompanhá-lo. Kayla discute com Baaná e em

ÇÃ

Israelitas se preparam para guerra. Aionã se desentende com Saul. Maya

DE

Reis

F

RECORD, 21H

L
E
I

Leôncio com Irma. Dona Jacutinga se surpreende com o estado de José Lucas.

M
T U
S
C I
C

TE
TE
MA

Irma à tapera de Juma para conversar com Jove. Filó se ressente ao ver José

A

R
N
O

Maria Bruaca não revela a Tenório o motivo do seu choro. José Leôncio leva

A R P
S
L
M A
R I T
R E
M A I
A
A
I O
S T A
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Pantanal
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GLOBO, 21H00

L
O
R
O
T
A

Flávia a perdoar Paula.

AC

passa mal antes de uma cirurgia e Joana se preocupa. Neném tenta convencer

C O
L
C
CO L
O
R
D I

Tigrão. Neném recebe um convite para dar uma entrevista na TV. Guilherme
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A empresa SPORTSCO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,
com sede social na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 4.740, Vila Suíssa,
Mogi das Cruzes – SP, CEP: 08810-000, registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o NIRE de n°. 3521859428-2 em 20/10/2003
inscrita no CNPJ de n°. 05.982.990/0001-24 vem através deste publicar a
transformação da Sociedade Empresaria Limitada em Sociedade Anônima
de Capital Fechado (S.A) na data de 05 de janeiro de 2022 sob o número
de registro 002.109/22-0 passando a ter o NIRE 3530058422-8 .
Segue as alterações com a transformação:
Razão Social passar a ser SPORTSCO COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS S.A.
Foi realizada a Conversão de quotas para ações ordinárias, ficando o
Capital Social de R$_2.300.000,00 (Dois Milhões e Trezentas Mil) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Sociedade,
conforme o Boletim de Subscrição: JULIO PERSIO DA SILVA MATTOS
inscrito no CPF/MF sob o n° 146.443.538-33, com 2.277.000 (Dois
Milhões e Duzentas e Setenta e Sete Mil) ações, com o valor de subscrição
de R$_2.277.000,00 (Dois Milhões e Duzentos e Setenta e Sete Mil) reais,
tendo 99% das ações e, FABIANA MARIA ABBONDANZA MATTOS
inscrita no CPF/MF sob o n°. 306.217.578-88, com 23.000 (Vinte e Três
Mil) ações, com o valor de subscrição de R$_23.000,00 (Vinte e Três Mil)
reais, tendo 1% das ações.
A S/A não irá estabelecer Conselho Fiscal e passa a ser adotado para a
Escrituração do Livro de Atas e Assembleias Gerais, do Livro de Atas de
Reuniões do Conselho da Administração e do Livro de Atas de Reuniões
da Diretoria o sistema de folhas soltas com posterior encadernação, sendo
que os livros ficarão com 50 (cinquenta) folhas cada um, ficando sob a
responsabilidade e guarda da diretoria.
Ficou aprovado a eleição dos membros do Conselho da Administração
todos com o mandato de 02 (dois) anos ROBERT NAJI NAHAS, portador
do CPF/MF 163.329.558-30, FRANCISCO AMAURY OSLEN portador
do CPF/MF 019.167.269-68, DENISIO DO NASCIMENTO portador do
CPF/MF 019.007.609-75 na qualidade de Conselheiro Presidente e JULIO
PERSIO DA SILVA MATTOS portador do CPF/MF 146.443.538-33 na
qualidade de Conselheiro Vice-Presidente. Os sócios aprovam reeleição do
atual membro da Diretoria da Sociedade, com mandato de 02 (dois) anos
o Sr JULIO PERSIO DA SILVA MATTOS.
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal
de Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade
“PREGÃO PRESENCIAL”:
EDITAL Nº 058/2022 - PROCESSO Nº 26.971/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO, PROCESSAMENTO (LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO) E ESTERILIZAÇÃO
DE ROUPAS HOSPITALARES, PARA A UNIDADE PRÓ-CRIANÇA, LOCALIZADA À
AV. PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES ESQUINA COM A RUA CASAREJOS MOGILAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e
abertos na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 10 horas,
do dia 02 de junho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).
Mogi das Cruzes, em 19 de maio de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde
___________________________________________________________________
AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À
AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na
modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 038-2/2022 - PROCESSO Nº 9.458/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE
RECOMPOSITOR DE PISTA, USINADO A QUENTE (CBUQ), SACO DE RAFIA OU
SIMILAR DE 25 KG.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às
10:00 horas do dia 03 de junho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à
disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/
licitacao) e no referido endereço (licitações-e).
Mogi das Cruzes, em 19 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
___________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098-2/2021 - PROCESSO Nº 17.398/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO E DE EXPEDIENTE.
EMPRESAS VENCEDORAS: DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA
LTDA; LC COMERCIAL EIRELI – EPP; LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI; BR VALE
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI; FJS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA; ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO –
EIRELI; BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA e GO VENDAS
ELETRONICAS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 2.823.598,51 (dois milhões, oitocentos e vinte três mil,
quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavo).
Mogi das Cruzes, em 18 de maio de 2022.
MAURICIO PINTO PEREIRA JUVENAL - Secretário de Gestão Pública
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