EDIÇÃO 8758 | R$ 1,50

TERÇA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2022

Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Adolescentes recebem dose
de reforço contra a Covid-19
Cidades da região, como Mogi das Cruzes, Guararema, Suzano e Itaquaquecetuba iniciam a nova etapa nesta semana
Glaucia Paulino/Secop Suzano

Imposto de Renda

PRAZO DA
DECLARAÇÃO
TERMINA HOJE
O período de entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa
Física (IRPF) para 2022 termina
hoje e, segundo a Receita Federal,
o Alto Tietê alcançou a marca de
92,5% da meta estimada de formulários enviados. O município
com maior percentual de declarações enviadas é Itaquaquecetuba.
Cidades, página 4

A região avança para mais uma
etapa da campanha de imunização contra a Covid-19, agora com
a aplicação da dose de reforço a
adolescentes de 12 a 17 anos, que
já completaram o esquema vacinal
com duas doses há quatro meses
ou mais. Em Guararema e Itaquaquecetuba, a nova fase teve início
ontem. Já em Mogi das Cruzes foi
aberto o agendamento para a faixa
etária. Suzano iniciará a vacinação
dos jovens amanhã, com o imunizante disponível em todas unidades de saúde. A aplicação segue a
recomendação do Ministério da
Saúde e orientações do governo
do Estado. Até então o reforço era
apenas para maiores de 18 anos.
Cidades, página 3

QUALIFICAÇÃO

Novotec está
com inscrições
abertas. p3
Mogi das Cruzes

Divulgação/PMMC

Obras de recapeamento têm
início na av. Fernando Costa

MAIO AMARELO

A Prefeitura de Mogi iniciou ontem as obras, que
devem terminar no fim de junho. Cidades, página 8

Trânsito de Suzano e Bombeiros promovem ação. Cidades, página 8

Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Em Suzano, atendimento de jovens de 12 a 17 anos começará amanhã nas 24 unidades de saúde
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EDITORIAL

CONTRACAPA

Gestão de recursos

A

declaração do Imposto de Renda
faz parte da rotina de milhões de
brasileiros, o que talvez não faça,
infelizmente, é ver a aplicação dos
impostos pagos ao longo de cada ano na
forma de investimentos em serviços públicos de qualidade, principalmente em educação e saúde.
O que mais se ouve é que há dinheiro, e
a deficiência do setor público está na gestão
desses recursos. Pode não ser bem assim, já
que a economia foi impactada fortemente
nos últimos anos. As crises existem, econômica e sanitária, mas como cada um faz
em sua casa, é preciso tentar, na medida do
possível, equilibrar as contas para manter
a casa de pé, cortando o supérfluo, e não o
que é essencial.
Pensando na saúde e educação, são setores que caminham, avançando com passos
lentos e ações pontuais, por vezes coordenadas por profissionais mais engajados, e
não como deveria ocorrer, por meio de políticas públicas que universalizem realmente
o acesso à saúde e à educação de qualidade,
desde os primeiros dias de vida.

É fundamental reconhecer o mérito dos
profissionais de saúde na pandemia do novo
coronavírus, quando o Sistema Único de Saúde (SUS) mostrou, que apesar dos desafios,
tem capacidade para atender com qualidade quem precisa de atendimento, principalmente em casos mais complexos. Com
problemas aqui e ali, o Brasil passou pelos
momentos mais desafiadores da pandemia,
principalmente, graças a estes profissionais.
A educação também impactada pela pandemia, com o ensino remoto que não deu
conta das necessidades de todos, sem o devido acesso à internet, também segue com
passos lentos. Há milhões de estudantes
passando do ensino fundamental, para o
médio, para a graduação, e falta a certeza
de que alcançaram que assimilaram todo o
conteúdo previsto. Sem uma formação básica de qualidade, o que será então do futuro
profissional desses jovens?
Como pagadores de impostos, devidamente declarados, devemos cobrar que estes
recursos se revertam realmente em investimentos para uma qualidade de vida melhor
para todos.

•••

KATIA BRITO

 Tecendo

Vem aí a Feira “Tecendo Cultura”, no Largo do Carmo, na região central de Mogi
das Cruzes. Para isso, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abriu um
chamamento público que vai selecionar
brechós da cidade. Os estabelecimentos poderão comercializar seus produtos na feira, com o objetivo de valorizar a
cultura local e a sustentabilidade como
produto cultural da economia criativa.
 Brechós

Os proprietários de brechós interessados
podem fazer a inscrição até a próxima
quinta-feira, dia 9 de junho. No total estão disponíveis 15 vagas. O chamamento
vai credenciar estes empreendedores da
cidade para mapeamento, difusão e fomento da cultura, por meio da atividade
comercial de brechós. Inscrições gratuitas
pelo link: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfNbSFOBeGwBnmVR4VuXhNM1A_J8rK3t_aI85DEa_kYnVoXA/
viewform
 Doação

ARTIGO

de sangue

Termina hoje a campanha de doação de
sangue no Poupatempo de Itaquera, na

afonsopola@uol.com.br

Estagflação
A combinação da inflação
com a alta do desemprego
e o encolhimento da renda
provoca grandes mudanças
nos hábitos de consumo da
maioria. As pessoas passam
a consumir coisas mais baratas e em menor quantidade, para tentar equilibrar a
duração do salário e do mês.
E é justamente isso que
está acontecendo no Brasil.
Inflação em alta e indicadores
econômicos em baixa. Uma
matéria publicada na semana
passada na Uol mostra que
o paulistano está diminuindo suas idas à padaria para
fazer qualquer refeição. Em
12 meses, o pão francês subiu 15,34%, o pão de queijo,
11,41%, e o cafezinho, 7,95%.
De acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), almoçar

ou jantar fora de casa também subiu, 8,55%. O mesmo
vem ocorrendo em relação
ao lazer e cultura.
A percepção da estagflação se dá via dois aspectos:
falta de empregos, e a alta
dos preços, que gera queda
no poder aquisitivo.
Para a superação desse
quadro, o crescimento econômico deve vir acompanhado
de medidas que promovam
a distribuição de renda para
fortalecer o mercado de consumo e pôr em movimento
um ciclo virtuoso. O que é
praticamente impossível de
ser alcançado por esse governo que, pelo menos em
parte, responsável pela situação econômica. E o máximo que nosso presidente
consegue dizer é “ter fé, resiliência e coragem”.
Afonso Pola é sociólogo e
professor.

Zona Leste de São Paulo. Como ocorreu em outros dias durante o mês, será
possível contribuir com a ação que tem
o objetivo de despertar a solidariedade
e ajudar a salvar vidas. As coletas são
feitas por ordem de chegada, hoje das
9h às 14h45.
 Ampliação

Com problemas frequentes de falta de
estoques nos bancos de sangue, que a
unidade móvel de doação chegue também a outras unidades do Poupatempo, afinal são mais de 100 no Estado,
como temos na região em Arujá, Mogi
das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Itaquaquaquecetuba.
 Maio

amarelo

Maio chega ao fim com a importante
campanha do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para
a redução da mortalidade no trânsito, o
que precisa se manter ao longo do ano.
Hoje, às 15 horas, a Prefeitura de Mogi
das Cruzes realiza a cerimônia de premiação do 2º Concurso de Mobilidade
e Educação, promovido pelas secretarias municipais de Mobilidade Urbana
e Educação.

ROCAM LOCALIZA QUATRO VEÍCULOS ROUBADOS
Divulgação/17ºBPM/M

Afonso Pola

Boa parte da população
brasileira tem enfrentado
muitas dificuldades para
comprar aquilo que é absolutamente necessário e indispensável para o seu sustento.
A inflação que voltou a atormentar a vida do brasileiro
é algo muito preocupante,
principalmente para aqueles
que ganham pouco.
No entanto, existe algo
ainda mais grave: é quando,
além da alta generalizada
dos preços, a atividade econômica desaquece e o desemprego aumenta. E isso
tem um nome, e se chama
estagflação, uma junção entre as palavras estagnação e
inflação. Isso ocorre quando um país passa por uma
alta acelerada de preços em
meio a uma queda da atividade econômica.

Cultura

Policiais Militares das Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam)
encontraram, na tarde de ontem, um carro roubado e três motos de grande
porte em uma mata do Conjunto Toyama, em Mogi das Cruzes. O crime teria sido
cometido por seis criminosos armados. De acordo com a PM, as vítimas sofreram
agressões e coronhadas. Os veículos foram restituídos aos proprietários. Os
envolvidos no crime continuam sendo procurados pela Polícia Militar. (Aline Sabino)
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CONTRA A COVID-19

Seguindo determinações do governo do Estado, foi iniciada aplicação da 3ª dose no público de 12 a 17 anos

Região aplica dose de reforço
contra Covid em adolescentes
Região - Cidades da re- jovem também acompanha o
gião como Mogi das Cruzes, Plano Estadual de Vacinação
Guararema, Suzano e Itaqua- contra o coronavírus.
“Seguimos avançando na
quecetuba estão iniciando a
vacinação a aplicação da dose vacinação contra a Covid-19
de reforço (3ª dose) contra em Guararema e acompaa Covid-19 em adolescentes nhando o planejamento Esde 12 a 17 anos. Em Guara- tadual e Federal que norteia
rema, a Prefeitura, por meio a Campanha de Vacinação
da Secretaria Municipal de Contra o Coronavírus”, exSaúde, deu início ontem ao plica a secretária municipal
reforço na imunização. A de Saúde, Adriana Martins.
vacinação deste público está “Pedimos que os jovens de
ocorrendo nas Unidades Bá- 12 a 17 anos que estão aptos
sicas de Saúde (UBS) Jardim a receber a dose de reforço,
Dulce e Lambari, das 9 às venham até os postos de
15 horas, e na Unidade de vacinação e completem o
Vacinação do Nogueira, das esquema vacinal”, completa.
9 às 17h30.
A campanha de vacinaA dose de reforço pode ser ção contra a Covid-19 teve
aplicada após 4 meses do início em 21 de janeiro em
recebimento da segunda dose. Guararema e, desde então,
A recomendação também vale vem seguindo rigorosamente
para adolescentes gestantes os planos estadual e federal
e puérperas. Antes, apenas a de imunização. O município
população com mais de 18 vem figurando como uma das
anos estava apta a receber a cidades de maior cobertura
terceira dose do imunizante, vacinal na região.
seguindo as determinações
do governo do Estado. A Domingão
liberação para o público
No último domingo, a

Vitoria Mikaelli/Divulgação

Guararema realizou no domingo ação especial de vacinação em quatro pontos

Prefeitura de Guararema
realizou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,
o Domingão de Vacinação,
para imunização de pessoas
contra a Influenza (Gripe) e
Covid-19. Na oportunidade,

295 pessoas foram vacinadas
contra a Covid-19 e 285
vacinas contra a Gripe foram aplicadas. A vacinação
ocorreu em quatro pontos do
município: no Estacionamento
do Pau D’Alho, na Central

de Vacinação Nogueira, na
Unidade Básica de Saúde
(UBS) Jardim Dulce e na
UBS Lambari.

Região
Em Mogi das Cruzes, o

agendamento para a dose de
reforço dos adolescentes teve
início na tarde de ontem, por
meio do site da Prefeitura,
no Clique Vacina - https://
vacina.mogidascruzes.sp.gov.
br/. A cidade também mantém o esquema especial aos
sábados com a vacinação
em livre demanda para a
Covid-19, gripe e sarampo,
de acordo com os grupos
indicados.
Em Suzano, a Secretaria de
Saúde iniciará a nova etapa
da campanha de imunização
contra a Covid-19 amanhã.
O atendimento ocorre de
segunda a sexta-feira, das
8 às 15 horas, nas 24 unidades de saúde de Suzano
mediante apresentação de
documento original com
foto e cartão de vacinação.
Já em Itaquá, o reforço
começou a ser aplicado ontem,
conforme diretriz do Ministério da Saúde. A campanha
segue das 8 às 16 horas nas
Unidades Básicas de Saúde,
exceto na USF Jardim Josely.

Contra a gripe

Novotec

Segurança

CDPs de Mogi e Suzano
recebem imunizantes

Cursos de qualificação
virtual abrem inscrições

Arujá terá
gabinete
de Gestão
Integrada

Região - A vacinação contra
o vírus influenza (gripe) em
pessoas privadas de liberdade
e servidores do sistema prisional paulista começou no dia
16 de maio. A Secretaria da
Administração Penitenciária
(SAP) informou que, até a
última sexta-feira, no Centro
de Detenção Provisória (CDP)
de Suzano foram vacinados
contra a gripe 703 presos e
76% dos servidores. Já no
CDP de Mogi das Cruzes
foram vacinados 845 detentos
e 46% dos servidores. De
acordo com o órgão, só não
tomaram avacina aqueles que
se recusaram, tanto presos
quanto servidores.
Durante a campanha deste
ano, a Coordenadoria de
Saúde do Sistema Penitenciário (CSSP) da SAP prevê
imunizar mais de 199 mil
reeducandos e 31 mil funcionários em todo os Estado.
O órgão salientou que a
pandemia de Covid-19 ainda não terminou e por ser
uma doença respiratória, é

essencial destacar a importância da vacinação contra a
gripe. “Com o aumento da
flexibilização das restrições,
há também a possibilidade
do crescimento da circulação dos dois vírus. Por
isso, é importante redobrar
a atenção e os cuidados”,
destacou a SAP.
A 24ª Campanha de Vacinação contra a Gripe teve
início em abril e deve terminar esta semana. A previsão

é vacinar mais de 90% do
público-alvo, que, além dos
funcionários do sistema prisional e a população privada
de liberdade, também inclui
gestantes, idosos, pessoas
com comorbidades, forças
de segurança e salvamento,
entre outros. Em 2021 a SAP
vacinou 87,4% da população
privada de liberdade e 51%
dos servidores.

Divulgação/SAP

Reeducando é vacinado em unidade prisional

Região - O governo de São
Paulo, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, abriu 20 mil vagas
para cursos de qualificação
profissional do programa
Novotec Virtual. As inscrições devem ser feitas pelo
site www.novotec.sp.gov.br.
São oito opções de cursos
nas áreas de gestão, idiomas
e tecnologia da informação,
todos online e gratuitos: Banco
de Dados, Desenvolvedor
Mobile, Desenvolvimento
Web, Espanhol Básico, Finanças na Empresa, Gestão
Administrativa, Lógica de
Programação e Planejamento
Empresarial.
O Novotec Virtual tem
o objetivo de ampliar as
competências e impulsionar
a aprendizagem. Jovens com
idades entre 14 e 24 anos e
ensino fundamental completo
podem participar. As aulas
têm duração de 80 horas e
serão oferecidas através da
plataforma da Universidade
Virtual do Estado de São
Paulo (Univesp).

“Ofertar cursos gratuitos
que impulsionem a carreira
dos jovens de São Paulo é
um dever que o estado tem
cumprido, ampliando as
competências dos estudantes
e atendendo às necessidades
do mercado de trabalho”,
comentou Zeina Latif, secretária de Desenvolvimento
Econômico.
A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá
por e-mail. Após realizar a
matrícula, o aluno deverá
concluir a carga horária
total do curso virtual em
até três meses para receber
o certificado.

Seu Futuro Novotec
Os estudantes contam
com o aplicativo Seu Futuro
Novotec, que orienta sobre
carreiras digitais e o mercado
de trabalho, o que é preciso
aprender em profissões da
área tecnológica e onde iniciar
os estudos. O aplicativo é
indicado para jovens a partir
de 14 anos e está disponível
para Android e IOS.

Arujá - Dentro do programa
Municipal “Arujá + Seguro”,
que visa ações sob a coordenação da Secretaria Municipal
de Segurança, será criado o
Gabinete de Gestão Integrada
(GGI). A decisão, que deve
se tornar oficial por meio
de um decreto, foi tomada
na semana passada em uma
reunião com representantes
da Prefeitura e das forças de
segurança da cidade. O GGI
prevê, ainda, a participação
da Polícia Rodoviária Federal
(PRF) e do Departamento de
Trânsito da Prefeitura.
O prefeito de Arujá, Dr.
Camargo, informou que a
próxima reunião irá deliberar as ações e diretrizes
do GGI. A iniciativa que
estava prevista no plano
de governo e foi objeto de
indicação de anteprojeto
dos vereadores GCM Uelton
e Luiz Fernando, deve ser
colocada em prática antes
do aniversário da cidade,
no dia 8 de junho.
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IMPOSTO DE RENDA

Itaquaquecetuba é a cidade com o maior percentual de formulários entregues na região; prazo termina hoje

Na reta final, Alto Tietê chega
a 92% de declarações enviadas
Marcelo Camargo/Agência Brasil

André Diniz

Alto Tietê - Hoje termina
o período de entrega do
Imposto de Renda de Pessoa
Física (IRPF) para 2022 e,
segundo a Receita Federal, o
Alto Tietê alcançou a marca
de 92,5% da meta estimada
de declarações, com menos
de 48 horas para o fim do
prazo.
A expectativa do Fisco
para este ano é de 294.198
declarações para pessoas físicas,
onde se leva em consideração
o total de contribuintes que
enviaram seus formulários
dentro do prazo em 2021.
Até o último minuto de domingo (29 de maio), 272.160
pessoas enviaram o balanço
de seus ganhos e despesas
pela internet - o que equivale
a 92,51% da expectativa do
governo federal.
A cidade do Alto Tietê que
segue com a melhor ‘cobertura
tributária’ é Itaquaquecetuba, que completou 44.268
formulários, com 96,63%

Percentual de declarações entregues supera 90%

da meta do Imposto de Ren- pessoas quites com o “Leão”,
da. Em segundo lugar vem representando 91,5% do
Biritiba-Mirim com 3.354 público.
O prazo termina à meiacontribuintes (96,24%) e
Ferraz de Vasconcelos vem -noite de hoje, mas espeem terceiro lugar, com 25.619 cialistas recomendam que
formulários (94,59%).
os formulários sejam enEm números absolutos, a viados até, no máximo, 22
cidade de Mogi das Cruzes foi horas com o intuito de não
a cidade que encaminhou o congestionar o tráfego de
maior número de declarações informações para o governo
de renda na última medição federal. Contribuintes que
do Fisco, com 91.724 pessoas estão na faixa de tributação
(90,44% da meta). Suzano (que receberam mais de
vem em segundo lugar, com R$28.559,70) no ano passado
53.768 pessoas (92,96%). e que não encaminharem a
A vizinha Poá tem 20.714 tempo poderão receber multa

Saiba mais
CIDADE
DECLARAÇÕES ENTREGUES: 29/05
ARUJÁ
17647
BIRITIBA-MIRIM 3354
FERRAZ
25619
GUARAREMA
5053
ITAQUÁ
44268
MOGI
91724
POÁ
20714
SALESÓPOLIS
2006
SANTA ISABEL 8007
SUZANO
53768
TOTAL REGIONAL 272160

de, no mínimo R$165,74 podendo aumentar caso o
atraso persista.

Reta final
O final da temporada
fiscal significa ansiedade
não apenas para quem não
entregou a declaração: é o
tempo da correria dos contabilistas. Emerson Nunes, 42
anos, trabalha no setor de
contabilidade de uma indústria
no Alto Tietê, e acaba prestando serviços para colegas,
amigos e pessoas indicadas,

e notou um aumento de
35% na comparação com
o ano passado, com 320
formulários desde o início
do período fiscal.
Segundo Celu Campolino,
sócia-proprietária da empresa
Contamec, a reta final do
período fiscal colocou todos
os profissionais em alta rotação. “Muitos documentos de
bancos acabaram por atrasar,
mas estamos rodando bem”,
apontou.
Os entrevistados recomendam que a declaração deve

Proporção à Meta 2022
89,39%
96,24%
94,59%
93,89%
96,63%
90,44%
91,58%
90,85%
93,00%
92,96%
92,51%

ser entregue dentro do prazo,
e reforçam que doações a
fundos municipais, estaduais
e federais podem reduzir em
até 6% o valor a pagar, que
pode ser parcelado em até
oito vezes.
“Para aqueles que precisam pagar na declaração
deste ano, é recomendável
que o pagamento seja feito
à vista, ou com o mínimo
de parcelas possível, pois o
valor é reajustado pela taxa
Selic, que está em constante
subida”, apontou Celu.

Enfermagem

Alerta

Comissão de Ética toma
posse no Santa Maria

Dia Mundial Sem Tabaco:
fumar afeta saúde bucal

Suzano - A Coordenadoria
das Comissões de Ética de
Enfermagem do (CEE) do
Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São
Paulo (Coren-SP) realizou na
semana passada a posse dos
seus integrantes no Hospital
Santa Maria, localizado em
Suzano. O ato foi conduzido
pela conselheira do Coren-SP
Jane Bezerra e a colaboradora Márcia Britto, e foram
recebidas pela responsável
técnica do setor, Vanderli
Maciel.
A CEE é formada por profissionais de enfermagem
eleitos dentro das instituições
de saúde, e funcionam como
a ligação entre o conselho e
o hospital, para cuidar do
cumprimento dos preceitos
éticos e legais na unidade
hospitalar.
Segundo o Coren-SP, a atuação de uma CEE é autônoma,
onde os próprios profissionais
realizam sua comissão eleitoral e seus representantes.
“São enfermeiros, obstetrizes,

Divulgação/Banco Mundial/ONU
Mogi - No Brasil, 9,1%
da população é fumante. Os
dados são da pesquisa Vigitel,
promovida pelo Ministério
Apoio
Para apoiar as comissões da Saúde. O hábito pode
de ética, o Coren-SP reforçou gerar diversos impactos para
que recentemente lançou o a saúde, incluindo uma série
Manual das Comissões de Ética de problemas bucais. No
de Enfermagem do Estado Dia Mundial Sem Tabaco,
de São Paulo, em sua quarta lembrado hoje, 31 de maio,
edição, com informações a Associação Paulista de
para os membros das CEEs, Cirurgiões-Dentistas Regional
orientações e a legislação que Mogi das Cruzes (APCDrege a enfermagem.
-RMC) alerta para os riscos
do fumo para a boca.
Divulgação
“O primeiro contato da Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial sem Tabaco
fumaça e das substâncias
químicas existentes no cigarro hálito”, detalhou o vice- poderá diagnosticar e realizar
é com a boca, o que gera a -presidente da APCD-RMC, os tratamentos necessários, e
inibição da produção de saliva Alexandre Balbi.
quando necessário, encaminhar
Entre as doenças associa- para atendimento médico”,
e assim, o ressecamento que
a deixa mais suscetível à ação das ao consumo do tabaco orientou o vice-presidente.
de bactérias e fungos. Os está o câncer bucal, que
A APCD-RMC conta com
componentes ficam impreg- tem como principal desafio clínicas que oferecem divernados no esmalte dos dentes o diagnóstico precoce. “É sos procedimentos. A maior
e colaboram para deixar a importante que ao notar parte dos custos é subsidiada
coloração amarelada. Além qualquer alteração na boca, pela própria entidade, o
disso, o hábito de fumar pode com manchas brancas ou que facilita o acesso para
causar problemas bucais avermelhadas, sensibilidade quem mais precisa. Mais
como o tártaro, a gengivite, ou dormência, o paciente informações pelos telefones
doença periodontal e mau procure seu dentista. Ele 4790-3969 e 4699-1805.
Conselho de Ética de Enfermagem tomou posse

técnicos e auxiliares que
devem estar em dia com o
conselho e não podem ter
processos éticos”, orienta a
conselheira Ivete Trotti.
O Hospital Santa Maria
de Suzano informou que
promove investimentos
contínuos no treinamento
e aperfeiçoamento de seus
colaboradores, visando o
bem-estar e a recuperação
mais rápida dos pacientes,
sempre em sintonia com o

desenvolvimento da região
onde atua.
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PARCERIA

Atividades são destinadas a alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas municipais da Vila Natal

Prefeitura e Sesi levam ensino
de robótica para estudantes
Divulgação/PMMC

Unidades escolares
fazem parte do
programa Escola de
Tempo Integral da
Secretaria de Educação

passo no projeto no início
deste mês com uma formação na Escola de Empreendedorismo e Inovação
(EEI). As equipes gestoras
conheceram os princípios
de um fablab no ambiente
educacional e o escopo de
projetos. Os profissionais
também participaram de
uma vivência com o equipamento Microbit, que será
utilizado com os alunos das
escolas municipais.
Ontem, a primeira aula
foi sobre dados com alunos

Mogi das Cruzes é a primeira cidade do Brasil a reconhecer a robótica como esporte

do 4º e 5º ano da EM Profª
Marlene Muniz Schimidt,
na Vila Moraes. “É uma
parceria inédita e um grande
ganho para a Educação da
nossa cidade e o futuro das
nossas crianças. Os alunos

terão aulas com um sistema
de referência internacional
em robótica educacional”,
disse o prefeito Caio Cunha
(Pode). Os alunos estavam
animados. “O meu sonho
é aprender programação e

criar alguma coisa”, contou
Guilherme Henrique Freitas
de Aguiar, 9 anos, aluno
do 4º ano.
O Sesi, parceiro da entidade americana First e operador oficial de torneios de

robótica, fomenta a prática
na própria rede de escolas
e em outras instituições de
ensino, públicas e privadas.
A metodologia utilizada
na robótica educacional
foi idealizada para permitir aos alunos construir
o próprio pensamento e
conhecimento, por meio
de ferramentas computacionais e também estimular
o trabalho em equipe, a
pesquisa e a inovação.
Participaram da aula inaugural a vice-prefeita Priscila
Yamagami Kähler, a secretária de Educação Patricia
Helen Gomes dos Santos,
a adjunta da Pasta, Andréa
Souza e representantes do
Sesi. Além da importância
na área da Educação, Mogi
das Cruzes é a primeira cidade do Brasil a reconhecer
a robótica como esporte.
Em abril, a cidade recebeu
Campeonato de Robótica
RSM Challenge, que reuniu
cerca de 550 competidores,
de oito países.

CÂMARA DE POÁ APROVA PL:

Oportunidades

Divulgação/Apep

Mogi- Alunos da rede
municipal de ensino começaram ontem uma parceria
inédita entre a Prefeitura de
Mogi das Cruzes, por meio
da Secretaria de Educação,
e o Serviço Social da Indústria (Sesi). Estudantes
da Vila Moraes e Vila Natal
irão participar de aulas de
robótica educacional no
Sesi, referência no uso da
robótica na educação.
As atividades na unidade
Braz Cubas do Sesi são
destinadas a estudantes
do 2º ao 5º ano do ensino
fundamental das escolas
municipais Profª Marlene
Muniz Schimidt, na Vila
Moraes, e Prof. Rodolpho
Mehlmann, na Vila Natal.
As unidades escolares fazem
parte do programa Escola de
Tempo Integral da Secretaria
de Educação e as atividades
com robótica serão feitas
no contraturno das aulas
regulares nos períodos da
manhã e tarde.
As escolas deram o primeiro

Cidade disponibiliza vagas
em diversas oficinas culturais
Guararema- A Prefeitura
por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
atualizou a lista de vagas
disponíveis para as oficinas
culturais e conta com diversas
oportunidades de aprendizado
para quem deseja integrar
às atividades da Secretaria.
São vagas para as aulas de
violão e guitarra, canto, teatro
infantil, teatro adolescentes,
teatro adulto, cordas friccionadas, ilustração, história

em quadrinhos, caricatura 54, no Centro, de segunda
e criação de personagens, a sexta-feira.
desenho com grafite e aquarela.
“Essa é uma excelente
As aulas gratuitas, com oportunidade para quem
opções para todas as faixas deseja ingressar nas atividades
etárias. São diferentes horá- culturais disponibilizadas
rios e dias da semana, sendo pela Prefeitura”, explica o
que a lista completa de datas secretário Mateus Sartori.
pode ser consultada pelo “Temos vagas para diferentes
telefone 4695-1793.
atividades artísticas/culturais
As inscrições podem ser e pedimos que a população
feitas diretamente na sede interessada entre em contato
da Secretaria, localizada na com a gente e realize a insPraça Cel. Brasílio Fonseca, crição”, completou.
Divulgação/PMG

Vagas são para aulas de violão e guitarra, canto, teatro, ilustração, dentre outras atividades

A Câmara de Poá aprovou ontem, por dez votos a seis, o Projeto de Lei
(PL) nº 64/2022, que propõe a volta do vale-alimentação no valor de R$
250 para os servidores que ganham até R$ 4 mil. Segundo membros da
Associação dos Profissionais e Trabalhadores da Educação de Poá (Apep),
os manifestantes foram impedidos pela Guarda Civil Municipal (GCM)
de entrar no local e alguns deles, agredidos. (Everton Dertonio)
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“Toda conquista começa com a
decisão de tentar.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

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

A VIDA É PARA APROVEITAR

A vida é para ser
aproveitada e nela
todos os instantes
contam. Viva
intensamente cada
momento, aprenda e
cresça com os ruins,
e curta ao máximo os
bons.

www.coquetel.com.br
Amigos e (?): os convidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca
Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

© Revistas COQUETEL
Divisões de Processo
presídios de transforTelúrio mação das
(simbolo) borboletas

Casa
rústica de
regiões
serranas

Emudece

Distúrbio
psiquiátrico que
pode causar acúmulo de
dívidas e
depressão

Cão brincalhão de
origem
alemã

cultura@jornaldat.com.br

Não leve a vida
tão a sério, mas
também não brinque
demasiado com ela.
Mas acima de tudo,
aproveite, desfrute,
sorria, divirta-se!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

A vida passa em um
instante, por isso faça
esse instante valer a
pena!

Abaixo de
Banho
oriental
de spas

Sal do (?),
tempero
rosado
Botão de
rádios
(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Et cetera
(red.)
Mestre do
Gênio (Lit.)
O par do
condicionador capilar
Teorias

Sufixo de
"hidroxila"
Parte
do boi
O esporte
mais
popular
no Brasil

Hortaliça
de boa durabilidade
Passar ao
longo de
Deus, em
latim

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes
Meta de
projetos
Tatuagem
do Popeye

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

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Sentimento de sofreguidão

Arma de
arremesso
Como se
encontram
os membros de
debates
televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Diz-se de
indivíduo
lento
Tony Ramos, ator
Resina de
colares

(?) Waters,
um dos fundadores do
Pink Floyd
Cavalo de
pelagem
marrom

A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Joaquim se desespera com a decisão de Iolanda. Tenório assegura a Benê
que não contará a Olívia que ela é filha biológica de Heloísa. Olívia e Joaquim

Giulia (?),
atriz de
"Boogie
Oogie" (2014)

Fonte do
caviar
Capa de
confrarias

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito
Aplauso,
em inglês
Picape
ou sedã

recebem novos tecelões na fábrica. Onofre e Abílio se revoltam contra a
nova política de trabalho de Eugênio. Plínio chega à rádio, causando um

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem
Pat salva Moa. Ítalo estranha quando Clarice mente para ele. Pat descobre
que o paraquedas de Moa foi sabotado. Ítalo pega um objeto que Clarice
escondeu no cemitério. Danilo avisa a Leonardo que mandou alguém procurar

Instrumento de
Nome (?): percussão
Francisco, para Jorge Mario Bergoglio
(Catol.)
Estado do
carimbó

BANCO

Sem (?)
nem beira:
na miséria
A 5ª letra
"Os fins
justificam
os (?)"
(dito)

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

alvoroço entre suas fãs.

37

a pasta perdida. Uma van bate no carro de Clarice, e Ítalo tenta convencer a

Solução

atirando uma lança perto deles.

H

de impostos. No acampamento militar, Saul testa a atenção dos soldados

A
P

Príncipe Jônatas e sua mulher Maya são recebidos em Nobe para conhecer
o tabernáculo. Quis fala para Saul que um ancião veio procurá-lo para falar

B

Reis

C

RECORD, 21H

T

mulher. Alcides ameaça Levi, querendo saber o que o peão fez com a patroa.
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sedução de Maria Bruaca, que acaba desmaiando. Tenório sente ciúmes da

A
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Juma lembra a Muda das palavras do Velho do Rio. Levi enfrenta Tenório.
Tenório diz a Guta que não pode largar seus outros três filhos. Levi cede à

C
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GLOBO, 21H00

Pantanal

A
M
B
A
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e o homem enviado por Danilo até a caverna.
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empresária de contratar um novo segurança. Moa e Pat encontram a pasta
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 - PROCESSO Nº 201.685/2022
OBJETO: Registro de preços para manutenção em motores.
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 propostas serão recebidas até às 08h00min do 13 de junho de 2022, exclusivamente em
ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das
Cruzes, 30 de maio de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 029/2022 - PROCESSO Nº 200.499/2022
OBJETO: Aquisição de chapas de aço carbono A36.
EMPRESA VENCEDORA: Lotes 01, 02 e 03: COSTA & SILVA USIFERRO LTDA. EPP no valor global de R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais). Mogi das
Cruzes, em 30 de maio de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
AVISO DE LICITAÇÃO
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”:
EDITAL Nº 059/2022 - PROCESSO Nº 11.451/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO
ASFALTICO USINADO À QUENTE, FAIXA IV – POSTO NO MUNICÍPIO DE MOGI
DAS CRUZES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA – SMIU
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos
e abertos no Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do EdifícioSede da Prefeitura), às 14 horas do dia 13 de junho de 2022. O edital e seus
anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.
mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações).
Mogi das Cruzes, em 30 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
__________________________________________________________________________
AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
CONCORRÊNCIA Nº 025-2/20 - PROCESSO Nº 28.973/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
VIÁRIO DO CORREDOR NORDESTE, NO TRECHO ENTRE A AV. JOÃO XXIII À AV.
FRANCISCO R. FILHO COM AV. PEDRO ROMERO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM
VIADUTO SOBRE A VIA FÉRREA, NO DISTRITO DE CÉZAR DE SOUZA, NO MUNICÍPIO
DE MOGI DAS CRUZES - COMO ETAPA DO PROGRAMA VIVA MOGI.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres
exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
da Secretaria Municipal de Finanças, decidiu HABILITAR as empresas: CONSTRUTORA
KAMILOS LTDA; CONSÓRCIO EE – CORREDOR NORDESTE (ETC EMPR. E TECN. EM
CONSTR. LTDA / EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.) e CONSÓRCIO VIVA MOGI (POTENZA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA / ARVEK TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA), para a
fase seguinte do certame. Decidiu, ainda, INABILITAR a empresa: CONSÓRCIO VIVA MOGI
(DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA / PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA),
por não atender ao solicitado em relação ao subitem “5.2.6.2” do Edital. Fica aberto o prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal
nº 8.666/93, com suas alterações e estabelecido conforme subitem “7.1.13” do Edital, o dia 08
de junho de 2022, às 10 horas, para abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL,
na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver.
Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).
Mogi das Cruzes, em 30 de maio de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL

01. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. SERGIO LUIZ RIBEIRO DROGARIA, CNPJ: 36.276.307/0001-67 – Processo nº
600.808/2022
2. FERNANDA POLEZEI ESPAÇO SAUDE ESTÉTICA INTEGRADA ME, CNPJ:
29.819.056/0001-54 – Processo nº 600.405/2022
3. AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 55.962.369/0012-20 –
Processo nº 600.861/2022
4. BOTOCLIN FRANCHISING GESTÃO EMPRESARIAL S.A. CNPJ: 31.324.392/0019-05 –
Processo nº 601.992/2021
5. HOGANAS BRASIL LTDA, CNPJ: 52.555.711/0001-26 – processo nº 600.677/2022
6. ADILSON DOS REIS BARBOSA DROGARIA ME, CNPJ: 27.764.436/0001-03 – Processo
nº 600.763/2022
b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. L.S. JUNIOR DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ: 41.342.524/0001-48 – Processo nº
600.557/2022
2. DROGARIA LAYR LTDA ME, CNPJ: 12.388.051/0001-11 – Processo nº 600.420/2022
3. ROBERTA DINIZ DE OLIVEIRA MARANHÃO, CPF: 310.828.518-17 – Processo nº 600.559/2022
4. CELESTINO & SILVA LTDA ME, CNPJ: 07.883.220/0001-50 – Processo nº 600.800/2022
5. STIVESON FARIAS RIBEIRO ME, CNPJ: 23.089.935/0001-91 – Processo nº 600.563/2022
6. AGDF DROGARIAS LTDA, CNPJ: 39.503.447/0001-19 – Processo nº 600.437/2022
7. EDSON KEISHI TAROMARU DROGARIA ME, CNPJ: 02.868.451/0004-13 – Processo nº
600.780/2022
8. DROGARIA SÃO PAULO S.A. CNPJ: 61.412.110/0374-07 – Processo nº 600.398/2022
9. DROGARIA ULTRA ARUÃ EIRELI, CNPJ: 36.009.863/0001-77 – Processo nº 600.799/2021
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.
02. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação (LTA) do Estabelecimento:
1. VISION FITNESS ACADEMIA LTDA, CNPJ: 42.547.784/0001-12 – Processo nº
600.507/2022
03. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013
faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação das penalidades de multa a:
1. ORGANIZAÇÃO MOGIANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, CNPJ:
52.562.758/0001-17 – NRM 11789 MULTA 03 UFM – Processo nº 601.783/2021
2. ALTO TIETÊ TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 28.124.704/0001-95 – NRM 12161 MULTA 10
UFM – Processo nº 601.041/2021
3. L’ENERGIE BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO EIRELI, CNPJ: 20.323.446/0003-26 –
NRM 12227 MULTA 3,35 UFM - Processo nº 600.509/2021
4. L’ENERGIE BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO EIRELI, CNPJ: 20.323.446/0003-26 –
NRM 12226 MULTA 3,35 UFM - Processo nº 600.507/2021
5. SUPERMERCADO X LTDA, CNPJ: 71.779.813/0006-84 – NRM 12225 MULTA 08 UFM –
Processo nº 600.289/2021
6. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A, CNPJ: 49.930.514/1158-97 – NRM 12223 MULTA
2,5 UFM – Processo nº 600.811/2021
7. MARIA TIAGO DE OLIVEIRA, CPF: 160.446.098-98 – NRM 10865 MULTA 1,7 UFM –
Processo nº 601.646/2021
04. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA o interessado
abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador competente, no prazo de 30
(trinta) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação desta notificação:
1. MARIO JALDI KODAMA, CPF: 513.628.488-91 – NRM 11944 MULTA 08 UFM – Processo
nº 601.510/2021
05. Comunicado de CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, comunica ao interessado
abaixo que o Auto de Infração foi cancelado por motivo de deferimento de defesa:
1. ROBERTO FERNANDO ENGBRUCH, CPF: 001.770.978-41 – AIF 15066 – Processo nº
600.452/2022
MOGI DAS CRUZES, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2022.
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Itaqua realiza Gincana Solidária hoje
taquá - O Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura de Itaquaquecetuba promovem
hoje, às 8 horas, o primeiro evento da Gincana Solidária, projeto que visa arrecadar
alimentos, além de tampinhas e caixas Tetra Pak para trocar por alimentos e destinar
às famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação será na Emeb Josefa Costa
de Moura, no Parque Piratininga.
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Somente para Redação e Fotografia
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RECAPEAMENTO

Previsão é que serviços sejam concluídos até o fim de junho; hoje haverá interdição no local no período noturno

Obras de recapeamento têm
início na av. Fernando Costa
Mogi - A Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana deu início ontem
às obras de recapeamento
asfáltico da avenida Fernando
Costa. Os trabalhos estão
começando por serviços de
manutenção civil em guias,
sarjetas e sarjetões, que geram
menor impacto no trânsito
e, por isso, são realizados
no período diurno, porém
fora do horário de pico, mais
especificamente das 9 às 16
horas. A previsão é que as
obras como um todo sejam
concluídas no final de junho.
Os serviços de maior impacto, como fresagem (remoção da atual capa asfáltica),
implantação da nova capa,
hidrojateamento da via e
implantação de sinalização

horizontal e vertical, serão
realizados sempre no período noturno, com o intuito
de minimizar transtornos
no trânsito. Esses serviços
acontecerão das 20 às 5 horas
e vão requerer interdições,
porém, a princípio, apenas
no período noturno, em
que a circulação de veículos
é bem menor na via, que
tem grande circulação ao
longo do dia.
O recapeamento asfáltico
é realizado em parceria com
a Secretaria de Mobilidade
Urbana e também em parceria
com o Serviço Municipal de
Águas e Esgotos (Semae), para
que haja sinergia e maior
durabilidade aos trabalhos.
As obras na avenida fazem parte do programa de

Divulgação/PMMC

Interdição

Serviços de maior impacto, como fresagem, serão realizados no período noturno

recapeamento, que contemplou no último ano 40 vias
públicas da cidade, numa

extensão de pouco mais de
30 mil metros. O programa
como um todo compreende

quase 35 mil metros lineares
de vias e uma área total de
313,5 mil metros quadrados.

A avenida Fernando Costa
terá interdição hoje ano
sentido Bairro-Centro, para
o início dos trabalhos de fresagem, no período noturno,
entre as 20 e as 5 horas. A
remoção do asfalto antigo
começará pela conhecida
como “curva do Mizuta” e
a interdição estará devidamente sinalizada. A opção
para os motoristas dentro
desse período será utilizar
a rua Gaspar Conqueiro e
avenida Japão.
Nos dias subseqüentes,
com o avanço dos trabalhos
e também com o início da
aplicação da massa asfáltica,
outros trechos terão de ser
interditados, a princípio

Solidariedade

Maio Amarelo

Campanha “Todos contra
o frio” arrecada roupas

Trânsito e Bombeiros
orientam motoristas
Divulgação

Everton Dertonio*

Suzano - A campanha
“Todos contra o frio” do Projeto Sciences está aceitando
doações de roupas de frio
como toucas, calças, luvas,
cachecóis, sapatos, meias e
agasalhos em bom estado. O
prazo vai até 21 de junho.
A distribuição das peças
será feita a três entidades
que ajudam moradores em
situação de rua e famílias em
vulnerabilidade. Segundo
suzanense Emerson Alexandre
do Prado, conhecido como
Alexandre Abençoado, até o
momento foram arrecadadas
400 peças de roupa.
Além de arrecadar roupas,
a iniciativa também aceita
doações de alimentos e cestas
básicas. Na última sexta-feira,
foram entregues à ONG Sonhos de Infância, de Suzano,
alimentos para a realização
do Sopão Abençoado, que
deve ocorrer na data de
término da campanha.
Alexandre contou que o

Campanha também arrecada alimentos em Suzano

projeto social começou em São Bernardino; Drogaria
1996, reunindo um grupo Maranata Badra Baixo - avede alunos da Escola Estadual nida Miguel Badra, 2363,
Leda Fernandes Lopes, em Miguel Badra Baixo; Drogaria
Suzano. Em 1999, faziam Maranata Monte Cristo - rua
parte da iniciativa cerca de da Turmalina, 94, Jardim
30 voluntários, número que Monte Cristo; Stop Clean
permanece até hoje.
- rua Alexandrino Dias de
As doações podem ser feitas Souza, 93, Cidade Miguel
na Sra. Prado Designer, rua Badra, e Ferreiras Bijuterias
Caranaíba, 155 A, Guaianases, e Acessórios - avenida EdSão Paulo, e em Suzano: ONG milson Rodrigues Marcelino,
Sonhos de Infância - rua 385 B, Miguel Badra Baixo.
Mário Candelaria, 1, Jardim
*Texto supervisionado pelo editor.

Suzano - A Secretaria
Municipal de Transportes
e Mobilidade Urbana realizou
uma ação de conscientização
aos motoristas do bairro
Parque Suzano com a entrega
de panfletos e a orientação
sobre os perigos da direção
irresponsável como parte da
campanha “Maio Amarelo”.
Na ocasião, a iniciativa contou com a participação do
17º Grupamento do Corpo
de Bombeiros em Suzano.
A ação, que aconteceu na
última semana, tendo à frente
o secretário Claudinei Galo,
buscou promover orientações
contra atropelamentos e
choques acidentais no trânsito, episódios que podem
causar sérios traumas físicos
e psicológicos ou situações
ainda mais graves.
Os servidores e os bombeiros se reuniram em um
posto de combustíveis da
avenida Armando Salles
de Oliveira para entregar
panfletos informativos e
orientar os cidadãos sobre

os cuidados que devem ser
tomados, independentemente
se o cidadão é motorista ou
pedestre. Entre os cuidados
estão atenção ao volante para o
caso de emergências, respeito
aos limites de velocidade nas
vias e a sinalização nas ruas.
“Nossa equipe distribuiu
estes materiais e conversou
com muitos suzanenses,
os relembrando e alertando sobre alguns perigos ao
dirigir. Agradeço ao Corpo

de Bombeiros de Suzano
pelo apoio, contar com a
participação deles foi fundamental para essa orientação
no ‘Maio Amarelo’”, informou
Claudinei Galo.
O “Maio Amarelo” é um
movimento mundial com a
proposta de chamar atenção
para o alto índice de acidentes
com mortes no trânsito. As
ações priorizam a discussão
sobre o tema e recomendações
para valorização da vida.
Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Trabalho integra série de ações de campanha

