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

Leilão do pré-sal gera repasse 
de R$ 11 milhões para a região
Governo federal enviou créditos no mês passado, em duas etapas, totalizando R$ 7 bilhões para Estados e municípios 

DIA DO MEIO AMBIENTE

Após o leilão, realizado pela 
Agência Nacional de Pétróleo (ANP), 
para exploração de petróleo e gás 
natural, o Alto Tietê recebeu R$ 
11 milhões, dos R$ 7 bilhões des-
tinados pelo governo federal para 
Estados e municípios. No Estado 
de São Paulo, o repasse foi de R$ 
563.716.035,80. No Alto Tietê, 
Mogi das Cruzes, Suzano e Itaqua-
quecetuba receberam um primeiro 
crédito de R$ 1.118.357,24, cada 
cidade. Na segunda etapa de crédi-
tos, Mogi recebeu R$ 1.105.433,16, 
representando R$ 2.223.790,40; 
Suzano, teve R$ 984.602,66, to-
talizando R$ 2.102.959,90, e 
o repasse para Itaquá foi de R$ 
565.031,37, somando R$ 1.683.388,61.  
Cidades, página 5
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A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
premiou, na tarde de ontem, os es-
tudantes vencedores do 2º Concur-
so de Mobilidade e Educação, pro-
movido pelas secretarias municipais 
de Mobilidade Urbana e Educação. 
Com o tema “Vá de Bike com Se-
gurança”, o objetivo do concurso 
foi incentivar a conscientização.
Cidades, página 5

Maio Amarelo

PREFEITURA 

ENCERRA 

CAMPANHA

CONDEMAT

Sustentabilidade 

é tema de 

seminário. p3
Evento de premiação e com profissionais, no auditório da Prefeitura, encerrou o Maio Amarelo 

Divulgação/PMMC

 Feira Sustentável será domingo em Itaquaquecetuba. Cidades, página 3

Câmara de Mogi

Vereadores fazem indicações 
para transporte e segurança

Na sessão de ontem foram aprovados destaques nas 
áreas de transporte e segurança. Cidades, página 5

D
ie

g
o

 B
a

rb
ie

ri
/C

M
M

C



Quarta-feira, 1 de junho de 20222 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Editorial 

A 
queda dos números relacionados 
à contaminação pela Covid-19, 
como destaca uma das reporta-
gens da edição de hoje, representa 

o arrefecimento de um período mais grave 
da pandemia, vivido por todos nestes últi-
mos dois anos. Em Mogi das Cruzes, por 
exemplo, o Hospital Municipal, que foi por 
meses referência no tratamento da doença, 
segue com os leitos disponíveis desocupa-
dos, e retomou no início do mês o Pronto 
Atendimento infantil. Quatro postos da ci-
dade são hoje referência para atendimento 
de síndrome gripal e covid-19. 

Um quadro positivo, com certeza, resultado 
do sucesso da vacinação, que agora avança 
com a dose de reforço para jovens de 12 a 
17 anos. Medida que permitiu o fim da obri-
gatoriedade da máscara em diversos locais, 
embora, ainda seja exigida no transporte 
público, onde a aglomeração não tem fim. 

Cenário que também anima empresários, 
que viveram momentos difíceis fechando as 
portas por conta do isolamento social, e agora 
respiram, alguns ainda com dificuldades, mas 
uma luz surge e esperamos que a tendência 

seja de uma efetiva recuperação econômica. 
A próxima data forte para o comércio é 

o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de 
junho, e a Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes, já anunciou que os comercian-
tes estão otimistas, e a estimativa é de um 
aumento de 20% nas vendas, em relação ao 
ano anterior. Uma perspectiva positiva com 
base nos bons resultados do Dia das Mães. 
Recentemente, na celebração do Dia da In-
dústria, no dia 25 de maio, a tendência tam-
bém era vista com otimismo. 

Aparentemente, tudo caminha para dias 
melhores, tanto na saúde como na econo-
mia, mas é ilusão acreditar que o vírus foi 
embora. Infelizmente, como afirmam diver-
sos especialistas, o novo coronavírus deve, 
com o tempo, ter tratamento semelhante ao 
da gripe, com vacinação anual para grupos 
prioritários da população. 

Assim como para todas as doenças res-
piratórias, comuns neste período de baixas 
temperaturas, nunca é demais manter os 
cuidados de higiene, sempre importantes; 
evitar as aglomerações e estar em ambientes 
com boa ventilação. 

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas
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Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

QUASE 300 QUILOS DE ALIMENTOS SÃO ARRECADADOS

Mogi - A Coordenadoria do Turismo da Prefeitura organizou, no último domingo, 
o 1º Evento Off-Road 4x4, que levou cerca de duas mil pessoas a Sabaúna. No 
total, 206 veículos off-road foram expostos e o público assistiu às demonstrações 
dos jipes. No evento, foram arrecadados 298 quilos alimentos não perecíveis que 
foram revertidos ao Fundo Social.
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 �  FAROFA 

O vereador José Francimário Vieira (PL), 
o Farofa, falou ao final da sessão de on-
tem sobre o falecimento de seu assessor 
parlamentar, Rogério Oliveira do Carmo 
(1980-2022), ocorrido no dia 24 de maio. 
Rogério passou mal e chegou a ser aten-
dido na Unidade de Pronto-Atendimen-
to (UPA) do Oropó, mas dificuldades na 
transferência para um hospital de refe-
rência acabaram por agravar sua situa-
ção médica. Nossos sentimentos à famí-
lia, amigos e companheiros de trabalho.

 � FAROFA - 2

O vereador, durante suas explicações 
pessoais, fez críticas ao governo do Es-
tado por não manter disponível o setor 
de hemodinâmica no Hospital Luzia 
de Pinho Melo, e também pela falta de 
equipamentos no Hospital Santana, do 
plano de saúde do servidor municipal, o 
que levou o assessor a ser remanejado 
para São Bernardo do Campo - e com 
três ambulâncias sem condições para 
fazer o traslado. Farofa pediu à Mesa 
Diretiva que sejam chamadas à Câma-
ra os responsáveis pelo plano de saúde 
dos servidores.

 � FAROFA - 3

O parlamentar mostrou preocupação 
com a estrutura na mudança dos planos 
de saúde dos servidores para a Plena - 
um dos assuntos em discussão. Na vi-
são de Farofa, a falta de equipamentos 
públicos ou privados não pode represen-
tar um fator de risco tanto para os ser-
vidores, quanto para a população que 
utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS).

 �  ESTRADA RIKIO SUENAGA 

O vereador Mauro Yokoyama (PL), o Mau-
ro do Salão, apresentou um pedido du-
rante o Pequeno Expediente da comu-
nidade do Conjunto Jardim Europa por 
melhorias na estrada Rikio Suenaga, 
que acessa a Via Perimetral.

 � JUDÔ CLUBE MOGI 

O presidente da Casa de Leis de Mogi, 
Marcos Furlan (Pode), apresentou e 
conseguiu aprovação do Requerimen-
to 57/22 de aplausos ao Judô Clube de 
Mogi das Cruzes, que completa nes-
te ano seu cinquentenário. Furlan, que 
também é professor de artes marciais 
(mas de Karate) há três décadas, refor-
çou a importância da prática esportiva.

CONTRACAPA 
ANDRÉ DINIZ•••

O imaginário não é algo 
com o qual se nasça: é algo 
submetido a permanente re-
construção. No batalhar, se 
enriquece, como desdobra-
mento de cada experiência: 
na casa, na rua, no trabalho, 
na escola. Surpreenda-se: cada 
situação em que algo nos mo-
difica, mesmo sem consciên-
cia de tal.

Em nossas andanças so-
mos artistas a esculpir a mais 
bela figura ou a pintar a mais 
bela tela no quadro de nos-
sos sonhos. Desenvolvemos 
requintada maestria na arte 
de sonhar. No entanto, exis-
te um fator limitante a toda 
essa maré de sonhos: a dúvida.

Em qualquer situação, ao 
se perceber apenas aquilo 
que qualquer um pode ver, 
pode-se afirmar que tanto se 
é um representante da cultu-

Em busca da leveza

ARTIGO
Raul Rodrigues

ra, quanto uma vítima dela. 
Isto oferece espaço para di-
zer que a opção por ser bom 
representante implica na in-
quietação que se coloca em 
tudo. Uma característica das 
pessoas questionadoras e pros-
pectivas, as que duvidam de 
muita coisa, sempre a conferir 
normas e consensos, se res-
peitáveis ou não. Aventureiras 
no campo mental e material: 
em sua maioria solertes em-
preendedoras.

A qualidade de uma pessoa 
diz respeito a como ela reage 
à variabilidade presente em 
tudo que vive. Quando se 
sabe que essa variabilidade 
é inevitável, sente-se que a 
humanidade vive séria cri-
se de percepção. O esforço 
para se obter qualidade deve 
levar à leveza, caracterizada, 
em meio à variabilidade, em 

quem, crítico, não leva tudo a 
sério demais, sem se traduzir 
em superficialidade. Pessoas 
que mantêm o bom humor 
com mais facilidade sabem 
melhor aprender com as li-
ções de liderança, participa-
ção e avaliação, para manter 
a variabilidade sempre sob 
controle e, naturalmente, com 
mais possibilidade de rirem 
mais de si mesmas.

Quando se aprende a confiar 
na própria voz e permitir que 
o poder criativo se manifeste, 
pode-se direcioná-lo para tomar 
sábias ações e ricas iniciativas. 
Assim de posse, do ferramental 
básico para realizar qualquer 
sonho. Por exemplo: conhecer 
as entranhas do inusitado, ser 
o primeiro brasileiro a ganhar 
um prêmio Nobel, porque o 
IgNobel todos os nossos po-
líticos, de tudo fazem, para 
merecê-lo.

 raulrodr@uol.com.br

Raul Rodrigues é engenheiro e
ex-professor universitário
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CPTM abre licitação para 
prestadores de serviços 

Região - A Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM) lançou na 
semana passada um edital 
de licitação para concessão à 
iniciativa privada da presta-
ção de serviços dentro e fora 
das estações, incluindo 12 
estações do Alto Tietê, com a 
possibilidade de significativas 
mudanças na estação Suzano. 

O edital CPTM-
-PRC-2022/01624 traz 
o “Projeto Global Varejo”, 
que entrega à empresas ou 
consórcios o controle de 
atividades como quiosques, 
lojas, boxes, máquinas e 
porta-volumes por 30 anos. 
A licitação prevê ações nas 
linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 
12-Safira e 13-Jade.

No Alto Tietê, há espaços 
nas estações Ferraz de Vas-
concelos, Antonio Gianetti, 
Poá, Suzano, Jundiapeba, 
Braz Cubas, Mogi das Cru-
zes e Estudantes pela Linha 
11-Coral, totalizando 7.293,90 

Estações

m². Na Linha 12-Safira, estão 
incluídas Aracaré, Calmon 
Viana, Engenheiro Manoel 
Feio e Itaquaquecetuba, com 
121,42 m². Na Linha 11-Coral, 
a estação com o maior espaço 
a ser concedido é Suzano, 
com 6.843,62 m². O local 
deve receber dois estaciona-
mentos externos, três feiras, 
um porta-volume (Locker), 
quatro máquinas dispensa-
doras, três quiosques e três 

espaços para food truck. Em 
Mogi, Estudantes contará 
com balcão, loja externa, 
máquina dispensadora e 
quiosque, um total de 127,46 
m². E na Linha 12-Safira, 
Engenheiro Manoel Feio, em 
Itaquá, deve receber cinco 
quiosques e duas máquinas 
dispensadoras. Segundo a 
CPTM, a sessão pública para 
a recepção das propostas 
deve ocorrer em 19 de julho. 

André Diniz

Estação Suzano deve ter mais prestadores de serviço

Mariana Acioli/Arquivo Mogi News

Condemat reúne palestrantes 
e especialistas para seminário

Evento será realizado hoje e amanhã no Teatro Manoel Bezerra de Melo, na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)

SUSTENTABILIDADE, DESASTRES URBANOS E RISCO CLIMÁTICO

Mogi- Especialistas e pales-
trantes de renome internacional 
estão confirmados para o 
Seminário “Sustentabilidade, 
Desastres Urbanos e Risco 
Climático”, promovido pelo 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) hoje e amanhã, 
das 9 às 17 horas, no Teatro 
Manoel Bezerra de Melo, na 
Universidade de Mogi das 
Cruzes (UMC), com inscrições 
gratuitas.

O evento marca as celebra-
ções ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente (5 de junho) e reunirá 
palestrantes das Secretarias 
de Estado de Habitação e de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, 
Embrapa (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária), 
Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Federal 
do ABC e Fundação Getúlio 
Vargas, entre outras instituições.

Hoje, a abertura do Seminário 
terá a presença de prefeitos, 
gestores públicos das áreas de 
agricultura, gestão ambiental 
e habitação, e do secretário 

estadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, Fernando 
Chucre. As discussões técni-
cas iniciam às 10 horas com 
o painel “Risco Climático e 
Desastres Urbanos”, com a 
participação de Celso Santos 
Carvalho, doutor em Engenharia 
Civil e ex-diretor do Ministério 
das Cidades, e Rodolfo Baesso 
Moura, engenheiro ambien-
tal e urbano e pesquisador 
da UFABC – Universidade 
Federal do ABC.

Às 14 horas, o público 
poderá conferir a palestra 

“Os desafios da gestão do ter-
ritório e a política pública 
de sustentabilidade”, com o 
professor titular na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 
da USP e relator do Plano 
Diretor de São Paulo, Nabil 
Bonduki.

Encerrando o primeiro dia 
do evento, o coordenador 
do Programa Cidade Legal, 
da Secretaria de Estado da 
Habitação, Eric Vieira, e a 
assistente social especialista 
em Urbanismo Social e Direito 

Imobiliário, Notarial e Registral, 
Marcia Terlizzi, compõem o 
painel: “Regularização fundiária: 
alternativa em áreas frágeis”.

Amanhã, após a abertura às 
9h00, será promovido o painel 

“Os impactos do risco climático 
na agricultura e pecuária”, com 
a participação da engenheira 

agrônoma e chefe geral da 
Embrapa Meio Ambiente, 
Ana Paula Contador Packer, 
e do engenheiro florestal e 
pesquisador da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Samuel 
de Mello Pinto.

No período da tarde, às 
14 horas, tem início o painel 

“Biodiversidade e mudança 
climática”, com as especialistas 
ambientais da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Jussara de Lima 
Carvalho e Cláudia Beltrame 
Porto, além do especialista 
em Direito Constitucional, 
membro do Instituto Brasileiro 

de Direito Urbanístico (IBDU), 
Alexandre Tortorella Mandl.

Promovido pelas Câmaras 
Técnicas de Agricultura, de 
Gestão Ambiental e Sustentabi-
lidade e de Habitação, o evento 
do Condemat é voltado para 
gestores públicos, pesquisa-
dores e acadêmicos. “Estamos 
reunindo vários especialistas 
que atuam nas áreas que estão 
ligadas ao tema do seminário 
para extrairmos destes debates 
um conjunto de propostas 
para a nossa região”, pontuou 
Solange Wuo, coordenadora 
da Câmara Técnica de Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade

A programação completa 
do Seminário “Sustentabili-
dade, Desastres Urbanos e 
Risco Climático”, bem como o 
formulário de inscrições estão 
disponíveis no link: https://
condemat.sp.gov.br/seminario-

-de-sustentabilidade-desastres-
-urbanos-e-risco-climatico/

Haverá emissão de certi-
ficado de participação. Mais 
informações podem ser obtidas 
por meio do 4652-3413.

Evento será realizado no Teatro Manoel Bezerra de Melo, em Mogi das Cruzes

Mogi News/Arquivo

Suzano- O prefeito, Ro-
drigo Ashiuchi (PL), assinou 
ontem o termo de coope-
ração técnica do Programa 
Emergencial de Educação 
Pós-pandemia “Recompondo 
Saberes”, apresentado pelo 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi). A iniciativa visa ga-
rantir um olhar sensível para 
este período de retomada, 
visto os desafios em sala de 
aula, com foco no reforço 
à aprendizagem de alunos 
do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental. 

O projeto foi apresentado 
durante visita ao gabinete, 
contando com a participa-
ção da gestora estratégica 
da Secretaria Municipal 
de Educação, Renata Pris-
cila Valencio Magalhães; da 
coordenadora de Relações 
com a Indústria e a Comu-
nidade, Viviane Yukie; e dos 
diretores do Sesi São Paulo 
e do Sesi Suzano, Carlos 
Frederico D’avila de Brito 
e Fernanda Cardoso.

Na oportunidade, o 
grupo dialogou sobre as 

Parceria deve garantir 
reforço à aprendizagem

Educação

parcerias já estabelecidas 
com o município e sobre a 
importância do projeto, que 
oferece suporte sem custos 
à administração pública. O 
objetivo é levar a proposta 
para análise junto à equipe 
pedagógica da Educação su-
zanense, a fim de se estudar 
a melhor forma de colocar 
em prática a cooperação. 
O programa garante uma 
capacitação aos profissionais 
da rede municipal de ensino, 
exclusivamente voltada à 
abordagem e ao processo de 
aprendizagem neste período 
de retomada. 

“Sabemos dos desafios em 
sala de aula, sobretudo no 
pós-pandemia, por isso desde 
o início temos trabalhado a 
situação com os profissio-
nais da Educação e com os 
alunos. O foco do projeto é 
o respaldo à aprendizagem 
dos estudantes do Ensino 
Fundamental, sendo que 
em Suzano contamos com 
33 escolas que oferecem o 
ensino do 1º ao 5º ano”, 
explicou a gestora estratégica. 

Itaquá- Para celebrar o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Saneamento, vai realizar a 
Feira Sustentável no próximo 
domingo e na segunda-feira, 
das 9 horas ao meio dia.

O evento acontecerá no 
Parque Ecológico Mario do 
Canto na rua Cabrália Paulista, 
100, na Estação, com dança, 
teatro, música, doação de 
mudas, realização de exames, 
feira de adoção de animais e 
tendas temáticas voltadas para 
educação ambiental.

“Abriremos o evento com 
uma breve apresentação sobre 
as ações da Secretaria de Meio 
Ambiente e Saneamento para 
que as pessoas conheçam 
o nosso trabalho e saibam 
quando podem nos procurar”, 
contou o secretário de Meio 
Ambiente, João Carlos Navarro.

Dinâmica com as crianças 
e apresentação de teatro e 
dança também integram a 
programação.

Feira é realiza em 

comemoração ao 

Dia Mundial do 

Meio Ambiente

Sustentabilidade
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Saúde realiza agendamento 
de 3ª dose para adolescentes

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde já está efetuando 
agendamento online para 
aplicação da 3ª dose ou dose 
adicional para adolescentes de 
12 a 17 anos. É necessário ter 
no mínimo quatro meses após 
a 2ª dose e o agendamento 
deve ser feito pelo www.cli-
quevacina.com.br.

A vacinação em demanda 
livre continua sendo específica 
para atendimento dos demais 
público na atualização de 
doses em atraso.

Hoje, a Secretaria Municipal 
de Saúde inicia outras ações 
para facilitar o acesso dos 
moradores à vacinação contra 
Gripe e Covid-19. Nos dias 
1, 2 e 3 de junho, as equipes 
de imunização estarão no 
Terminal Central; nos dias 
6 e 7 de junho no Terminal 
Estudantes; e nos dias 8, 9 
e 10 de junho no Mercado 
Municipal de Mogi das Cruzes. 

Nestes locais, o atendimento 
será exclusivo para adultos 
e adolescentes com 12 anos 
ou mais (exceto terceira dose, 

Covid-19

que precisa ser agendada no 
sistema online). As crianças 
menores de 12 anos con-
tinuam sendo imunizadas 
apenas nos Postos de Saúde e 
unidades da Estratégia Saúde 
da Família (ESF).

Serão aplicadas as doses 
necessárias da vacina contra 
a Covid-19 conforme reco-
mendação para a idade e 
o esquema vacinal anterior. 
Quem tem de 12 a 17 anos, 
por exemplo, pode tomar a 

primeira ou segunda dose; 
quem tem de 18 a 59 anos, 
primeira, segunda ou terceira 
dose; 60 anos ou mais, pri-
meira, segunda, terceira ou 
quarta dose. 

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou ontem um óbito 
por Covid-19 no município 
de Mogi.

É necessário ter no mínimo quatro meses após a 2ª dose

 José Cruz/Agência Brasil

Alto Tietê registra queda 
na ocupação de UTIs

Em abril e maio, taxa de ocupação vem caindo; em Mogi das Cruzes, não houve internações

COVID-19

Região - O número de leitos 
ocupados em razão da Covid-19 
vem caindo nas cidades da 
região. O Hospital Munici-
pal de Mogi das Cruzes, por 
exemplo, que é unidade de 
referência para o tratamento 
da doença, desde o final de 
abril e início de maio, não 
tem registrado internações. 
De acordo com a Prefeitura de 
Mogi, o município mantém 10 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para Covid-19 
em eventuais situações de 
emergência e/ou conforme 
necessidade.

A queda é registrada tam-
bém nos demais hospitais da 
cidade. Em Mogi todos os 
hospitais atendem Covid-19, da 
mesma forma como atendem 
outras doenças e síndromes 
respiratórias, de acordo com 
informações da Administração 
Municipal. A cidade conta 

com um total de 232 leitos 
de UTI, livres e ocupados e, 
929 leitos para enfermaria, 
sendo 10 para pacientes com 
Covid. Na data de ontem, um 
leito estava ocupado. Até o 
momento, 388.766 mogianos 
se vacinaram com a 1ª dose 
contra o coronavírus; 365.471 
com a 2ª dose; 11.099 dose 
única; 272.957 com a dose 
adicional.

No boletim atualizado ontem 
pelo Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), foram 
confirmados mais 266 casos da 
doença e morte foi registrada 
em Mogi. Até o momento, o 
Consórcio divulgou 54.547 
casos positivos e 1.843 mortes 
provocadas pelo coronavírus. 

Região
Em Suzano, de acordo com 

a Secretaria de Saúde, neste 
momento, há dois pacientes 
diagnosticados com Covid-19 

internados no Pronto-Socorro 
Municipal (PS). A unidade dis-
põe de 12 leitos de enfermaria 
para pessoas com a doença, 
ou seja, a taxa de ocupação 

está em 16,6%. Poá tem dois 
leitos de observação e dois 
leitos de emergência voltados 
para a Covid-19. Os quatro 
leitos estavam desocupados 
ontem.

Já em Itaquaquecetuba, a 
Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) e o Centro de Saúde (CS) 
24 horas atendem os casos de 
Covid-19. O CS registrou ontem 
um caso positivo que aguarda 
transferência. A cidade conta 
com 18 leitos para adultos e 
dois leitos para crianças. Os 
20 leitos seguem desocupados.

Aline Sabino

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, não tem registrado internações pela doença

Mogi News/Arquivo

Mogi- Os trabalhos para 
o recapeamento asfáltico da 
avenida Fernando Costa, que 
tiveram início anteontem, tive-
ram de ser suspensos ontem 
em função da chuva. Assim, 
está suspensa também a pre-
visão de início nesta noite dos 
trabalhos de fresagem, que 
iriam requerer a interdição da 
via no período noturno, das 
20 às 5 horas. A expectativa 
é que o cronograma seja re-
tomado hoje, a depender das 
condições climáticas.

A fresagem, agora prevista 
para hoje, está programada 
para ter início às 21 horas, a 
partir da chamada “curva da 
Mizuta”. Os serviços requerem 
interdição da pista, o que será 
feito com apoio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana. Durante o 
período de interdição, as vias 
alternativas a serem utilizadas 
como desvio serão a Gaspar 
Conqueiro e avenida Japão.

Nos dias subsequentes, com o 
avanço dos trabalhos e também 
com o início da aplicação da 
massa asfáltica, seguida pelo 
hidrojateamento da pista e 
implantação de sinalização 
viária, outros trechos terão 
de ser interditados.

Trabalhos 
na avenida 
Fernando Costa 
são adiados

Chuva
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Alto Tietê tem mais de 1,1 mil 
vagas de emprego nesta semana

A região conta com 1.162 
oportunidades de trabalho, 
disponibilizadas pelos pro-
gramas de encaminhamento 
ao emprego das cidades de 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Suzano, Santa Isabel, 
Arujá, Guararema, Biritiba 
Mirim e Ferraz de Vasconcelos. 
As vagas foram apuradas na 
última sexta-feira e podem 
sofrer alterações.

Itaquá possui 500 vagas 
pelo Programa Itaquá Mais 
Emprego, sendo 21 delas 
destinadas para pessoas com 
deficiência (PCDs). O maior 
número de vagas é para a função 
de operador de telemarketing 
ativo, com 150 oportunidades; 
seguido de costureira retista, 
com 50; operador de CNC, 
com 23; auxiliar de produção 
masculino, com 20; motorista 
de caminhão, com 20 vagas; 
revisor, com 14 e costureira, 
com 10. Para PCDs as oportu-
nidades incluem ajudante ou 
auxiliar de produção, auxiliar 

Trabalho

administrativo, auxiliar de 
recursos humanos, auxiliar 
fiscal, eletricista de manutenção, 
mecânico de manutenção e 
soldador. A descrição de cada 
vaga e outras informações 
podem ser consultados pelo 
link: www.itaquamaisemprego.
seate.com.br/vagas. 

Mogi tem 295 oportunidades 
de trabalho, por meio do Mogi 
Conecta Emprego, sendo que 
22 delas são destinadas a PCDs. 
Entre as vagas disponíveis, estão 
operador de telemarketing, 

com 30 vagas; consultor de 
vendas, com 18; motorista de 
carreta, com 10 e motorista 
de caminhão Julieta, com 10. 
Já as vagas para pessoas com 
deficiência incluem ajudante 
geral, com 10 vagas; promotor 
de vendas, com 3; vendedor 
externo, com 3; controlador 
de acesso, com 2; operador de 
empilhadeira, com 2; e técnico 
de planejamento. Outras in-
formações podem ser obtidas 
pelo site do Mogi Conecta ou 
pelos telefones 4699-1900, 

Raissa Sandara

André Diniz

Oportunidades são para eletricista, mecânico, entre outros

Unsplash

Mogi- A Prefeitura pre-
miou, na tarde de ontem, os 
vencedores do 2º Concurso 
de Mobilidade e Educação, 
promovido pelas secretarias 
municipais de Mobilidade 
Urbana e Educação. Com 
o tema “Vá de Bike com 
Segurança’’, o objetivo do 
concurso foi incentivar 
estudantes das redes pú-
blica e privada a produzir 
material que proporcione 
conscientização sobre o 
tema segurança no trânsi-
to, integrando conceitos 
de mobilidade, educação, 
meio ambiente, inclusão 
social e cidadania, entre 
outros. O evento, realizado 
no auditório da Prefeitura, 
também marcou o encerra-
mento do movimento Maio 
Amarelo 2022.

A vice-prefeita Priscila 
Yamagami Kähler para-
benizou os vencedores e 
representantes das escolas 
participantes. “Não deixem 
de pensar na segurança 
do trânsito. Com todos 
cuidando de todo mundo, 

Premiação marca 
encerramento

Maio Amarelo

chegaremos à ‘mobilidade 
humana’”, destacou Priscila.

A secretária municipal de 
Mobilidade Urbana, Cristia-
ne Ayres, enfatizou o tema 
deste ano do Maio Amarelo 
(“Juntos, salvamos vidas”), 
para lembrar a necessidade 
de participação de toda 
sociedade por um trânsito 
mais seguro. “O tema deixa 
claro que é importante 
que cada um faça a sua 
parte”, disse a secretária. 

“É muito gratificante estar 
aqui e entregar os prêmios 
aos estudantes, que já en-
tendem a necessidade de 
preservar a vida por meio 
da mobilidade urbana”, 
completou.

A diretora municipal de 
Educação para o Trânsito, 
Miriam Benites, fez um balanço 
das ações do Maio Amarelo 
em Mogi das Cruzes, como 
as atividades educativas no 
novo Espaço de Educação 
para o Trânsito, em Cezar de 
Souza; palestras; simulados 
e distribuição de materiais 
educativos, entre outras.

4699-2784, 4798-6315 e 
97422-4273.

O Suzano Mais Emprego 
conta com 154 oportunidades. 
Há 20 vagas para eletricista 
de manutenção, mecânico 
de manutenção, com 20 va-
gas; eletricista montador, 20; 
motorista carreteiro, com 15; 
costureira, com 10 vagas; 
operador de empilhadeira, 
com 8; vendedor externo, 
5; assistente administrativo 
comercial, com 3, e oficial de 
serviços gerais (PCD), com 
1 vaga.

Para participar do processo 
seletivo, é necessário compa-
recer ao Centro Unificado de 
Serviços (Centrus), na avenida 
Paulo Portela, 210, na região 
central; ou na região norte, na 
avenida Francisco Marengo, 
2.301, no Jardim Dona Benta. 
As unidades do Centrus atendem 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas. Os interessados 
podem enviar currículos para 
o e-mail suzano.vagas@gmail.
com. Mais informações pelo 
telefone 4745-2264.

Vereadores solicitam ações 
para transporte e segurança 

Uma das solicitações é para uma faixa de pedestres e demarcação de sinalização em via do Jardim Margarida

LEGISLATIVO 

Mogi - A Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes aprovou 
na sessão de ontem quatro 
destaques nas indicações ao 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
com o foco nas áreas de 
transporte e de segurança 
pública. A sessão, que teve 
como única votação na Ordem 
do Dia o projeto de Decre-
to Legislativo do vereador 
Eduardo Ota (Pode) para a 
comemoração do centenário 
do historiador e jornalista 
Isaac Grinberg, ocorreu de 
maneira tranquila e com 
menos de uma hora e meia 
de duração.

O primeiro destaque foi 
pedido pela vereadora Inês 
Paz (PSOL) na indicação 
1.765/22, demandando me-
lhorias no tráfego da rodovia 
Mogi-Bertioga (SP-098) no 
trecho final da avenida Pe-
rimetral e nas entradas do 
bairro Cidade Jardim e do 
condomínio Residencial Rubi.

“Fizemos a indicação como 

Vereadores aprovaram projeto que homenageia o centenário de Isaac Grinberg

fruto de uma reunião que 
tivemos em uma escola na 
região. Recebemos o convite 
para dialogar com os alunos 
e parte da comunidade, que 
colocaram a necessidade para 
o gabinete. Esperamos que 
o departamento adequado 
possa ver as possibilidades”, 
concluiu a vereadora, que 
teve o apoio do colega José 
Luiz Furtado (PSDB), o Zé 
Luiz, que reforçou um pedido 
semelhante no ano passado.

A segunda indicação 
de destaque no tema da 

mobilidade urbana foi a de 
número 1.780/22, do verea-
dor Maurino José da Silva 
(Pode), o Policial Maurino, 
solicitou faixa de pedestres e 
demarcação de sinalização de 
solo na avenida Celeste, na 
região do Jardim Margarida. 

Segundo o vereador, a 

via passou por revitalização 
asfáltica no mês passado, mas 
a falta de faixas de sinalização 
de pista e de uma rotatória 
demarcada por tachões está 
causando transtornos aos 
pedestres e motoristas que 
utilizam o local, que perde-
ram as referências de tráfego.

A terceira indicação sobre 
trânsito e mobilidade urbana 
foi elaborada por Johnross 
Jones Lima (Pode), pedindo 
ao Executivo o reforço da 
frequência das viagens da 
linha de ônibus E-114, que 
faz o percurso Jundiapeba 
via avenida das Orquídeas. 

A indicação recebeu a inter-
venção do colega Iduigues 
Martins (PT), que reforçou 
que o transporte público foi 
tema da audiência pública 
promovida pela Comissão 
Permanente de Transporte 
e Segurança da Câmara na 
última quinta-feira. Segundo 
ele, trata-se de uma demanda 
em especial dos moradores 
das regiões de Biritiba Ussu 
e Manoel Ferreira, que desde 
o início do ano estão com 
um novo plano de itinerário, 
elaborado pela Prefeitura.

Para a área da Segurança 
Pública, o vereador Mauro 
Mitsuro Yokoyama (PL), o 
Mauro do Salão, pediu às 
autoridades do Executivo 
a implantação de rondas da 
Patrulha Rural e Ambiental 
em período integral na zona 
rural da cidade. Segundo o 
vereador, os casos contínuos 
de roubo de fios elétricos 
e o incômodo com bailes 
clandestinos na região estão 
tirando a tranquilidade dos 
moradores e produtores rurais.

Diego Barbieri/CMMC

Sessão 
de ontem 
transcorreu 
de maneira 
tranquila
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Dulce tenta descobrir uma maneira de se disfarçar para que Adolfo não 

saiba que ela é ela.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Davi convence Isadora de que ela está delirando de febre. Matias afi rma 

a Leônidas que não pode perder outra fi lha e o rapaz o questiona sobre a 

menina que teve com Heloísa. Olívia exige uma negociação com Eugênio e 

Violeta, em nome dos trabalhadores da fábrica.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem
Moa tenta localizar Jonathan, o pesquisador da Siderúrgica. Ítalo desperta 

ainda desorientado e chama por Clarice. Regina presta depoimento para 

o investigador Paulo. Chiquinho e Sossô são abordados por uma mulher 

durante uma excursão escolar. Armandinho demite Moa e Pat da Êxito Dublês. 

Ítalo tenta se lembrar do que aconteceu com ele na noite anterior. Moa e Pat 

descobrem que Chiquinho e Sossô sumiram.

GLOBO, 21H00

Pantanal
José Lucas dá dicas a Jove de como tocar o berrante. Muda avisa a Juma 

que recomeçará sua vida no Sarandi. Jove e Tadeu discutem, e Jove decide 

que José Lucas chefi ará a comitiva. Trindade reconhece em José Lucas a 

autoridade de um Leôncio. Guta diz à mãe que Marcelo foi a única pessoa 

a quem amou na vida. Tadeu se nega a sair na comitiva que foi organizada 

por Jove. Juma diz a Jove que não terá um fi lho.

RECORD, 21H

Reis
Ainoã conta para Saul que Kayla vai fazer a refeição da noite com eles naquele 

dia. Abner chama Saul para conversar sobre o que aconteceu na entrada da 

cidade. Os dois então começam a decidir quais serão os próximos passos 

que os soldados israelitas tomarão. Abner e Saul saem e conversam sobre a 

desculpa que deram a Ainoã para poderem passar aquela noite fora de casa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Todos os dias acordo 
com a sensação 
que a vida vai me 
ensinar algo novo e 
surpreendente. Sinto 
que cresço a cada 
ensinamento do 
mundo e das pessoas. 
E é por isso que 
devemos sempre dar 
uma chance para o 
amanhã!

Por maior que 
sejam as dificuldades 
ou as tristezas, 
temos a obrigação 
de levantar cabeça 

MOMENTO
especial

SENSAÇÕES AO ACORDAR

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

CUNIKO IONE CUBO KIYOKAWA

TERUAKI YAMAMOTO

Hoje um novo ciclo se inicia! Aproveite essa oportunidade 

para agradecer pela vida e para pensar em novos objetivos! 

Parabéns!

“ Não tenha medo de se perder no 
meio do caminho. A vida é de quem se 
arrisca!”

 cultura@jornaldat.com.br

e não pensar em 
desistir. Até porque 
viver é ficar mais 
forte e é construir 
algo que nunca vai 
desaparecer!
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS

CENTRO DE ORTOPEDIA, FRATURAS E FISIOTERAPIA 
IPIRANGA LTDA 

CNPJ: 52.372.968/0001-42 - NIRE: 35230815196

Ficam convocados os Sócios, e os interessados em partici-
par, da Sociedade em Contas de Participação – SCP, com 
empresa: CENTRO DE  ORTOPEDIA, FRATURAS E FI-
SIOTERAPIA IPIRANGA LTDA, para a REUNIÃO DE 
SÓCIOS, que se realizará no dia 10 de Junho de 2022 
(10/06/2022), as 08:00Hs, em primeira convocação, e as 
09:00Hs, em segunda convocação, na sede da empresa: 
Rua Barão de Jaceguai, n°. 1657, Centro, Mogi das Cruzes 

— SP, CEP: 08780-100, a fim de deliberarem sobre:

1) A Constituição de Sociedade em Conta de Participação - 
SCP, com os interessados.

2) O Encerramento da Sociedade em Conta de Participação 
– SCP, com um participantes

Mogi das Cruzes, 30 de Maio de 2022

CIRCULANTE 2021 2020 CIRCULANTE 2021 2020

Caixa e Equivalencia de Caixa 342.394,61                  160.881,63 Obrigações Trabalhistas/Sociais 276.813,70 85.670,31

194.244,12                  8.009,66 Obrigações Fiscais 17.907,52              2.614,87

Outras Obrigações 228.062,56            6.827,01

536.638,73                  168.891,29                  TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 522.783,78 95.112,19

NÃO CIRCULANTE PATRIMONIO LIQUIDO

Imobilizado 426.356,38                  482.873,83                  Patrimonio Social 556.652,93 691.185,40

Ajuste do Exercício 0,00 1.449,41                      

Resultado do Exercício -116.441,60 -135.981,88

426.356,38                  482.873,83                  TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO 440.211,33 556.652,93

TOTAL GERAL DO ATIVO 962.995,11 651.765,12                  TOTAL GERAL DO PASSIVO 962.995,11 651.765,12                  

RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS 

Valores Arrecadados na Comunidade 347.842,65 447.345,10 Proj. do Poder Publico Munic.  Educação 1.763.663,78         2.291.392,83

Valores do Poder Público Municipal- Educação 1.753.704,59 2.303.437,90 Proj. do Poder Publico Munic. Assist. Social 382.608,41 788.920,26

Vlr do Poder Púb. Municipal- Assistencia Social 266.452,56 497.236,00 Proj. do Poder Publico Federal Assist. Social 53.953,65              72.976,89

Valores do Poder Público Federal 49.800,00 66.000,00 Outras Despesas Administrativas 357.599,58            263.119,78

Valores de Orgãosr Público 8.300,00 0,00 Despesas Financeiras 4.742,03                14.813,03

TOTAL DAS DESPESAS 2.562.567,45 3.431.222,79

Receitas Financeiras 485,77                         762,19 -135.981,88 -116.441,60

=TOTAL DAS RECEITAS 2.426.585,57 3.314.781,19 2.426.585,57 3.314.781,19

            INEZ CUZZIOL              CELUCÉIA DE SOUZA CAMPOLINO DOS SANTOS

PRESIDENTE - CPF: 575.183.518-20 TESOUREIRA - CPF:677.118.208-87   CONTADORA - CRC 1SP135321/O-7

Patrimônio Social do Exercício

=TOTAL GERAL

MITSUE SAKANE

As demais demonstrações contabeis se encontram a disposição na sede do Instituto ou na pagina: www.divinoamor.org.br

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

MOGI DAS CRUZES, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

      INSTITUTO MARIA MÃE DO DIVINO AMOR

C.N.P.J.:58.474.719/0001-44

RUA DR RICARDO VILELA Nº 432- MOGI DAS CRUZES - SP

                   BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

ATIVO

Outros Créditos

PASSIVO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 – PROCESSO Nº 11.706/2022.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).
EMPRESAS VENCEDORAS:  GEOVALE ENGENHARIA DE MATERIAIS E OBRAS LTDA e 
KANAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 149.075,00 (cento e quarenta e nove mil e setenta e cinco reais).

Mogi das Cruzes, em 17 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 001/22 - PROCESSO Nº 5.305/22
OBJETO: CONCESSÃO PARA OUTORGA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face de 
recursos administrativos interpostos por empresas participantes do certame, fica suspensa 
“sine die” a abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA, das empresas habilitadas no lote 
Nº 01, cuja data estava marcada para o dia 1º de junho de 2022, às 10 horas. Fica aberto o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas 
alterações, para impugnação de recurso e autorizado vistas e extração de cópias dos autos às 
partes interessadas, observadas as formalidades legais e regulamentares.

Mogi das Cruzes, em 31 de maio de 2022
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, 
cc. artigo 37, caput, e § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do 
seguinte ato administrativo:

LEI Nº 7.793, DE 27 DE MAIO DE 2022 - Institui o Programa Municipal de 
Aprendizagem com prioridade para adolescentes e jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas, em situação de acolhimento institucional, retirados do 
trabalho infantil e/ou em situação de vulnerabilidade e risco social, na forma que 
especifica, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 27 de maio de 2022. Acesso público 
pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.
mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Campanha contra o câncer bucal avalia 2,6 mil pessoas

Suzano - A Campanha de Prevenção ao Câncer de Boca em Suzano, que começou em 
4 de abril, terminou no dia 19 de maio com 2.631 pessoas examinadas. Deste total, 44 
suzanenses foram encaminhados para o Centro de Especialidade Odontológicas e dez 
que testaram positivo serão direcionadas para tratamento. A ação faz parte do “Maio 
Vermelho”, que promove ações de conscientização e prevenção contra a doença.

Repasse de leilão do pré-sal 
é de R$ 11 milhões na região

Valor destinado pelo governo federal às cidades neste mês, em dois créditos, é relativo ao leilão da ANP

ALTO TIETÊ

Região - Após o leilão, 
realizado pela Agência Nacio-
nal de Pétróleo (ANP), para 
exploração de petróleo e gás 
natural, o Alto Tietê recebeu 
R$ 11 milhões, de um total de 
R$ 7 bilhões, destinado pelo 
governo federal para Estados 
e municípios. No Estado de 
São Paulo, o repasse foi de 
R$ 563.716.035,80. O valor 
para a região, com créditos 
em 20 e 24 de maio, somou 
R$ 11.238.408,73. 

O valor repassado pelo 
governo federal é relativo 
à arrecadação dos bônus de 
assinatura do leilão, realiza-
do pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), dos 

Leilão foi dos excedentes da cessão onerosa dos campos de Sépia e Atapu

excedentes da cessão one-
rosa dos campos de Sépia e 
Atapu, no Pré-Sal. Para todo 
o Brasil, os repasses somam 
R$ 7,6 bilhões.

No Alto Tietê, Mogi das 
Cruzes, Suzano e Itaquaque-
cetuba receberam as maiores 
quantias. O primmeiro crédito 
para as três cidades foi de 
R$ 1.118.357,24. O valor 
variou no crédito seguin-
te, quando Mogi recebeu 
R$ 1.105.433,16, totalizando 
R$ 2.223.790,40; Suzano,  
R$ 984.602,66, terminando 
com R$ 2.102.959,90, e 
Itaquá teve R$ 565.031,37, 
somando R$ 1.683.388,61.

Ferraz de Vasconcelos recebeu 
um primeiro crédito de R$ 
1.118.357,25, e depois, R$ 
250.699,12, um total de R$ 

1.369.056,37. Arujá, por sua 
vez, teve o repasse dividido 
em R$ 676.434,85, e depois 

R$ 411.549,79, totalizando 
R$ 1.087.984,64.

Poá, Santa Isabel, Biritiba 

Mirim e Salesópolis também 
tiveram bastante diferença 
entre os créditos feitos pelo 

governo federal. Poá recebeu 
R$ 766.626,17 (79,69%) no 
primeiro dia, e R$ 195.357,03 
(20,31%) no segundo, fe-
chando em R$ 961.983,20; 
Santa Isabel, R$ 496.052,23 
(79,52%), e R$ 127.779,32 
(20,48), resultando em R$ 
623.831,55; Biritiba Mirim, 
R$ 360.765,25 (87,73%), e 
R$ 50.456,88 (12,27%), ter-
minando com R$ 411.222,13.

Salesópolis foi o município 
com menor repasse entre 
as cidades da região, com 
créditos de R$ 270.573,94 e 
R$ 37.559,50, totalizando R$ 
308.133,44. Guararema rece-
beu o segundo menor valor 
com créditos de R$ 315.669,60 
e R$ 150.388,89, totalizando 
R$ 466.058,49.

*Texto supervisionado pelo editor.

Everton Dertonio*
 Saulo Cruz/MME

Tumulto marca votação 
na Câmara Municipal

Poá - Durante a votação do 
Projeto de Lei 64/2022, realizada 
anteontem, que estabelece o 
vale-alimentação no valor de 
R$ 250 para os servidores 
públicos que ganham até R$ 
4 mil, um tumulto ocorreu na 
Câmara Municipal quando o 
presidente da Associação dos 
Profissionais e Trabalhadores 
da Educação de Poá (Apep), 
Franklin Valdemar da Costa, 
tentou furar o bloqueio da 
Guarda Civil Metropolitana 
(GCM). Vídeos que circulam 
nas redes sociais mostram que 
ele sendo imobilizado pelos 
agentes, além de ter sido 
atacado com a utilização de 
um spray de pimenta.

Os manifestantes afirmaram 
que não havia necessidade do 
projeto de lei, e a Prefeitura 
de Poá deveria seguir a Lei 
nº 4.166/2021, que previa 
a retomada do benefício no 
valor de R$ 400, suspenso em 
razão dos impactos da pan-
demia de Covid-19, quando 
a folha salarial do município 
ficasse abaixo de 51%, o que 

Manifestação

segundo Costa, já aconteceu. 
Na sessão de anteontem, 

apesar do tumulto, o novo 
projeto foi aprovado no Le-
gislativo poaense. 

Em nota, a Secretaria de 
Segurança Pública de Poá 
informou que “o uso de gás 
lacrimogêneo se fez necessário 
na manifestação desta segunda-

-feira (anteontem) na sessão 
extraordinária na Câmara 
Municipal, para dispersar um 
grupo de manifestantes que 
tentavam invadir o plenário de 
forma agressiva, inclusive se 

chocando contra os agentes da 
GCM. Ainda de acordo com a 
Pasta, um dos manifestantes 
já havia quebrado o portão 
do plenário e uma pessoa 
ainda não identificada jogou 
fezes em uma das mesas dos 
vereadores. Houve tumulto 
e o gás é uma técnica de 
contenção não-letal utilizada 
pelas forças policiais para 
evitar maiores danos”.

O presidente da Apep dis-
se não reconhecer as ações 
atribuídas aos manifestantes 
pela Prefeitura. (E.D)

Presidente da Apep tentou furar o bloqueio da GCM

Divulgação

Preço de alimentos continua 
em alta em toda a região

Nos últimos meses o consu-
midor tem acompanhado de 
perto a alta nos preços de vários 
produtos. No acumulado de 
12 meses até abril, a inflação 
oficial do país subiu 12,13%, 
de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Este cenário 
tem afetado diretamente o 
bolso do brasileiro e o lugar 
que ele mais sente o peso da 
inflação, o supermercado. Em 
abril, o Índice de Preços dos 
Supermercados (IPS), apurado 
pela Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) e pela 
Fipe, registrou alta de 3,02%, 
acumulando 16,49% nos 
últimos 12 meses.

O aumento no índice da 
Apas foi puxado, sobretudo, 
de acordo com a entidade, 
pelos preços internacionais 
das commodities e também 
por conta dos custos de pro-
dução, atingindo sobretudo 
os itens industrializados, que 
têm peso nas despesas das 

Economia 

famílias. Segundo a Apas, o 
leite foi um dos produtos 
mais afetados em abril, com 
inflação de 11,94% no mês, 
a maior elevação desde julho 
de 2018, acumulando 23,28% 
nos últimos 12 meses.

O setor agrícola vem sofren-
do forte pressão inflacionária 
causada principalmente pelo 
aumento dos combustíveis e 
pelas dificuldades da impor-
tação de fertilizantes, como 
informa a entidade. Segundo 
a Apas, os nitrogenados e 
fosfatados já apresentavam 

supervalorização desde o 
ano passado, tendência que 
se intensificou com a guerra 
na Ucrânia, pois a Rússia 
era a principal exportadora 
de fertilizantes para o Brasil.

Com um aumento de 23,75% 
nos últimos 12 meses, o óleo 
de soja também tem ficado 
cada vez mais caro. A entidade 
atribui a pressão da inflação no 
produto, também ao conflito 
entre a Rússia e Ucrânia, o 
mesmo ocorre com a alta no 
preço do petróleo e a redução 
de produção de óleo de girassol..

Aline Sabino

Leite foi um dos produtos mais afetados em abril 

Foto: Aline Sabino


