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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Feriado prolongado será de
tráfego intenso nas estradas
Apenas na Mogi-Bertioga (SP-098), rodovia do Alto Tietê que dá acesso ao litoral, são esperados mais de 60 mil veículos
Educação

Pedro Chavedar/PMMC

MOGI DAS
CRUZES FAZ
PARCERIA
O prefeito de Mogi das Cruzes,
Caio Cunha (Pode) assinou ontem
um Memorando de Entendimento
com o governo da Finlândia para
promover, de forma colaborativa,
o desenvolvimento educacional de
Mogi das Cruzes. O documento foi
assinado durante reunião com o
embaixador da Finlândia no Brasil, Jouko Leinonen, realizada em
Brasília.. Cidades, página 3

Por conta do feriado prolongado de Corpus Christi, que começa hoje, cresce a movimentação
de veículos nas principais rodovias da região. De acordo com a
SPMar, o Trecho Leste do Rodoanel deve receber cerca de 236 mil
veículos até domingo. Já a rodovia
Mogi Bertioga (SP-098), que leva
ao litoral, mesmo com o tempo
frio, deve receber cerca de 66 mil
veículos, de acordo com o DER.
Cidades, página 8

COMUNICADO
Em razão do feriado

NÃO HAVERÁ
CIRCULAÇÃO DO
JORNAL NO DIA
18 DE JUNHO

Legislativo

SESC MOGI

Diego Barbieri/CMMC

Câmara aprova projetos e
homenagens na sessão

Vereadores aprovaram projeto que estende prazo de
isenção e readequação do Orçamento. Cidades, página 4

Banda Buena Onda Reggae Club é atração hoje. Cidades, página 5

Fabio Ponce/Divulgação

Caio Cunha assinou o documento em reunião com o embaixador da Finlândia, Jouko Leinonen

Retornaremos a
circulação normal no
sábado dia 19/06
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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

EDITORIAL

CONTRACAPA

Feriado com atenção

M

esmo com o tempo frio e o aumento de casos de Covid-19, a
expectativa é de um fluxo intenso nas estradas da região para
este feriadão prolongado, que começa hoje,
Dia de Corpus Christi, marcado por missas
e os tradicionais tapetes que ornam as ruas
de diferentes localidades. Apenas na Mogi-Bertioga, que leva ao litoral, são esperados
mais de 60 mil veículos. Claro que é importante que a vida siga seu curso depois de dois
anos de períodos mais duros da pandemia
do novo coronavírus, mas também devemos
nos atentar para os cuidados necessários para
que a pior fase não retorne.
Na região, apenas Santa Isabel endureceu
os protocolos sanitários, retomando a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção
em todos os ambientes fechados, enquanto
outras cidades adotaram a volta apenas em
escolas, diante dos casos de afastamento de
professores, e mantiveram o uso obrigatório
também no transporte público e unidades
de saúde. O poder público segue agindo, e
é preciso que cada um faça sua parte, evitando aglomerações em ambientes fechados,

principalmente se apresentar algum sintoma.
A vacinação, em marcha acelerada, com a
dose de reforço chegando aos adolescentes
de 12 a 17 anos, favorece um ambiente mais
à vontade, uma preocupação que perdeu a
força nos últimos meses, e segue com o clima que o feriadão pede, para quem pode
curtir os dias de folga, mas sempre é bom
estar atento, e manter as medidas preventivas, sempre que possível.
Até mesmo as entidades que unem empresários do comércio de Mogi das Cruzes,
Suzano e região, como mostramos em uma
reportagem recente, estão recomendando o
uso da máscara para funcionários e clientes,
com o objetivo de evitar um novo fechamento, que tanto prejudicou empresários e levou
ao fim um número considerável de negócios.
Aproveite o feriado, mas com os devidos
cuidados. Vamos evitar que essa nova onda,
que se desenha, embora com casos menos
graves graças à imunização crescente, nos
faça retroceder e voltar ao tempo de isolamento e distanciamento social. E pensar que
ainda há quem desconfie das vacinas, e não
se trata apenas da Covid-19.

•••

ALINE SABINO

 Contratação PMs

O governo de SP autorizou a abertura de
editais para contratação de 2,7 mil novos policiais militares. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE)
de ontem. As vagas são para o cargo de
Soldado PM 2ª Classe e 11 para o de 2°
Tenente Músico PM. O próximo passo
será a abertura de edital, para que os
interessados possam se inscrever para
a realização da prova.
 Palestra ACMC

A Associação Comercial de Mogi das
Cruzes (ACMC) reuniu anteontem mais
de 50 Microempreendedores Individuais
(MEIs) para a palestra “Como se tornar
um grande empreendedor?”, ministrada pela presidente da entidade, Fádua
Sleiman. No evento, foram apresentadas
estratégias atualizadas de como atrair
e fidelizar os clientes, orientações para
aumentar as vendas, além de ações pontuais de marketing e gestão.
 Mutirão CNH

ARTIGO

Neste mês de junho é a vez dos motoristas que tiveram a Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) vencida entre mar-

editor@jornaldat.com.br

Funciona
No dia 14 de junho de
2022 o Brasil assistiu a uma
greve que funcionou, a dos
motoristas de ônibus da capital paulista. Bastou um
único dia de greve para que
a maior reivindicação da categoria fosse imediatamente
atendida com a normalização
do serviço no dia seguinte.
Isso revela a força do empregado e principalmente
da greve como meio exigir
direitos fundamentais, como
o reajuste de salário para repor as perdas inflacionárias.
A organização da categoria
é fundamental, o que ocorre
através dos sindicatos, que
hoje não recebem mais o imposto sindical. Os motoristas de ônibus de São Paulo
deram o exemplo de como
agir em conjunto e melhorar as condições de trabalho

da categoria. Se os caminhoneiros de forma organizada
parassem por um único dia,
certamente a Petrobras, controlada pelo governo federal
seria obrigada a alterar a sua
política de preços, mas os caminhoneiros estão dispostos
a pagar cada vez mais pelo
diesel, sem qualquer esboço
de insatisfação. Uma paralisação ou greve, certamente
mudaria os rumos da política
de preços dos combustíveis.
E não só greves, mas manifestações organizadas pela
sociedade civil, boicotes e
manifestações são instrumentos não só de pressão, mas
de comunicação da insatisfação para adoção de novos
rumos. Com os motoristas de
São Paulo funcionou muito
bem, apenas um dia de greve
resolveu a principal reivin-

dicação, o reajuste salarial.
A mesma força pode ser
exercida por entregadores
de aplicativo, motoristas de
aplicativo e caminhoneiros,
mas para isso é preciso organização coletiva e unidade
na tomada de decisões, o que
só ocorre com a associação
ou sindicalização. Por essa
razão sindicatos de empregados fortes não são desejados por empregadores.
A greve é um instrumento
de que dispõe o empregado
para ser efetivamente ouvido
e eventualmente atendido. O
direito de greve é assegurado
pela Constituição Federal e
regulamentado por lei. Fica
o exemplo para as demais
classes da força da organização coletiva e de sua eficácia
no equilíbrio das relações de
emprego.
Cedric Darwin é mestre em Direito e

 Educação

A Escola Estadual Professora Lucinda
Bastos, em Mogi das Cruzes, realizou,
anteontem, o 1º Fórum de Diversidades
e Direitos Humanos. A ação contou com
a participação da comunidade escolar e
abordou diversos temas por meio de palestras, apresentações e exposições sobre diversidade cultural, étnica, de credo, de saúde física e mental e de gênero.
 Festival

Primeira Infância

O credenciamento de propostas de intervenções artísticas para o 1º Festival
de Artes da Primeira Infância (Fapi-Mogi) se encerra hoje. O evento será entre
os dias 20 e 31 de agosto, com o objetivo de oferecer atividades voltadas para
a primeira infância, além de possibilitar
debates e formação para pais, responsáveis e profissionais da área.

ALIMENTOS SÃO DOADOS A NOVE INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
José Carlos Cipullo/Divulgação

Cedric Darwin

ço e abril de 2021 providenciarem a regularização do documento. Para ajudar
os condutores que se encontram nessa
situação, o Poupatempo irá promover o
primeiro mutirão do mês voltado à renovação de CNH, no próximo sábado,
18 de junho. A ação também será feita
no dia 25/06.

Mogi - A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes fez a doação de
aproximadamente 1,5 tonelada de alimento a nove instituições beneficentes da
cidade. Neste ano, a festividade foi realizada de de 26 de maio a 5 de junho. O
anúncio dos novos casais de festeiros e capitães de mastro será feito hoje pelo
bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini.

advogado.
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EDUCAÇÃO

Memorando de Entendimento prevê a promoção do desenvolvimento educacional da cidade

Mogi assina parceria com
o governo da Finlândia
Mogi - O prefeito Caio
Cunha assinou ontem um
Memorando de Entendimento
com o governo da Finlândia
para promover, de forma
colaborativa, o desenvolvimento educacional de Mogi
das Cruzes. O documento foi
assinado durante reunião com
o embaixador da Finlândia
no Brasil, Jouko Leinonen,
realizada em Brasília.
“Para Mogi das Cruzes,
esta colaboração é muito
significativa. A Finlândia
não é só uma parceira que
ajudou nossa cidade a se
desenvolver com a vinda
de empresas e a geração de
empregos, mas também é
referência mundial na educação”, destacou o prefeito.
Por outro lado, o embaixador finlandês lembrou a
história do país europeu na
valorização da educação e os
benefícios que este trabalho
trouxe. “Nossa história com
a transformação da educação
começou nos anos 1970 e
um movimento fundamental

Pedro Chavedar/PMMC

Parceria prevê
a possibilidade
de compartilhar
recursos e
experiências

Documento foi assinado durante reunião com o embaixador da Finlândia no Brasil

foi o investimento pesado
na formação dos professores. Isso trouxe um grande
retorno social e tecnológico”,
explicou Leinonen.
O Memorando de Entendimento permanecerá

em vigor durante três anos
e prevê a possibilidade de
compartilhar recursos, experiência e especialização
nos campos da educação.
Além disso, o documento
possibilita que os participantes

cooperem com o incentivo
de atividades que facilitem
os processos de ensino e
aprendizagem e em iniciativas de desenvolvimento
educacional. Também está
previsto o compartilhamento

de soluções e práticas aplicáveis ao contexto educacional
e o envolvimento com atores
públicos e privados para
adotar as melhores práticas
educacionais.
“Nada melhor do que investirmos em pessoas, por
isso é muito importante que
isso parta da formação dos
educadores para oferecermos
uma base segura às nossas
crianças. No futuro, serão
elas as responsáveis por
fazer a cidade crescer e se
desenvolver cada vez mais”,
salientou a secretária de
Educação de Mogi, Patrícia
Helen Gomes dos Santos,
que também esteve presente
na assinatura junto de uma
comitiva mogiana.

cidades
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Taboão

Escola
municipal
recebe clínica de
Badminton
Mogi - A Escola Municipal
Wilma de Almeida Rodrigues,
no bairro do Taboão, recebeu
na última terça-feira a clínica
esportiva de Badminton, uma
parceria entre as secretarias
municipais de Educação e
Esporte e Lazer. Os alunos
do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental dos períodos
da manhã e tarde puderam
aprender sobre a modalidade
que para muitos era novidade.
Para o professor de Educação Física e técnico em
Badminton, Filipe Toledo,
“É uma primeira vivência,
um primeiro contato com o
esporte”. Os alunos fizeram
atividades lúdicas de arremesso com a peteca utilizada na modalidade, para se
aquecerem e aprenderem os
movimentos. Os estudantes
treinaram e brincaram com as
raquetes, que são de metais,
porém mais leves.
Desde abril, as escolas estão
recebendo clínicas esportivas
de modalidades, como boxe,
basquete e futsal. A próxima
clínica de Badminton será
na Escola Municipal Rural
Benedito Pereira de Paula,
no bairro do Beija-Flor.

Transformação digital

Ensino particular

Residencial Califórnia

Guararema lança novo
aplicativo “SAT Empregos”

Unidades não apresentam
permissão de funcionamento

EDP substitui
mais de 11
mil lâmpadas
comuns

Guararema- Para oferecer
mais eficiência e agilidade
para quem procura emprego e para as empresas que
oferecem vagas, a Prefeitura
de Guararema, por meio
da Secretaria Municipal de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico lançou ontem, o
WebApp “SAT Empregos”.
Com a nova plataforma
totalmente gratuita, quem
está procurando trabalho
pode acessar serviços como:
consulta de vagas, cadastro,
atualização e envio de currículos pelo smartphone,
tablet ou computador em
qualquer dia, hora e lugar.
Além disso, quem contrata pode cadastrar vagas,
realizar triagens, visualizar
currículos e diversos outros
serviços com mais agilidade
e eficiência no processo
de recrutamento e seleção.
Antes, a maior parte destes
serviços só poderiam ser
feitos presencialmente no
Serviço de Atendimento ao
Trabalhador (SAT).

“Com o lançamento do
aplicativo “SAT Empregos”,
Guararema avança na transformação digital. A plataforma
vai facilitar a vida de todos
que buscam uma oportunidade, além de quem oferece
vagas”, aponta o vice-prefeito
e secretário de Emprego e
Desenvolvimento Econômico,
Odvane Rodrigues.
A plataforma já está disponível para toda a população e para as empresas que

oferecem vagas, pelo link:
https://sat.guararema.sp.gov.
br/home/balcao ou endereço
eletrônico sat.guararema.
sp.gov.br.
O atendimento presencial
segue disponível na Secretaria
de Emprego e Desenvolvimento Econômico (rua 19
de Setembro, 127 – Centro),
das 8 horas ao meio dia e das
13 às 17 horas. O telefone
para mais informações é o
4693-1717.

Tiago Morais/ Prefeitura de Guararema

Plataforma gratuita vai oferecer mais agilidade

Ingrid Leone

Mogi- Duas unidades de
ensino particular localizadas
em Mogi das Cruzes foram
alvo de denúncias por irregularidades. Uma delas oferece
o Ensino Fundamental I e II
e o Ensino Médio. A outra,
cursos técnicos.
De acordo com a denúncia,
apurada pela redação do
Mogi News/Dat, os locais
não têm autorização para
funcionamento.
Segundo a Administração Municipal, por meio da
Secretaria de Segurança, os
estabelecimentos - Colégio
Marechal Rondon e Liceu
Rondon Ensino Técnico não possuem Certificado de
Licença de Funcionamento,
tendo sido autuados por
duas vezes e notificados para
encerramento das atividades.
Em consulta ao Integrador
Estadual VRE|REDESIM, disponibilizado pelo Governo
do Estado de São Paulo, o
pedido de licenciamento do
colégio encontra-se vencido ou

cassado. No caso da unidade
de ensino técnico, sequer
consta pedido de licenciamento
finalizado. O Certificado de
Licenciamento Integrado é
emitido após a concessão das
licenças por órgãos como o
Centro de Vigilância Sanitária,
a Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo e o
Corpo de Bombeiros, além
da Prefeitura da cidade em
que a empresa está sendo
criada.
Diante destas informações,
a redação tentou contato
por diversas vezes com a
coordenadoria de ambas
as unidades, não obtendo,
entretanto, respostas.
Também não houve retorno
por parte da dirigente regional
de Ensino, Estela Vanessa
de Menezes Cruz, que entre
diversas competências tem
a de “apresentar propostas
de criação ou extinção de
unidades de ensino”, conforme o artigo 90, inciso I,
alínea “c”, item 2 do decreto
nº 57.141 de 18/07/2011.
Seguimos apurando.

Itaquá- Até dia 30 de junho,
os Agentes da Boa Energia
visitarão os moradores bairro
Residencial Califórnia, em
Itaquaquecetuba, fazendo
substituição de lâmpadas de
maior consumo por LED e
orientando sobre uso consciente
da energia elétrica, o direito
à Tarifa Social de Energia
Elétrica e condições especiais
para negociação de possíveis
débitos. Além disso, a EDP
também estará na região com
a Van da Boa Energia, na qual
as famílias podem realizar
atendimento dos principais
serviços disponíveis nas agências físicas da Distribuidora.
Os Agentes da Boa Energia são técnicos do projeto
Boa Energia na Comunidade,
desenvolvido pela EDP, distribuidora de energia elétrica do
Alto Tietê, e as visitas porta a
porta seguem todos os protocolos sanitários vigentes de
combate à Covid-19. Todos os
colaboradores são devidamente
identificados.
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LEGISLATIVO

Requerimentos aprovados ontem incluíram votos de aplausos pela Imigração Japonesa e destaques no esporte

Câmara aprova extensão de
isenção e crédito suplementar
Mogi - A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
aprovou na sessão de ontem
o Projeto de Lei nº 27/2022,
enviado pelo prefeito Caio
Cunha (Pode), alterando a
Lei 3.697/91, que dispõe
sobre isenção do Imposto
sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana (IPTU)
aos imóveis utilizados para
exploração agrícola ou pecuária.
Com a aprovação do projeto, a lei passará a ter o
inciso 7º em seu artigo 1°,
determinando que o pedido
de isenção, previsto na lei,
deverá ser feito até o último
dia útil do mês de agosto
de cada ano. Entre as justificativas, os carnês de IPTU
são entregues no primeiro
trimestre do ano, havendo
tempo hábil para solicitações
no primeiro semestre. A
proposta foi aprovada por
unanimidade e seguirá para
análise da prefeitura.
O projeto enviado pela
Prefeitura determinava que o
prazo para pedido de isenção

seria no último dia do mês
de julho, mas o vereador
Vitor Emori (PL) apresentou
uma emenda modificativa,
que alterou o prazo para
agosto. De acordo com o
parlamentar, a mudança
de prazo foi um pedido dos
agricultores.
Também foi aprovado ontem
o Projeto de Lei nº 81/2022,
de autoria do Poder Executivo,
que readequa o Orçamento
da Câmara Municipal, com
um crédito suplementar de
R$ 2 milhões. De acordo
com o texto, a verba, que
servirá como reforço da
dotação orçamentária do
Legislativo, será utilizada na
contratação de serviços e na
aquisição de equipamentos e
materiais permanentes para
a Câmara. Com o acréscimo,
o orçamento total previsto
para o Legislativo em 2022
é de R$ 42 milhões.
A vereadora Inês Paz (PSOL)
solicitou o adiamento da
votação do projeto por uma
sessão. De acordo com a

Diego Barbieri/CMMC

Com a readequação orçamentária, Câmara terá crédito de R$ 2 milhões

parlamentar, não houve tempo hábil para análise, mas
o requerimento foi rejeitado
pela maioria dos vereadores.
“É uma luta para a Casa,
a Câmara precisa receber o
que é de direito, para que

Segurança

possamos fazer o Legislativo
funcionar corretamente”,
ressaltou Otto Rezende (PSD).
“Tenho como meta melhorar
as condições dos servidores,
dos vereadores e da estrutura da Casa, que tem que

ter mobiliário, material de
informática e escritório”, afirmou Marcos Furlan (Pode),
presidente da Câmara.

Votos de aplauso
O Legislativo ainda aprovou

o requerimento, dos vereadores Mauro Yokoyama (PL),
Vitor Emori (PL), Pedro
Komura (PSDB) e Prof. Edu
Ota (Pode), com aplausos
em comemoração ao Dia
da Imigração Japonesa no
Brasil, instituído no dia 18
de junho. A data remonta a
chegada do primeiro navio
com imigrantes japoneses
no Brasil em 1908.
Outro requerimento aprovado, de autoria de Furlan,
foi de votos de aplausos e
congratulações, pela comemoração dos 50 anos
do Karate Kyokushin. Os
parlamentares também deram votos de aplausos e
congratulações à equipe
do Inter Mogi, que venceu
a Copa da Liga Paulista de
Futsal Sub 20, no dia 11
de junho, em Guararema.
O projeto foi de iniciativa
de Furlan (Pode), Prof. Edu
Ota (Pode), Edinho (MDB),
Mauro Yokohama (PL), Bi
Gêmeos (PSD) e Osvaldo
Silva (REP).

Polícia

Operação Sufoco apreende
Toriel Sardinha participa
de audiência em Comissão 28 quilos de entorpecentes
André Diniz

Mogi - O secretário de Segurança de Mogi das Cruzes,
Toriel Sardinha, compareceu
à Câmara Municipal na manhã de ontem para prestar
esclarecimentos sobre a sua
atuação durante uma operação do Ministério Público
na Ocupação dos Iluminados, localizada na Vila São
Francisco há cerca de duas
semanas. O pedido para a
prestação de esclarecimentos foi feito pela Comissão
Permanente de Transportes
e Segurança Pública, que
desejava ouvir o secretário
sobre um momento em que
ele teria sacado sua arma na
operação.
Estiveram presentes o
presidente da comissão permanente, Iduigues Martins
(PT); o presidente da Câmara,
Marcos Furlan (Pode), integrantes da comissão, outros
membros do Legislativo e uma
comissão de moradores da
Ocupação dos Iluminados.

Iduigues fez críticas à
atuação do secretário, referindo-se a ela como um uso
exacerbado de força, e que o
saque da arma poderia gerar
mais tensão entre os demais
agentes da Guarda Municipal. O vereador citou outros
episódios com o secretário.
Toriel Sardinha reforçou
que adotou os procedimentos definidos pela Polícia
Federal para o manuseio

de armas de fogo, e que fez
o saque após ser ameaçado
por uma pessoa no local. Ele
reforçou que possui mais
de 23 anos de experiência
como ex-membro das Forças
Armadas e da Polícia Civil.
Os vereadores fizeram
questionamentos sobre a
situação dos ocupantes na
Vila São Francisco, além de
sugerir protocolos para ações
em conjunto.
Diego Barbieri/PMMC

Sardinha destacou sua experiência na Polícia Civil

Divulgação/CPA/M-12

Aline Sabino

Mogi- A ‘Operação Sufoco
Intensificado’, realizada ontem,
na região de Mogi das Cruzes
resultou na apreensão de 28
quilos de entorpecentes e
foram capturados sete procurados pela Justiça, entre
outras ações. O Comandante
do Policiamento de Área
Metropolitana (CPA/M-12),
coronel PM Wagner Giurni
Gomes, informou por meio
de nota que a ação ocorreu do
meio-dia às 21 horas e teve
como objetivo proporcionar
mais segurança à comunidade
da região.
Participaram da operação
policiais militares do efetivo
operacional do 17º Batalhão de
Polícia Militar Metropolitano
(BPM/M), do 32° BPM/M, do
Comando de Policiamento
de Choque (CPCHQ) e do
Grupamento de Radiopatrulha
Aérea (GRPAe), totalizando 55
policiais militares, 23 viaturas,
quatro cães policiais e um
helicóptero Águia.

Ação contou com o apoio de quatro cães policiais

A Operação apresentou
os seguintes resultados: sete
procurados capturados, um
indivíduo preso por tráfico de
drogas, 28 quilos de drogas
apreendidas e ainda 129 porções de maconha, 14 porções
de cocaína, 96 porções de
crack, quatro relógios, cinco
tablets, um aparelho celular,
duas máquinas caça niqueis
e quase R$ 2 mil.
A PM informou que o
planejamento das ações de
patrulhamento é elaborado,

principalmente, com base
nos registros de fatos criminais verificados, sendo assim,
em caso de crime, além do
acionamento da Polícia Militar, por meio do telefone
de emergência 190. Além
disso, a PM destacou que é
importante que se realize o
registro do delito na Polícia
Civil, o que pode ser feito em
muitos casos eletronicamente,
por meio do link https://www.
delegaciaeletronica.policiacivil.
sp.gov.br/ssp-de-cidadao/home.
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Assistência Social

CULTURA

Busca por abrigos
cresce no Alto Tietê

Banda traz ao palco do Sesc no feriado ritmos conhecidos e composições
próprias; programação inclui literatura, música e vivências esportivas

André Diniz

Alto Tietê - A proximidade
do inverno significa um novo
fator de risco para pessoas
e famílias em situação de
rua, com a queda das temperaturas, cresce o risco de
hipotermia. Cidades da região
têm reforçado o trabalho
de acolhimento, conforme
levantamento do Grupo
MogiNews/DAT.
Em Mogi das Cruzes, a
secretaria de Assistência Social
informou que há três semanas
vem recebendo pessoas em
situação de rua no Ginásio
Municipal de Esportes Prof.
Hugo Ramos para o pernoite,
e que 100% de suas vagas
estão ocupadas. Nos demais
pontos de acolhimento da
cidade, a taxa de ocupação
tem ficado acima de 90%.
O número de vagas foi ampliado de 156 para 176. “O
serviço de abordagem de
pessoas em situação de rua
também ampliou seu horário,
passando a trabalhar das 7
às 22 horas, com o horário
a ser expandido mediante
demanda, principalmente
nas noites mais frias”, informou a Pasta.
Em Suzano, a Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento

Social declarou que nas últimas
três semanas tem realizado
uma média diária de 80
acolhimentos. O município
criou recentemente mais 30
vagas emergenciais no Centro Social Bom Samaritano,
administrado pela entidade
Cáritas Suzano, somando
80 postos. Já a Prefeitura
de Poá, pela Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social, declarou que durante
o mês de maio realizou 260
acolhimentos.
Em Itaquaquecetuba, a
Secretaria de Desenvolvimento
Social realiza o acolhimento
no Centro Pop localizado
na Vila Virgínia, e criou o
Acampamento Solidário para
pessoas se abrigarem do frio
na Vila Ursulina, com barracas individuais, colchões.
O local recebe entre 20 a 38
pessoas por noite.
Já em Ferraz de Vasconcelos,
o Serviço de Acolhimento
Institucional de Adultos
e Famílias (Saiaf) na Vila
Romanópolis tem tido nas
últimas semanas uma ocupação
superior a 80%, com 25 das
30 vagas preenchidas a cada
noite. Caso haja aumento
da demanda, o serviço da
cidade deve fazer todo o
acolhimento.

Sesc recebe várias
atrações no feriado
Mogi - A programação
do Sesc Mogi das Cruzes
para o feriado de Corpus
Christi, comemorado hoje,
tem várias atrações. Destaque
para o show da banda Buena
Onda Reggae Club, às 16
horas. Surgida em 2016, se
tornou um dos nomes fortes
da cena independente de São
Paulo. O grupo realiza uma
fusão musical combinando
ritmos jamaicanos como ska,
reggae, rocksteady e dub com
as sonoridades da salsa, jazz,
afrobeat, música caribenha
e brasilidades.
Além do show, atividades
esportivas e na área ambiental serão realizadas hoje,
como a Estamparia Artesanal
e Costura Criativa, com
Amanda Rodrigues e Daniela
Cristóforo, do Ateliê Anu.
A oficina será no Centro de
Educação Ambiental (CEA)
do Sesc Mogi, das 10 horas
ao meio-dia, e das 14 às 16
horas. Os participantes vão

Fabio Ponce/Divulgação

A atividade será das 10 horas
ao meio-dia.
No segmento de tecnologias e artes, acontece o
“Karaokê com fundo infinito:
construindo lugares imagináveis”, com Danilo Medeiros. Somado aos momentos
divertidos do karaokê, um
fundo verde, um pouco de
imaginação e um software
de computador para incrementar. A oficina acontece
das 11 horas ao meio-dia,
das 14 às 15 horas, e das
15h30 às 16h30. Haverá
ainda vivências de esportes
com raquete e voleibol.
O uso de máscara não é
Banda mistura ritmos, como reggae, soul e jazz
mais obrigatório, mas segue
recomendado, especialmente
confeccionar e estampar alameda arborizada da uni- nas áreas fechadas ou cobertas
um avental de cintura com dade, educadores do Coletivo da unidade. O Sesc Mogi fica
bolso, partindo de um molde Teatral Trupe Trio apresentam na rua Rogerio Tácola, 118,
simples e exigindo costura uma seleção de livros infantis Bairro do Socorro, e funciona
reta sem muitos detalhes.
em um espaço criado para de terça a sexta-feira, das 13
O feriado terá também o acolhimento e leitura do às 22 horas, e aos sábados,
mediação de leitura com a acervo do Sesc Mogi, criando domingos e feriados, das 9
atividade “Cabaças Poéticas”. Na pontes entre leitores e livros. às 18 horas.

Violência doméstica

Celebração

Condemat firma parceria
para o Programa Acolhe

Festa do Divino Espírito
Santo de Mogi começa hoje

Região - O Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) firmou ondem
uma parceria para o desenvolvimento do Programa
Acolhe na região. O programa
é uma iniciativa do Instituto
Avon e do Grupo Accor que
oferece abrigo temporário
em hotéis para mulheres
em situação de violência
doméstica, caso necessitem
deixar suas casas, além de
um amplo acompanhamento
jurídico, psicológico e social.
O acordo foi assinado na
sede da Prefeitura de Ferraz
de Vasconcelos. Financiado
pelo Fundo de Investimento
Social Privado pelo Fim das
Violências Contra Mulheres e
Meninas, o Programa Acolhe
já foi apresentado em mais
de 200 cidades, dentre os
municípios elegíveis no Brasil,
e está em funcionamento em
aproximadamente 84 deles,
sem qualquer custo para as
administrações públicas.
Com o apoio técnico

Gabriel Vicco Amaral*

do Programa Bem Querer
Mulher, mulheres e seus
dependentes em situação
de violência doméstica são
acolhidos e encaminhados
para hospedagem temporária em hotéis, têm acesso a
cursos profissionalizantes,
acompanhamento diário,
atendimento social, psicológico e jurídico, além da
articulação cotidiana com a
rede de serviços do município.
De acordo com dados

da Câmara Técnica de Assistência Social e Políticas
Públicas para as Mulheres,
de janeiro a maio deste ano,
os municípios da região
registraram mais de 1.800
casos de violência doméstica,
sendo que pelo menos 5%
destes casos necessitavam
de abrigamento temporário.
Na região do Condemat,
Guarulhos, Mogi das Cruzes
e Suzano possuem abrigos,
totalizando 80 vagas.
Jonathan Andrade/Divulgação

Acordo assinado prevê acolhimento temporário

Mogi- A Festa do Divino Espírito Santo começa
hoje, a partir das 13 horas,
na Paróquia Nossa Senhora
da Piedade. A comunidade
fica localizada na rua Carlos
Gomes, 84, no bairro Mogi
Moderno em Mogi das Cruzes.
O evento se prolonga até o
dia 26 de junho.
A cerimônia de abertura
começa com a Coroa do
Divino na residência dos
capitães, na rua José Antônio
Rosa, 129, no bairro Mogi
Moderno. Uma hora mais
tarde, será feita uma carreata
em direção à igreja. Trinta
minutos depois será feita a
bênção, já na comunidade
e, às 15 horas, acontecerá
uma Missa Solene seguida
de uma procissão. Ao fim
da celebração, se inicia a
comercialização de doces,
salgados e bebidas.
Durante os dez dias de evento,
serão organizados diversos
atos. Além das tradicionais

José Carlos Cipullo/Divulgação

Celebração será na Paróquia Nossa Senhora da Piedade

Missas e vendas de alimentos
e bebidas, quermesses, show
e almoços estão agendados no
decorrer da Festa do Divino
Espírito Santo.
Para Cristina Guerra, voluntária da Paróquia, o ponto
mais importante da festa é a
parte religiosa. “A Festa do
Divino é tradicional e os fiéis
têm muita fé no Divino Espírito
Santo. Essa é a parte principal
do evento. Depois vem a parte
dos valores arrecadados para

dar continuidade nas obras
que já existem na igreja, além
da manutenção da igreja e
das ajudas que são feitas às
pessoas que necessitam”, disse.
Para fazer parte da refeição, é necessário entrar em
contato por meio do telefone
4312-9323 para reservar o
convite, que custa R$ 25. O
telefone também pode ser
utilizado para adquirir mais
informações sobre a festa.
*Texto supervisionado pelo editor

6

Quinta-feira, 16 de junho de 2022

portalnews.com.br

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mail: redacao@jornaldat.com.br
reportagem@moginews.com.br
telefone: (11) 4735.8021
Fax: (11) 4735.8027

“Toda conquista começa com a
decisão de tentar.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
TIAGO KONISHI DA SILVA
SENTILEUSA DE MORAES
Desejo felicidades a vocêS! Muita saúde e novas aventuras! Feliz aniversário!

cultura@jornaldat.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Falas intimidatórias
típicas do
bullying

Olho de (?), docinho
com ameixas
Os elevadores panorâmicos, por sua altura

O direito
garantido
pela
Constituição

Paisagem
comum na
zona polar

© Revistas COQUETEL

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

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

Autor desconhecido

Impulso
Situação
tensa em
navios

Colin Firth,
por sua
nacionalidade

Antiga
ferramenta
de preparo
do molho
pesto
Divisão do
capítulo
de novela

Movimento
ousado
feito com
skate

Escritora que ganhou
o prêmio Jabuti, pelo
livro "Vozes do
Deserto", em 2005
Luiza
Erundina,
política

Categoria de
habilitação
para motociclistas

Inscrição
no banheiro
masculino

Veículo
típico de
excursões

502, em
algarismos
romanos

Alumínio
(símbolo)
Beira da
praia

(?) embaixo:
endossa
opinião de
alguém

"Nenhuma",
em NRA
"(?)-nosso",
oração
ensinada
por Jesus

Carinha de Anjo
Dulce Maria faz a lição na sala e pede a ajuda do avô, que resiste, mas acaba
ajudando a carinha de anjo.

Muhammad
(?), "lenda"
do boxe
dos EUA

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Isadora acredita que Iolanda tenha revelado seu segredo em vingança.
Fátima e Benê despistam Olívia. Isadora confronta Rafael, que pede ajuda
a Arminda para investigar como Mariana teve acesso ao segredo dos dois.
Davi e Arminda confrontam Joaquim. Úrsula fica desapontada com Eugênio.
Olívia procura Dr. Elias para refazer os testes sanguíneos de sua família.

Lea (?),
modelo
transexual
brasileira

Letra dos
produtos
da Apple

está associada à pessoa homena-

SBT, 21H00

Situação do imigrante
"La (?) en ilegal
Rose", clássico da
música francesa

Escola militar de Ensino Superior
(sigla)

A mensagem publicada nem sempre

geada

(?) fina,
medo do
sonegador
fiscal

Ato do
condor
Sucesso
de Luiz
Gonzaga
(?) social,
funcionário
de ONGs

(?) Grimaldi, atriz
de "Rock
Story" (TV)

Dar a outra
(?): não
revidar
ofensa

Estabelece
as obrigações do
empregador

Frio,
em inglês

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

BANCO

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

Moa decide contar toda a verdade para Rico e explica sobre a pasta com a

54

fórmula. Rebeca descobre que Chiquinho está na casa de Milton, pai de Moa.

RECORD, 21H

Todas as Garotas em Mim
Heloísa inconformada e surpresa ao ver a relação de avó e neta. Mirela procura
Erick para pedir desculpas. Júlio tenta iniciar um novo negócio.

S
O
G
R
A

e a culpa pelo término do namoro com Tadeu. Maria Bruaca seduz Alcides.

I
Ã

reivindicar seus direitos como esposa de Tenório. Guta chama Zefa de sonsa

C
V E L
EI R A
N
D
L E
E S
T
I I
N
A I
D
C A
L D
T E

para Tenório sobre o término do namoro com Tadeu. Renato atiça Zuleica a

N
E
L
I
D
A
P
I
N
O
N

sente menos filho de José Leôncio que os outros dois irmãos. Guta conta

M
L A
E L
H
M A
A
N G
O
B
R L
A
F
R A
C
T E

Pantanal
José Leôncio incentiva Jove a se casar com Juma. Tadeu diz a Filó que se

O
N
I
B
U
S

GLOBO, 21H00

V I
E
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T
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G
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O
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O
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L
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Rico diz que quer mostrar a foto de Clarice para Teca.

Solução
I
I N
S
F U
L
M OT
S
P
C E
S
A S
V O
A
I
A S

Danilo manda investigar a vida de Duarte. O segurança da siderúrgica avisa
a Martha que a empresa foi invadida. Ítalo, Pat e Moa concordam quando

MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

portalnews.com.br

Quinta-feira, 16 de junho de 2022

7

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 ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 061/2022 - PROCESSO Nº 7.543/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO (SOLUÇÕES
INJETÁVEIS E ANESTÉSICOS).
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às
08:00 horas do dia 04 de julho 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 15 de junho de 2022
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde
___________________________________________________________________
RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 – PROCESSO Nº 10.378/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CÃES E GATOS, com entrega
parcelada, pelo período de 12 meses.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Educação,
comunica aos interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada em 14
de junho de 2022, foi informado o nome da empresa vencedora errada, onde se lê:
ANIMALLE MUNDO PET LTDA, leia-se: SUPERFOOD PET’S LTDA.
Mogi das Cruzes, em 15 de junho de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário de Saúde

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 7.805, DE 15 DE JUNHO DE 2022 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo DER/SP, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 15 de junho 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
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Rua Gato Cinzento passa a ter trecho em mão única de direção
Suzano- A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano promoveu uma
alteração no trânsito da rua Gato Cinzento, na Vila Urupês. A partir de hoje, a via terá mão
única de direção entre a avenida Brasília e a rua Tokuzo Terazaki. Faixas para informar
sobre a mudança foram afixadas no trecho. Segundo a Pasta, estudos realizados no local
indicam que a medida era necessária para melhorar a fluidez do tráfego de veículos.
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Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br
Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015

FERIADÃO

A parte da via passa por Suzano, Itaquaquecetuba e Poá; na Mogi-Bertioga expectativa é de 66 mil veículos

Trecho Leste do Rodoanel
deve receber 236 mil veículos
Everton Dertonio*

Região - Por conta do feriado
prolongado de Corpus Christi,
que começa hoje, cresce a
movimentação de veículos
nas principais rodovias que
cortam a região. De acordo
com a SPMar, concessionária
que administra o Rodoanel
Mario Covas (SP 021), estima-se que no trecho Leste da
pista, que passa por Suzano, Itaquaquecetuba e Poá,
cerca de 236 mil veículos
trafeguem pelas vias entre
hoje e domingo.
Já a rodovia Mogi Bertioga (SP-098), que leva
ao Litoral, mesmo com o
tempo frio, deve receber
cerca de 66 mil veículos, de
acordo com estimativas do

Departamento de Estradas
de Rodagem (DER).
A SP Mar chama atenção
para a maior probabilidade
de queimadas e neblina nos
próximos dias, o que pode
dificultar a visibilidade dos
motoristas. Por conta disso, ao longo do rodoanel
os Painéis de Mensagens
Variáveis (PMVs) sinalizarão aos motoristas sobre a
incidência de neblina e os
cuidados para trafegar com
segurança, como diminuir a
velocidade, acender o farol
baixo, manter uma distância
segura dos demais veículos
e evitar ultrapassagens e
freadas bruscas.
Nos dias de maior movimento,
a SPMar também implantará
a Operação Papa-Fila com

Wanderley Costa@Drone

horas e depois das 13 horas,
e domingo: antes das 10 e
depois das 20 horas.

Rodovia Ayrton Senna

Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas, corta as cidades de Suzano, Itaquá e Poa

objetivo de agilizar a venda e cobrança de cupons
de pedágios. Os melhores

horários para viajar, segundo
a concessionária, hoje: antes
das 8 horas e depois das

14 horas; sexta-feira: antes
das 8 horas e depois das 19
horas; sábado: antes das 10

A Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados
de Transporte do Estado de
São Paulo (Artesp) estima
que cerca de 1,2 milhão
de veículos passem pelas
quatro praças de pedágio
do corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto, nos dois
sentidos, até domingo.
O fluxo de veículos deve
se intensificar a partir de
hoje à tarde e durante todo
o dia de amanhã, sentido
litoral e interior. Já na volta
do feriado, a previsão é de
tráfego intenso no domingo.
*Texto supervisionado pelo editor.

Feriado

Jundiapeba

Pró-Hiper realiza ações de
vacinação hoje e amanhã

Operação Cata-Tranqueira
atende no próximo sábado

Mogi- O Pró-Hiper será
o único ponto de vacinação amanhã e sábado porque
as unidades de saúde não
terão expediente por conta
da emenda do feriado de
Corpus Christi, celebrado hoje.
No local, serão realizados
atendimentos às pessoas que
agendaram aplicações de
doses contra a Covid-19 e
também livre demanda (sem
necessidade de agendamento)
para idosos com 60 anos ou
mais (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª dose),
gestantes e puérperas (1ª,
2ª ou 3ª dose). O horário
de atendimento é das 9 às
16 horas
A vacinação em livre demanda está mantida e disponível
para os públicos assistidos
conforme determinação do
Ministério da Saúde, no
entanto, o Pró-Hiper não
realiza vacinação de crianças
abaixo de 12 anos. Neste
caso, é preciso procurar uma
unidade e saúde de segunda
a sexta-feira.
A Secretaria Municipal de

Saúde mantém agendamento
online pelo www.cliquevacina.com.br com novas
vagas e horários liberados
gradativamente. Confirma
quem precisar efetuar agendamento prévio:

Amanda Miwa

Mortes
A região do Consórcio
de Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) registrou, nas
últimas 24 horas, um óbito
por Covid-19 no município
de Salesópolis.

Unidade não realiza vacinação
de crianças abaixo de 12 anos

Saiba mais
- 4ª DOSE (2ª REFORÇO) PARA PESSOAS DE 50 - 59 ANOS (4 MESES APÓS
A ÚLTIMA DOSE)
- 4ª DOSE (2ª REFORÇO) PARA TRABALHADORES DA SAÚDE (4 MESES
APÓS A ÚLTIMA DOSE)
- 3ª DOSE (1º REFORÇO) PARA ADULTOS 18+ (4 MESES APÓS A 2ª dose)
- 3ª DOSE (1º REFORÇO) PARA ADOLESCENTES DE 12 – 17 ANOS (4 MESES APÓS A 2ª dose)
- 1ª DOSE PARA ADOLESCENTES (12 – 17 ANOS) E ADULTOS (18 E+) AINDA NÃO VACINADOS
- 1ª E 2ª DOSE PARA CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS (2ª dose de Pfizer pediátrica 8 semanas após a 1ªdose; 2ª dose de Coronavac 28 dias após a 1ª dose)

Mogi- Apesar do feriado de
Corpus Christi, a Operação
Cata-Tranqueira do próximo
sábado ocorrerá normalmente.
Serão atendidos o Real Park
Jundiapeba, Jundiapeba, a Vila
Nova Jundiapeba e também o
hospital Dr. Arnaldo Pezzuti
Cavalcante. A orientação aos
moradores desses locais é para
que separem o material que
desejam descartar e disponham o mesmo nas calçadas
em frente às suas residências
na noite da amanhã ou nas
primeiras horas do sábado.
O Cata-Tranqueira é uma
operação realizada ao longo de
todo o ano, sempre aos sábados.
A cada sábado, são cerca de
10 funcionários atuando. O
objetivo é recolher objetos e
móveis não mais utilizados
pelas pessoas e dar a eles a
destinação correta, beneficiando
o munícipe que eventualmente
tenha dificuldades para fazer
o descarte e também contribuindo para o meio ambiente.
A operação atende os bairros
conforme um cronograma,

que fica sempre disponível
para consulta no portal da
Prefeitura.
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
dos vírus da dengue, zika e
chikungunya.
A Operação Cata-Tranqueira
é um serviço essencial prestado
pela Secretarial 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 podem ser obtidas
pelo telefone 4798-5706.
Divulgação/PMMC
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