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

Primeiro ciclo do Cidade Bonita 
atende 30 bairros em Mogi

Com a conclusão desta etapa e início de novas ações, praticamente toda a zona urbana da cidade terá sido atendida 

ITAQUÁ

A Secretaria Municipal de Infra-
estrutura Urbana dará início hoje 
a mais um mutirão Cidade Bonita. 
O ciclo 1 de mutirões foi encerra-
do no dia 10 de junho, com um 
total de 30 bairros atendidos. Mes-
mo com o feriado prolongado de 
Corpus Christi, os trabalhos foram 
mantidos e chegam a outros seis 
setores da zona urbana da cidade, 
que compreendem o Jardim San-
tista, Vila Chinesa, Vila Cléo, Vila 
Progresso, Alto do Ipiranga e Alto 
do Guaianazes. A segunda fase teve 
início pelo mutirão no Parque Olím-
pico, que ainda está em andamen-
to e deve se estender por sete dias.  
Cidades, página 4
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A Secretaria de Assistência So-
cial de Mogi das Cruzes encerrou 
nesta semana um ciclo de encon-
tros realizado no CEMPRE Profes-
sor Sérgio Moretti, em Jundiapeba, 
para dialogar a respeito dos direitos 
das crianças e dos adolescentes e 
também da erradicação do trabalho 
infantil. Outras ações serão realiza-
das até julho. Cidades, página 3

Trabalho infantil

ASSISTÊNCIA 
PROSSEGUE 
COM AÇÕES

FERIADÃO

Trânsito é 
tranquilo nas 
estradas. p5

A Secretaria Municipal de Assistência Social encerrou nesta semana um ciclo de encontros 

Divulgação/PMMC

 Encontro de Tapetes no Dia de Corpus 
Christi reuniu 8 mil pessoas. Cidades, página 3

Taekwondo

Atletas de Arujá representam 
a cidade em Copa de Mogi

A equipe de Arujá conquistou, em Mogi, 14 medalhas, 
sendo seis de ouro e oito de prata. Cidades, página 3
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CPTM

Taikô celebra 
Imigração 
Japonesa
Cidades, página 5
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EDITORIAL

Antes fosse

N
esta semana, a Petrobras autori-
zou mais um reajuste de preços 
para o consumidor. Antes fosse 
só um aumento nos combustíveis, 

e não um novo sintoma de um futuro ainda 
mais difícil. Não se trata de mero alarmismo, 
mas de uma mera leitura das notícias: em 12 
meses, o aumento na gasolina chegou a mais 
de 42%,e o etanol com aumentos de 26,1%, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

No óleo diesel, que é o sangue que alimen-
ta a máquina logística brasileira, o aumento 
registrado é de 40%. A inflação segue na casa 
dos dois dígitos, e os indicadores sociais de 
desemprego, miséria e fome não apresenta-
ram sinais palpáveis de recuperação, a des-
peito das declarações jogadas ao vento pelo 
atual ministro da Economia.

Isto afeta não apenas o orçamento domés-
tico de famílias que têm carros de passeio, 
atinge os motoristas e entregadores por apli-
cativo, um segmento que se tornou a tábua 
de salvação de muitas famílias nos últimos 
anos, com a pandemia e a crise econômica 
no Alto Tietê, como por muitas vezes foi o 

apelo de entidades representativas como a 
Associação de Motoristas por Aplicativos da 
Região do Alto Tietê (Amarati).

A escalada de preços é mais que um des-
taque nas páginas de economia, que pare-
cem estéreis e distantes do dia a dia do povo 
brasileiro. Afeta a cadeia de produção, como 
a indústria de Mogi das Cruzes, Suzano, Ita-
quaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá, 
onde se concentra grande parte da popula-
ção da região, e prefeitos e gestores públi-
cos lutam para consolidar a retomada junto 
ao empresariado local. Afeta os custos dos 
produtores rurais do Cinturão Verde, funda-
mentais para a tênue segurança alimentar de 
nossa população. Afeta o salário do trabalha-
dor, dependente de uma economia que não 
decola e não pousa suavemente.

Antes fosse a crítica à condução da eco-
nomia em escala federal apenas uma opção 
política ou ideológica. É uma constatação na 
ponta do lápis: nosso dinheiro e nossa espe-
rança evaporam pela incompetência e bra-
vata de quem tinha o apelido, ironicamente, 
do posto de combustíveis que tinha tudo. E 
isso não pode ser esquecido.

Deus está acima de todos 
e de tudo, pois é onisciente, 
onipotente e onipresente, en-
tretanto, há seres humanos 
que abusam e se julgam aci-
ma de Deus. Há ministros do 
STF e outras autoridades que 
se julgam seres perfeitos, por 
isso se sentem como se fos-
sem os professores de Deus. 

Em todos os poderes se 
identifica autoridades arro-
gantes que se colocam aci-
ma de tudo. Há coisas que o 
individuo faz por grande in-
fluência da sociedade e acaba 
tendo uma mente alienada e 
não consegue se libertar. A 
influência da política, prin-
cipalmente a política social, 
traz dissabores à vida indi-
vidual e familiar.  

A hipocrisia das teorias 
políticas impõe sofrimentos 
aos indivíduos. É lamentá-

Professor de Deus 

ARTIGO 
Olavo Câmara 

vel e triste saber que temos 
professores no Brasil que 
ensinam Deus. Estas au-
toridades esqueceram que 
um dia virarão pó e as suas 
carnes se desprenderão dos 
ossos. Quanta mediocrida-
de! Ninguém é melhor do 
que ninguém. 

As mentes podem ser inte-
lectualmente desenvolvidas, 
mas sem sabedoria, sentimen-
tos, não haverá elevação espi-
ritual. Agem com imposições 
e não no sistema democráti-
co, impedindo que a socie-
dade receba bons exemplos 
das suas atitudes. O homem 
deve trabalhar para ampliar 
as finalidades da vida e coo-
perar para que a sociedade 
se desenvolva com nobreza e 
cumpra missões justas. 

A sociedade é simplesmen-
te artificial? Não! É uma rea-

lidade, mas sempre haverá 
autoridades e governos to-
mando atitudes e impulsos 
inconscientes e levam o ho-
mem à destruição. 

A sede por riqueza e poder 
traz destruição da moralida-
de, contribuindo para dimi-
nuir o crescimento de uma 
nação. Entre todos os povos 
existem vadios, vagabundos 
e oportunistas, demagogos e 
agitadores políticos que não 
percebem e não colaboram 
para uma vida elevada. 

Caros ministros do STF, 
jamais conseguirão ensinar 
Deus, sejam humildes e se 
preparem para um dia dei-
xar seus corpos. O homem 
inteligente e experiente pode 
trazer resultados e colaborar 
para o desenvolvimento da 
sociedade. 

Olavo Arruda Câmara é professor, advogado, 

mestre e doutor em Direito e Política.

editor@jornaldat.com.br 

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Av: Japão, 46 - sala 6 - Vila Ipiranga - 

Mogi das Cruzes, SP - CEP 08743-540 - Fone: (11) 4735-8000

Circulação

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

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CHARGE

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br 

Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com  

Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br 

Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br 

Gerente Administrativa/Financeira  Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.  
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a 
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade. 

Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997. 
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes

 �Qualificação 

A Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico de Itaquaquecetuba realizou, na 
última quarta-feira, a formatura de 83 
alunos do curso de informática promo-
vido pelo programa Qualifica - projeto 
InfoItaquá em parceria com o Instituto 
Federal (IFSP). A cerimônia de entrega 
dos certificados ocorreu no auditório 
da Associação Comercial e Industrial 
de Itaquaquecetuba (Acidi).

 � Funcionalidades 

Os alunos puderam conhecer e treinar 
noções básicas sobre sistemas opera-
cionais, inserção e armazenamento de 
dados, redes de computadores, compu-
tação em nuvem e internet. Eles tam-
bém tiveram acesso às funcionalidades 
de chats, fóruns e jogos virtuais para re-
forço do aprendizado na parte de gami-
ficação do processo didático.

 �Orçamento 

A Câmara de Suzano realizará uma au-
diência pública na próxima segunda-fei-
ra para a discussão e análise do proje-
to de lei do Executivo sobre as diretrizes 
para a elaboração e execução orçamen-

tária (LDO) de 2023, às 17h30. O inter-
nauta que desejar enviar perguntas ou 
dúvidas, pode acessar o link audiencia-
sonline.camarasuzano.sp.gov.br. O pú-
blico também pode participar de forma 
presencial no Plenário, que fica na rua 
dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista.

 � Estação Literária 

A Prefeitura de Guararema, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura e Tu-
rismo, informa que a Estação Literária 
Profª Maria de Lourdes Évora Camar-
go vai alterar seu horário de funciona-
mento. Desde a última terça-feira, o lo-
cal passou a funcionar de terça a sábado, 
das 9 às 18 horas. A Estação Literária 
fica na rua 19 de Setembro, 233, centro. 
Para mais informações, entre em con-
tato pelo telefone: 4695-3871.

 �Parada LGBTQIA+

São Paulo recebe amanhã a Parada LGB-
TQIA+, a partir das 12 horas, na Aveni-
da Paulista, depois de dois anos como 
evento virtual, devido à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). Em Mogi 
das Cruzes, o evento, organizado pelo 
Fórum Mogiano LGBT, deve ocorrer no 
dia 11 de setembro. 

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••
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Encontro de Tapetes reúne 
8 mil pessoas em Itaquá

Itaquá - Pelo menos oito 
mil pessoas acompanha-
ram o XXXI Encontro de 
Tapetes Corpus Christi de 
Itaquaquecetuba, realizado 
anteontem. O evento con-
tou com a apresentação de 
60 tapetes confeccionados 
por 600 voluntários, missa 
solene, procissão e, ao final 
do dia, com a premiação dos 
mosaicos que se destacaram.

Os três melhores tapetes das 
categorias Especial e Estudantil 
foram escolhidos seguindo 
os critérios de criatividade 
e originalidade, técnicas 
na montagem, pertinência 
temática e a utilização de 
materiais recicláveis.

Na categoria Especial, os 
vencedores foram: Equipe 
Arte Sacra, com o 1° lugar; 
a Equipe Nossa Senhora de 
Fátima em 2°, e a Catequese 
Paróquia Nossa Senhora 
D’Ajuda ficou em 3°.

Já na categoria Estudantil, 
o 1º lugar foi da EMEB Eng. 
Chiozo Kitakawa, o 2° da UEB 
Municipal Profª Costabile 

Corpus Christi

Pascale, e quem levou o 3° 
foi a CS João Minozzi.

O primeiro colocado de 
cada categoria recebeu R$ 10 
mil, além de troféu e medalha 
de ouro. Já o segundo lugar, 
R$ 7 mil, troféu e medalha 
de prata e, o terceiro foi 
contemplado com R$ 5 mil, 
troféu e medalha de bronze.

Os trabalhos foram iniciados 
por volta das 7 horas, quando 
os trabalhos de confecção 

dos tapetes começaram a 
ocupar as imediações da 
praça Padre João Álvares, 
no centro. Os participantes 
utilizaram serragem, areia, 
sal e materiais recicláveis. 
A montagem seguiu até as 
13 horas. Após a missa de 
Corpus Christi, os fiéis segui-
ram em procissão no trajeto 
dos tapetes. Além dessas 
atividades, o evento contou 
com feira gastronômica.

Equipes vencedoras receberam prêmios em dinheiro

Dayane Oliveira/Divulgação 

Programação de combate ao 
trabalho infantil prossegue

Depois da conclusão do ciclo de encontros, entre 17 de maio e 14 de junho, outras ações devem ser realizadas

CICLO DE ENCONTROS 

Mogi - A Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
encerrou nesta semana um 
ciclo de encontros realizado 
no CEMPRE Professor Sérgio 
Moretti, em Jundiapeba, 
para dialogar a respeito dos 
direitos das crianças e dos 
adolescentes, nas esferas 
do combate à exploração 
sexual desses dois públicos 
e também da erradicação 
do trabalho infantil. Foram, 
ao todo, cinco encontros, 
realizados entre 17 de maio 
e 14 de junho.

Tratou-se de uma campanha 
de sensibilização da rede so-
cioassistencial e setorial dos 
territórios de abrangência dos 
dois CRAS de Jundiapeba, que 
teve também a participação 
de profissionais da rede de 
saúde e educação, além de 
conselheiros tutelares. Ao 
longo das reuniões, foram 
apresentados aspectos mate-
riais e subjetivos socialmente 
construídos, que interferem 
na identificação e intervenção 
para a proteção de crianças 

e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade e risco 
social.

A secretária municipal de 
Assistência Social, Celeste 
Gomes, lembra que o traba-
lho em defesa das crianças e 
dos adolescentes é realizado 
ao longo de todo o ano por 
meio de serviços como o 
Serviço Especializado de 
Abordagem Social a Crianças 
e Adolescentes (SEASCA) 
e pelo Programa de Erradi-
cação do Trabalho Infantil 
(PETI), porém a programação 
é reforçada neste mês, em 
função do 12 de junho, data 
em que mundialmente são 
feitas ações de sensibilização 
contra o trabalho infantil.

Por conta da data, a Se-
cretaria de Assistência Social 
está com uma programação 
especial. No último final da 
semana, as equipes distri-
buíram panfletos orientando 
sobre os danos do trabalho 
infantil, no Largo do Rosário 
e no Parque Centenário. A 
ação terá continuidade nos 

dias 25 e 26 de junho, no 
Parque da Cidade e Mercado 
do Produtor, respectivamente.

Os trabalhos se encerrarão 
nos dias 2 e 3 de julho, com 
pedágio nos semáforos da 
região do Mogi Shopping e 

praça Kazuo Kimura (rotató-
ria do Habib´s), abertura de 
faixa temática e distribuição 
de material informativo aos 
motoristas e pedestres. O gru-
po de voluntários “Doutores 
Palhaços”, do Instituto Júlio 

Simões participa das ações.
Também há faixas orien-

tativas em pontos estraté-
gicos, como o semáforo da 
avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães (altura do 
hotel Ibis), semáforo entre a 

Narciso Yague e da avenida 
Manoel Bezerra Lima Filho 
(semáforo do Mogi Shopping), 
em frente ao prédio-sede da 
Prefeitura, na Praça Oswal-
do Cruz (cruzamento das 
ruas Barão de Jaceguai e dr. 
Deodato Wertheimer), em 
dois pontos da praça Kazuo 
Kimura e também no largo 
da feira de Jundiapeba.

Além dessas ações, no dia 
29 de junho serão realizados 
dois encontros, das 9h às 
10h30 e das 14h às 15h30, 
no Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Víncu-
los Missionária Catequista 
Sagrado Coração. 

Mais informações sobre 
ações de combate ao trabalho 
infantil podem ser obtidas 
pelo telefone da Secretaria 
de Assistência Social, que é 
o 4798-6920. Já o telefone 
do SEASCA, para acionar 
a equipe de abordagem so-
cial em caso de crianças e 
adolescentes em situação 
de rua e trabalho infantil, 
é o 97185-0076.

Secretaria de Assistência Social encerrou nesta semana um ciclo de encontros 
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Suzano - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos, realizou no mês de 
maio 1.341 atendimentos 
relacionados à iluminação 
pública, o que representa, 
em média, pouco mais de 
43 por dia. Os trabalhos 
ocorreram em 155 bairros.

Foram realizadas troca de 
939 lâmpadas e 545 reatores 
e substituição ou instalação 
de 534 metros de cabos de 
energia. A solicitação dos 
atendimentos é feita pelo 
aplicativo Ilumina Suzano, 
que pode ser instalado em 
smartphones do sistema 
Android ou IOS por meio 
do Google Play (bit.ly/Ilumi-
naSuzano) e da Apple Store 
(bit.ly/IluminaSuzApple).

Os bairros que concen-
traram mais serviços foram 
Fazenda Aya, com 72 cha-
madas, e Cidade Miguel 
Badra, com 70. A Cidade 
Boa Vista também registrou 
um grande volume de pe-
didos, 52 no total, seguida 
por Jardim Monte Cristo, 

Prefeitura registra 1.341 
atendimentos em maio

Iluminação pública 

com 48, e Vila Urupês, com 
37. Somados, esses locais 
tiveram 279 atendimentos, 
o que representa 20,7% das 
solicitações feitas em maio.

O trabalho de manuten-
ção da iluminação pública 
é feito de forma constante, 
com o objetivo de manter a 
qualidade do serviço. “Este 
é um tipo de trabalho muito 
importante que não pode parar 
porque afeta diretamente a 
vida das pessoas”, expli-
cou o secretário municipal 
de Manutenção e Serviços 
Urbanos, Samuel Oliveira.

O chefe da Pasta pediu apoio 
da população em comunicar 
eventuais problemas. Por 
meio do aplicativo Ilumina 
Suzano, é possível indicar 
locais que necessitam de 
manutenção preenchendo 
um formulário com nome e 
detalhes do endereço, sendo 
posteriormente informado 
para acompanhar o trabalho. 
Os pedidos também podem 
ser feitos pelo telefone 0800-
779-3310, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Arujá - Atletas de taek-
wondo  participaram da 2ª 
Copa Amigos do Taekwondo 
em Mogi das Cruzes, rea-
lizada no último domingo 
no Ginásio Municipal Prof. 
Hugo Ramos, com o apoio 
da Prefeitura de Arujá e 
da Secretaria Municipal de 
Esportes. A equipe liderada 
pelo mestre Alex Adriani, da 
equipe Alex Taekwondo, e 
também professor do Progra-
ma Municipal Viva Esporte, 
conquistou 14 medalhas, 
sendo seis de ouro e oito 
de prata.

Segundo Alex, participaram 
atletas de três núcleos (Praça 
da Juventude, Clube União e 
Real Park), que concorreram 
em quatro categorias: infantil, 
juvenil, adulto e master.

Para o professor Ademar 
Barbosa, que está ajudando a 
levar o esporte arujaense para 
fora do município, a prática 
esportiva contribui não só para 
a saúde, mas também para 
o aperfeiçoamento pessoal.

Atletas 
representam 
Arujá em 
campeonato

Taekwondo 
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Semae limpará reservatório 
da Vila Rei na próxima terça

Mogi- Para manter a qua-
lidade da água distribuída 
à população, o Semae rea-
liza, neste mês de junho, a 
limpeza de reservatórios. 
Na próxima terça-feira, o 
serviço será na Vila Rei, 
com a necessidade de in-
terromper o abastecimento 
por algumas horas (das 4 
horas ao meio dia, com 
normalização no período 
da noite). O procedimento 
de limpeza, que atende à 
legislação sanitária, já foi 
realizado nos reservatórios 
de Taiaçupeba e Botujuru.

A autarquia reforça a orien-
tação para que os moradores 
economizem água, evitando a 
lavagem de carros e quintais 
e o desperdício em tarefas 
domésticas essenciais como 
a lavagem de louças e de 
roupas, além de reduzir o 
tempo de banho.

“Assim como em nossa 
casa devemos fazer a limpeza 
periódica da caixa d’água, 
o Semae faz a limpeza dos 
reservatórios para garantir a 

Qualidade da água

boa qualidade da água que 
distribuímos. O período 
de limpeza dura cerca de 
oito horas e para quem 
tem caixa d’água a rotina 
não é afetada”, explicou a 
diretora do Departamento 
de Operações do Sistema 
de Água, Milena Forte.

Ter caixa d’água é funda-
mental para evitar transtornos 
durante os trabalhos de 
manutenção da rede ou 
outras intervenções que 

exigem a interrupção do 
abastecimento.

A reserva de 200 litros 
para cada morador é su-
ficiente. Assim, uma casa 
com cinco pessoas deve 
ter uma caixa com capaci-
dade para mil litros. Isso 
garante o abastecimento da 
residência por até 24 horas 
sem fornecimento de água 
da rua. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone 115.

Procedimento já foi realizado em Taiaçupeba e Botujuru.

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC

Bispo Dom Pedro Stringhini 
anuncia novos festeiros 

O primeiro passo para a 
Festa do Divino Espírito Santo 
de Mogi das Cruzes 2023 já 
está dado. Os casais de fes-
teiros Josmar Cassola Silva e 
Maria Tereza Pereira Cassola 
Silva e os capitães de mastro 
Ricardo Medina Alvarez e 
Maria de Lourdes Pereira 
Medina foram anunciados na 
manhã de anteontem, Dia de 
Corpus Christi, em solenidade 
celebrada pelo bispo diocesano, 
Dom Pedro Luiz Stringhini, na 

Festa do Divino 2023

Catedral de Sant’Ana.
Josmar e Maria Tereza fo-

ram capitães de mastro no 
ano de 2010 e também já 
foram festeiros em 2012. Eles 
aceitaram o pedido do bispo 
diocesano, em um momento 
em que a festividade ganhou 
fôlego na parte religiosa, nes-
tes últimos três anos, mas 
que precisa retomar às suas 
atividades na parte social e 
no aspecto folclórico. Estas 
ações ficaram paradas por 

causa da pandemia.
A partir da próxima semana 

começam as reuniões entre 
os festeiros e os capitães de 
mastro com os coordenadores 
da Associação Pró-Divino para 
que a retomada seja feita de 
maneira organizada e grandiosa. 
A Pró-Divino e a Diocese de 
Mogi das Cruzes são as res-
ponsáveis em promover esta 
que é uma das festividades 
religiosas e folclóricas mais 
importantes do Brasil.

Josmar e Maria Tereza e Ricardo e Maria de Lourdes foram anunciados anteontem

 

Cidade Bonita fecha primeiro 
ciclo com 30 bairros atendidos

Mesmo com o feriado, trabalhos serão mantidos e chegarão a outros seis setores da zona urbana da cidade

MUTIRÃO 

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana dará 
início hoje a mais um mutirão 
Cidade Bonita. Mesmo com 
o feriado de Corpus Christi, 
os trabalhos serão mantidos e 
chegarão a outros seis setores 
da zona urbana da cidade, que 
compreendem o Jardim Santista, 
Vila Chinesa, Vila Cléo, Vila 
Progresso, Alto do Ipiranga e 
Alto do Guaianazes. O ciclo 
1 de mutirões foi encerrado 
no dia 10 de junho, com um 
total de 30 bairros atendidos.

A segunda fase teve início pelo 
mutirão no Parque Olímpico, 
que ainda está em andamento 
e este portanto será o segundo 
dessa nova etapa. A previsão 
é que esta edição se estenda 
por sete dias. Serão atendidos 
os perímetros completos dos 
bairros, incluindo vias, praças e 
terrenos municipais. As equipes 
farão trabalhos de capinação 
de guias e sarjetas, raspagem 
de guias, manutenção de ruas 
asfaltadas, nivelamento e cas-
calhamento de vias ou trechos 
não asfaltados, Operação 

Tapa-Buraco, limpeza de ter-
renos municipais, recolha 
de entulho e inertes, troca 
de lâmpadas, manutenção 
civil de próprios e limpeza 
de galerias e bocas de lobo.

Ao fechar o primeiro ciclo, 
no último dia 10, os mutirões 
Cidade Bonita atenderam 30 
bairros. Especificamente da 
limpeza púbica, foram mais de 
375 mil metros contemplados 
com raspagem e área de mais 
de 531 mil metros quadrados 
beneficiada com roçada. Já da 
manutenção viária, são 189 
ruas recuperadas e 11.829 
buracos tapados.

No quesito drenagem, a 
limpeza de bocas de lobo foi 
feita em uma extensão total 
de 208 metros e também foi 
feita reforma e/ou construção 
de 91 unidades de bocas de 
lobo, para ampliar a capacidade 
de captação e escoamento de 
águas pluviais. Além disso, 
foi feita roçada em mais de 
12 mil metros quadrados de 
córregos e limpeza em 3.834 
metros quadrados também 

de cursos d´água.
Os serviços de nivelamento e 

cascalhamento, que são sempre 
levados a vias ou trechos de 
via não asfaltados, já contem-
plaram 41 ruas e pouco mais 
de 10 quilômetros. No item 
iluminação, 723 luminárias já 
passaram por manutenção e 

troca e, pelo setor que zela pela 
conservação de próprios, já foi 
feita a revitalização de nove 
praças, além da construção de 
calçadas em diversos pontos.

O secretário municipal 
de Infraestrutura Urbana, 
Alessandro Silveira, explica 
que em breve praticamnete 

toda a zona urbana da cidade 
terá sido atendida pelos mu-
tirões, de forma alinhada ao 
planejamento desenvolvido 
pela Pasta.

“O encerramento desse 
primeiro ciclo nos mostra 
que estamos conseguindo 
avançar por toda a zona 

urbana da cidade e em breve 
todos os setores mapeados 
terão sido atendidos. O que 
buscamos com esse plane-
jamento é organizar todo o 
cronograma de manutenções 
e dar ao cidadão a segurança 
de saber que, se o bairro 
onde ele mora ainda não foi 
atendido, certamente será em 
breve”, destacou o secretário 
municipal de Infraestrutura 
Urbana, Alessandro Silveira.

O atual mutirão, ainda em 
andamento, está no Parque 
Olímpico. A cada força-tarefa, 
a Secretaria destina cerca de 
30% do efetivo, enquanto o 
restante segue se dedicando 
a trabalhos rotineiros nas 
demais partes da cidade. 
A definição da ordem de 
atendimento obedece a le-
vantamentos próprios da 
Secretaria e também a pe-
didos de manutenção feitos 
pela comunidade. O canal 
oficial para que o cidadão 
registre solicitações junto 
à Prefeitura é a Ouvidoria, 
pelo telefone 156. 

Mutirões foi encerrado no dia 10 de junho, com um total de 30 bairros atendidos

Pedro Chavedar/PMMC
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Novo laboratório inicia 
operação em Suzano

Objetivo da nova unidade é agilizar o atendimento dos pacientes; 
investimento para instalação foi de R$ 1,8 milhão, obtido com emendas

ANEXO À SANTA CASA

Suzano- O prefeito, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), realizou an-
teontem o lançamento oficial 
do novo laboratório de análi-
ses clínicas do município. A 
unidade anexa à Santa Casa 
já está em operação para o 
acolhimento das demandas do 
hospital e do Pronto-Socorro 
(PS) Municipal. O equipamento 
teve investimento de R$ 1,8 
milhão, contando com emen-
das parlamentares viabilizadas 
pelo deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD-SP) e pelo ve-
reador Denis Claudio da Silva 
(DEM), o Filho do Pedrinho 
do Mercado.

A unidade está totalmen-
te focada nas demandas de 
emergência, do PS Adulto 
e Infantil e das alas da Santa 
Casa, com estimativa de 30 
mil acolhimentos por mês. 
Em média diária, o índice 
chega a mil pedidos, sendo 
que o novo local está apto a 
realizar mais de 50 tipos de 
exames, contemplando análises 

bioquímicas, hematológicas, 
microbiológicas e urinálises.

Além disso, ferramentas 
de automação garantem mais 
agilidade aos serviços prestados. 
A etapa atual segue em processo 
de implementação e deverá ser 
concluída dentro de um mês, 
reduzindo o tempo de espera 

para a emissão de laudos de 
quatro horas para 60 minutos. 
A partir da informatização, os 
resultados também são aloca-
dos em formato digital para 
que o médico tenha acesso 
ao download automático do 
documento em seu computador 
no consultório.

De acordo com o prefeito, 
a novidade vem ao encontro 
dos trabalhos desenvolvidos 
pela administração suzanen-
se. “Nosso objetivo é garantir 
uma Saúde de qualidade à 
população, assegurando mais 
conforto e bem-estar. Hoje o 
laboratório está preparado para 
esses atendimentos, sobretudo 
para os pedidos de urgência. 
Sabemos que a demanda é alta 
e o tempo é precioso. Por isso, 
precisamos utilizar a tecnolo-
gia a nosso favor, atuando na 
gestão sem papel e agilizando 
a dinâmica de atendimento. É 
mais exame e menos tempo 
de espera”, reforçou.

Ashiuchi também agradeceu 
a parceria dos parlamentares. 

“É com muito prazer que re-
cebemos esse investimento 
para a Saúde, em parceria 
com o deputado Bertaiolli e 
o vereador Denis. Fico feliz 
em colocar em prática mais 
esse projeto que, vai beneficiar 
muito nossa população”, disse 

Equipamento teve investimento de R$ 1,8 milhão

Divulgação/Secop Suzano

Região - O primeiro dia 
do feriado prolongado de 
Corpus Christi foi o que mais 
movimentou as principais 
rodovias do Alto Tietê. De 
acordo com Departamen-
to de Estradas e Rodagem 
(DER), amanhã será o dia 
com maior movimentação 
na rodovia Mogi-Bertioga, 
sendo esperados 18.097 
veículos na volta do litoral. 
A estimativa do órgão é de 
que 13.764 veículos tenham 
passado pela rodovia an-
teontem, e 10.800 ontem. 
Na rodovia Ayrton Senna/
Carvalho Pinto e no Rodoa-
nel Mario Covas, o trânsito 
também foi maior anteontem, 
segundo as concessionárias. 

Mogi-Bertioga deve 
receber 18 mil veículos

Trânsito

Na rodovia Mogi-Bertioga, 
de acordo com as redes sociais 
do DER, durante o dia de 
ontem o fluxo de veículos 
foi baixo, com pontos de 
atenção nos trechos de serra, 
que apresentaram neblina 
pela manhã e à noite.

A Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
de Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp) comunicou 
que a rodovia Ayrton Senna/
Carvalho Pinto teve maiores 
períodos de lentidão anteon-
tem. O trânsito fluiu bem 
ontem, com alguns pontos 
de congestionamento. A SP-
Mar também informou que 
o trânsito teve boa fluidez 
no trecho Leste do Rodoanel 
Mario Covas. 

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

Trânsito fluiu normalmente na Mogi-Bertioga ontem

Reprodução/DER

Suzano- Está em vigor a lei 
municipal 5.354/2022, que 
dispõe sobre o atendimento 
preferencial às pessoas com 
fibromialgia, doença crônica 
que causa dores por todo o 
corpo. A legislação é de autoria 
do vereador Lazario Nazaré 
Pedro (Republicanos), o Lázaro 
de Jesus, e foi publicada na 
última quarta-feira no Diário 
Oficial Eletrônico do Município.

A propositura estabelece que 
órgãos e empresas públicas 
municipais; concessionárias 

de serviços públicos muni-
cipais; empresas privadas e 
estacionamentos prioritários 
em Suzano ficam obrigados a 
disponibilizar, durante todo o 
horário de expediente, atendi-
mento preferencial a pessoas 
com fibromialgia. Comércios 
que recebem pagamentos de 
contas também deverão incluir 
as pessoas com fibromialgia 
nas filas de atendimento pre-
ferencial que já são destinadas 
a idosos, gestantes e pessoas 
com deficiência.

Pessoas com fibromialgia 
terão prioridade em filas

Atendimento preferencial

Legislação é de autoria do vereador Lázario Nazaré

Divulgação/Câmara de Suzano

Mogi- Apesar do feriado de 
Corpus Christi, a Operação 
Cata-Tranqueira ocorrerá 
normalmente hoje. Serão 
atendidos o Real Park Jun-
diapeba, 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 dispo-
nham o mesmo nas calçadas 
em frente às suas residências 
na noite da amanhã ou nas 
primeiras horas do sábado.

A cada sábado, são cerca 
de 10 funcionários atuan-
do. 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 contri-
buindo para o meio ambiente. 
A operação atende os bairros 
conforme um cronograma, 
que fica sempre disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura.

Operação Cata-
Tranqueira 
atende hoje

Jundiapeba

Para celebrar o Dia da Imigração Japonesa, a Estação Suzano, que atende a 
Linha 11-Coral da CPTM, receberá hoje uma apresentação de Taikô -tradicionais 
instrumentos japoneses de percussão. Entre 15h00 e 15h30, dezoito integrantes do 
grupo liderado pela professora Sandra Sakura, da Associação Cultural Suzanense 
Bunkyo, irão se apresentar na área paga da estação para lembrar o Dia da Imigração 
Japonesa, comemorado em 18 de junho por ser essa a data da chegada ao Brasil 
do Kasato-Maru, primeiro navio com imigrantes japoneses. Todas as iniciativas 
são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a 
realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.
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 ESTAÇÃO SUZANO CELEBRA O DIA DA IMIGRAÇÃO JAPONESA:
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Isadora afi rma que não ama Joaquim, mas aceita se casar para limpar sua 

reputação. Letícia se desculpa por beijar Lorenzo. Plínio garante a Leopoldo 

que os livrará das chantagens de Mariana. Giovanna se preocupa com 

Lorenzo por conta de Letícia. Silvana beija Bento, mas não é correspondida. 

Benê convence Fátima a contar a verdade para Olívia.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Pat pensa em como se aproximar de Andréa Pratini. Dalva vê o broche em 

forma de fl or igual ao de Clarice nas bijuterias de Anita. Lou discute com Joca. 

Andréa dispensa o trabalho de Pat como dublê na gravação do comercial, e 

Moa fi ca preocupado. Olívia repreende Joca por seu comportamento com 

Lou. Baby faz um relatório sobre Duarte para Danilo.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Tenório manda Alcides roubar o gado sem marca das terras de José Leôncio. 

Maria Bruaca diz a Guta que o que Tenório fez com ela não tem perdão. Zefa 

fl agra Maria Bruaca no quarto de Alcides. Jove conhece Davi e Matilde. José 

Lucas comenta com Juma que precisa encontrar o Velho do Rio.

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Ramiro nota que a sogra está a sua procura quando Beto recebe ligação de 

Fernanda. Poderosa chama os colegas para irem a um pizzaria aproveitando 

o salário que Miguel lhe pagou. Luiggi e Serena reprovam terem que atender a 

Poderosa na pizzaria. Furacão, Caio e Duplex surgem no mercado. Poderosa 

diz a Miguel para ele não fi car iludido. 

Por mais difícil 
que a vida se 
esteja revelando, 
existe sempre a 
possibilidade de você 
ultrapassar cada 
adversidade. Basta 
estar determinado 
a ir em frente, 
não importa as 
circunstâncias, e 
concretizar seus reais 
objetivos.

Cada obstáculo é 
uma oportunidade 
de você evidenciar 

MOMENTO
especial

É POSSIVEL SUPERAR AS DIFICULDADES

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: Parabéns! Que todos os caminhos te 

levem à felicidade!

Feliz aniversário!

“Não importa o que você decidiu, o 
que importa é que isso te faça feliz!

 cultura@jornaldat.com.br

sua força. Acredite 
que no final de tudo 
são as dificuldades 
enfrentadas que darão 
verdadeira ênfase à 
sua vitória.
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