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Diretor-presidente:

Mais notícia em um só lugar

Sidney Antonio de Moraes

Campanhas arrecadam mais de
53 mil peças de inverno na região
Números foram levantados com as cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Itaquaquecetuba
Meio ambiente

Saúde

Mogi segue com vacinação
contra gripe até sexta-feira
Divulgação/PMMC

Divulgação/SVMA

Levantamento do Grupo MogiNews/DAT junto aos Fundos
Sociais de Solidariedade de Mogi
das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Poá e Itaquaquecetuba apontou que foram arrecadadas
mais de 53 mil peças de vestuário
e cobertores para a Campanha do
Agasalho. A iniciativa visa arrecadar junto à população e a sociedade
civil itens para o atendimento de
famílias em situação de vulnerabilidade, e da população em situação
de rua diante da queda das temperaturas no período entre o fim do
maio e o início de setembro. Em
Mogi, a campanha Inverno Solidário segue até o dia 30 de agosto.
Cidades, página 5

VAGAS

Divulgação/PMMC

A vacinação em livre demanda está mantida em Mogi
das Cruzes para gripe e sarampo. Cidades, página 8
INVERNO

Dicas para
economizar
energia. p5
Isaac Grinberg
Curso de Educadores Ambientais promoveu atividade no parque

CURSO REALIZA ATIVIDADE
NO PARQUE DAS NEBLINAS
Mogi e região contam com mais de 1,3 mil
oportunidades de emprego. Cidades, página 4

Os participantes do Curso de Educadores Ambientais Locais realizaram, ontem, uma visita monitorada no Parque das Neblinas, localizado
no distrito de Taiaçupeba e administrado pelo Instituto Ecofuturo. O
foco da visita foi conhecer o sistema de saneamento.Cidades, página 8

EXPOSIÇÃO
DESTACA
CENTENÁRIO
A exposição “Centenário Isaac
Grinberg” começou ontem, no Museu Mogiano, localizado no Casarão do Carmo, centro de Mogi das
Cruzes.Cidades, página 4
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EDITORIAL

A

precária de muitas famílias. A desigualdade
é gritante. Um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan),
divulgado recentemente pela Agência Brasil, aponta que 33,1 milhões de pessoas não
têm o que comer no país.Tantas pessoas com
fome e, por vezes sem um teto, nos mostra
o gigantismo do desafio para alcançarmos,
quem sabe um dia, uma sociedade que seja
minimamente equânime.
Nessa perspectiva os serviços de acolhimento, como os oferecidos nas cidades da
região, têm papel fundamental e já nas últimas semanas operavam perto de sua capacidade máxima para receber pessoas em situação de rua. Da mesma as campanhas do
agasalho beneficiam milhares de pessoas e já
arrecadaram mais de 50 mil peças na região.
Os desafios do inverno e todo o ano, porém, vão além da assistência social, e precisam incluir a geração de renda e emprego,
educação, saúde, entre outros setores. Precisamos de um novo olhar para as pessoas
em situação de vulnerabilidade, proporcionando a elas melhores condições de vida.

ARTIGO
Afonso Pola
editor@jornaldat.com.br

O Brasil da miséria
A concentração de renda
e riqueza nas mãos de poucos é uma característica do
sistema capitalista. Um estudo feito pela Oxfam, ONG
britânica de assistência social
e combate à pobreza, compreendendo um período de
23 anos (1988 até 2011), a
renda dos 10% mais pobres
de todo o mundo aumentou
em média apenas US$ 3 ao
ano. Já a renda do 1% mais
rico cresceu 182 vezes mais,
ou seja US$ 11.800 por ano.
No caso do Brasil, por
exemplo, essa situação que
é grave desde os anos 80,
apresenta uma intensa piora.
É verdade que tivemos uma
melhoria dos indicadores sociais na primeira década e
meia deste século. Diversas
iniciativas pavimentaram a
saída do Brasil do Mapa da

Fome da FAO (Organização
das Nações Unidas para Alimentação da Agricultura) que
ocorreu em 2014. A partir
daí o Brasil tem convivido
com profundas crises (crise
econômica, política e institucional), e retornou ao Mapa
da Fome em 2018.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Rede
Brasileira de Pesquisa em
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede
PENSSAN), o número de
brasileiros que passam fome
está na casa dos 33 milhões.
Desde a última pesquisa da
rede Penssan, em 2020, esse
número aumentou em 14 milhões. Hoje, mais da metade
da população do país (58,7%)
está em insegurança alimentar. Ou seja, o país voltou ao
patamar de 30 anos atrás.

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

CONTRACAPA

Desafios do inverno

estação mais fria do ano começa
hoje, mas já há alguns dias a queda nas temperaturas chama a atenção. A estimativa do Climatempo
é de que neste inverno se tornem mais frequentes as passagens de massas de frio, mas
nem todas tão rigorosas como a que chegou
na segunda quinzena de maio. Porém, pode
ser que uma onda semelhante atinja o país
até o fim de julho. São situações tradicionais
dessa época do ano, e que geram preocupações principalmente com a saúde e a vulnerabilidade social.
Como destacamos no fim de semana, a
proximidade do inverno já aumentava a procura por atendimento nas unidades de saúde
devido às síndromes respiratórias e também
o crescimento dos casos de Covid-19. Os
serviços de saúde precisam estar preparados
para este período em que a procura aumenta, como foco especialmente em crianças e
pessoas idosas.
Outra preocupação frequente é o acolhimento de pessoas em situação de rua. A crise
econômica, agravada pela pandemia do novo
coronavírus, piorou a situação financeira já
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Durante a pandemia esse
cenário apresentou significativa piora. O aumento da
riqueza dos bilionários foi
de 30% (US$ 39,6 bilhões),
enquanto 90% da população
teve redução de 0,2%. Os 20
maiores bilionários têm mais
riqueza (US$ 121 bilhões)
do que 128 milhões de brasileiros (60% da população).
Apenas 4 a cada 10 famílias
tem acesso pleno à alimentação. E isso em um país que
está entre os cinco maiores
produtores de alimento do
mundo. Crianças que não
estão se alimentando de forma satisfatória, e mesmo se
estiverem frequentando a
escola, elas não apresentarão desempenho esperado,
estarão condenadas a reproduzir a miséria de seus pais.
Triste país.

•••

KATIA BRITO

 Empregos formais

 Palestra

Nos primeiros quatro meses de 2022, o
Estado de São Paulo acumulou aumento
de 218 mil empregos, com variação de
1,7%, similar à observada para o Brasil
(1,9%), correspondendo a 28% dos empregos gerados no país (771 mil) neste
período, de acordo com estudo da Fundação Seade com base nos dados do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

A Associação Comercial de Mogi das
Cruzes (ACMC) recebe na próxima quinta-feira, dia 23 de junho, às 18 horas, o
vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp), o deputado federal Marco
Bertaiolli (PSD), para uma palestra aos
empresários mogianos e do Alto Tietê.
Durante o evento, o ex-presidente da
ACMC apresentará diversos assuntos
voltados ao empreendedorismo, como
o Refis do Simples Nacional e a prorrogação do Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

 Vacinação

Mais da metade dos idosos e dos trabalhadores da saúde, público-alvo da primeira etapa da campanha nacional de
vacinação contra a Influenza (gripe), já
foram imunizados contra a doença. De
acordo com dados do LocalizaSUS, divulgados pelo Ministério da Saúde, cerca de 55% dos dois grupos prioritários
já receberam a vacina. A mobilização
começou no dia 4 de abril e foi prorrogada até a próxima sexta-feira, dia 24
de junho. A partir de sábado, Estados e
municípios poderão, segundo a Pasta,
ampliar a campanha contra a gripe para
toda a população a partir de 6 meses de
vida, enquanto durarem os estoques da
vacina Influenza.

 Inscrições

Durante a palestra, Bertaiolli, que também é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, falará ainda sobre a atualização
da tabela do Simples Nacional e Fundo
Garantidor de Operações de Crédito. Inscrições gratuitas pelo link: https://forms.
gle/QfRBz3Hu9JdpbB4Q9. O evento tem
o apoio da Associação dos Empresários
Contábeis (Aescon) Alto Tietê. A Associação Comercial de Mogi fica na rua
Barão de Jaceguai, 674, centro.

CHARGE

Afonso Pola é sociólogo e
professor.
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QUALIFICAÇÃO

Capacitação prevê a melhora do acolhimento e do fluxo de informações

Servidores de UBSs
recebem treinamento
Suzano- A Secretaria Municipal de Saúde realizou, entre
7 e 10 de junho, uma capacitação por meio do programa
Previne Brasil, do Ministério
da Saúde. Durante o período,
auxiliares administrativos das
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) passaram por uma
discussão sobre processos
de trabalho, tanto do ponto
de vista do acolhimento dos
usuários da rede municipal,
como do manejo operacional do sistema e fluxo de
informações, que busca criar
um histórico do paciente de
forma funcional, para que ele
possa ser acompanhado pelo
sistema de saúde da cidade.
O treinamento ocorreu
na sede do Serviço de Ação
Social e Projetos Especiais
(Saspe), com o tema “O
papel e a importância do
administrativo na Atenção
Básica do Sistema Único
de Saúde – Reflexões sobre
os processos de trabalho”.
Cerca de 50 pessoas, em
duas turmas, participaram

Gláucia Paulino/Secop Suzano

Treinamento ocorreu no início de junho na sede do Saspe

dos quatro dias de curso,
sendo duas aulas teóricas e
duas práticas.
Para o secretário municipal
de Saúde, Pedro Ishi, atividades como esta colaboram
com a organização do sistema de Suzano. “Manter as
informações dos pacientes,
como aplicação de vacinas,
medicação, entre outras
providências, ajuda bastante
para acompanharmos como

está a evolução de cada um
deles. Vale como um histórico
de saúde da situação dos
usuários”, afirmou.
Desde 2020, a Secretaria
Municipal de Saúde organiza
vários processos de capacitação para os profissionais da
gestão e da Atenção Básica,
com o intuito de fomentar
e construir espaços de diálogo e de conhecimentos
sobre as dimensões técnicas

cidades

Terça-feira, 21 de junho de 2022

e operacionais do programa,
incluindo os sistemas próprios
de informação.
De acordo com o governo
federal o “Previne Brasil” foi
instituído pela Portaria nº
2.979, de 12 de novembro
de 2019, e busca criar um
novo modelo de financiamento da saúde e altera
algumas formas de repasse
das transferências para os
municípios, que passam a
ser distribuídas com base
em quatro critérios: capitação ponderada, pagamento
por desempenho, incentivo
para ações estratégicas e
incentivo financeiro com
base na população.
Em Suzano, a prefeitura
conta com uma equipe da
Diretoria de Atenção Básica,
que monitora os dados do
programa e é responsável
por traçar estratégias com
a finalidade de melhorar o
desempenho nos indicadores
de saúde e, consequentemente,
o alcance das metas.

“Arraiá no Parque”

Inscrições abertas para
concessão de 20 espaços
Divulgação/PMMC

Arraiá no Parque que será realizado no Centenário

Mogi- A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de
Mogi das Cruzes abriu um
chamamento público que
disponibiliza a concessão de
20 espaços para comercialização de alimentos, bebidas e
brincadeiras típicas no “Arraiá
no Parque”. O evento será
realizado no Parque Centenário,
nos dias 30 e 31 de julho, e
as inscrições podem ser feitas
até 30 de junho.
O chamamento tem o objetivo de credenciar entidades
sociais interessadas em compor
a praça de alimentação da
festa. Dentre os 20 espaços
concedidos para comercialização, dez serão destinados
a escolas municipais e subvencionadas de Mogi das

Cruzes, cinco para escolas
estaduais do município e os
outros cinco para entidades
sociais da cidade.
Os interessados deverão
ofertar ao público alimentos
e bebidas típicos de uma
festividade junina, como
cuscuz, pipoca, canjica, milho verde cozido, maçã do
amor, chocolate quente, suco
de milho, vinho quente e
quentão sem álcool, entre
outros. Também podem ser
oferecidas brincadeiras, como
argola, tiro ao alvo e pescaria,
já que cinco espaços serão
destinados exclusivamente
à brincadeiras típicas.
Mais informações podem ser
obtidas por meio do telefone
4798-6900.

Suporte

Idosos

Itaquá

Unidades do Centrus têm
mais de 20 serviços

Centro Dia do Idoso
realiza acolhimentos

Festa do Sol
termina hoje
no Parque
Ecológico

Suzano- As unidades do
Centro Unificado de Serviços
(Centrus) oferecem suporte
e apoio direto aos moradores suzanenses em suas
demandas e trâmites de
segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas. Com unidades
na região central e na área
norte, são oferecidos mais de
20 serviços ligados às secretarias de Desenvolvimento
Econômico e Geração de
Emprego, Meio Ambiente
e Planejamento e Finanças.
A primeira unidade está
localizada no número 210
da avenida Paulo Portela,
no centro, e oferece apoio
presencial para serviços como
a análise e consultoria de
receitas, realização de cadastros e verificações de bens
mobiliários e imobiliários,
consultar a situação tributária,
iniciar o processo de abertura de empresas e realizar
a emissão do Cartão SUS.
Os moradores de bairros
como Cidade Boa Vista, Cidade Miguel Badra, Jardim

Revista e adjacências também podem contar com os
atendimentos do Centrus
Norte, localizado na área
interna do Supermercado
Nagumo, que fica na avenida
Francisco Marengo, 2.301,
no Jardim Dona Benta, das
8 às 17 horas. No espaço
é possível acessar serviços,
como auxílio e verificação de
dívidas, apoio no contato ao
Sebrae e a entrega presencial
de currículos para inserção

no banco de vagas do Suzano
Mais Emprego. Estes serviços
também estão disponíveis
na unidade central.
Mais informações pelos
telefones 4745-2267 (Centrus) e 4934-5492 (Centrus
Norte), onde serão direcionados aos setores específicos.
Também é possível acessar o
site: suzano.sp.gov.br/web/
centrus.

Divulgação/Secop Suzano

Atendimentos visam facilitar processos dos
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Suzano- O Centro Dia do comparecer à unidade para
Idoso (CDI) Joaquim Pinto preencher um pré-cadastro
Filho, localizado na rua Tito junto aos profissionais da
Prates, 475, no bairro Cidade assistência social e da enBoa Vista, está realizando fermagem, apresentando
acolhimentos gratuitos aos RG do interessado e um
moradores semidependentes, comprovante de endereacima dos 60 anos. Gerenciada ço. A partir disso, a equipe
pela Associação Assistencial verifica o perfil do idoso e
à Mulher, ao Adolescente e à a necessidade de acompaCriança Esperança (Aamae) nhamento para posterior
e subsidiada pela Secretaria contato e visita residencial,
Municipal de Assistência e com uma avaliação social
Desenvolvimento Social, a mais detalhada, para então
unidade promove atividades cadastrá-lo no Centro de
de desenvolvimento físico e Referência Especializado de
mental com os munícipes Assistência Social (Creas).
assistidos e seus familiares.
De acordo com o secretário
O acolhimento é voltado municipal de Assistência
ao público semidependente, e Desenvolvimento Social,
que tenha laudo médico ates- Geraldo Garippo, atualmente
tando a condição, atendendo o equipamento garante apoio
em especial os moradores a 50 idosos.
da região norte da cidade.
O objetivo do projeto é o Serviço
rompimento da vulnerabiO atendimento na unidade
lidade social, estimulando o é feito de segunda a sextaempoderamento dos partici- -feira, das 8 às 17 horas.
pantes e o envolvimento dos Mais informações sobre o
familiares e da comunidade. Centro Dia do Idoso podem
Para participar do aco- ser obtidas por meio do
lhimento, a família deve telefone 4752-7406.

Itaquá - O Parque Ecológico
Mario do Canto, recebe desde
da noite de ontem, os povos
indígenas da região para a
celebração dos 5.530 anos da
Quinta Era do Ano Andino.
O término está previsto para
hoje às 10 horas.
O evento vai reunir as etnias
Aymara, Quechua, Guarani,
Quilombola, Quichua, Chiquitano, Tupi Guaranis, Kaimbé e
Kariri Xoco para celebrações e
cultos às divindades de cada
tradição. A data reverencia
o sol, considerado o maior
deus da cultura ancestral. As
ofertas, chamadas de “mesas”,
são constituídas por açúcar,
incenso, pétalas e nozes.
O Ano Andino acontece no
primeiro dia do inverno no
Hemisfério Sul, momento de
agradecimento e reverência
pelo início da produção
agrícola e uma oportunidade
de brindar pela colheita. O
parque fica na rua Cabrália
Paulista, 100, Estação. A cerimônia é aberta à população.
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EMPREGOS

Vagas são em Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Santa Isabel, Guararema, Arujá e Ferraz de Vasconcelos

Região tem mais de 1,3 mil
oportunidades de emprego
Ingrid Leone

No Alto Tietê, os municípios
de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Santa Isabel,
Guararema, Arujá e Ferraz de
Vasconcelos, por meio de seus
programas de encaminhamento
ao emprego, têm 1.311 vagas
de trabalho disponíveis. As
vagas foram pesquisadas na
última quarta-feira e podem
sofrer alterações.
O Programa Mogi Conecta
Empregos tem 366 vagas de
emprego. Os cargos com maior
número de oportunidades são
operador de telemarketing
ativo, com 100 vagas; ajudante
geral, com 20; pedreiro, com
20; consultor de vendas, com
18; ajudante de obra, com 10,
e manicure/pedicure, com
5. Algumas dessas vagas são
exclusivas para pessoas com
deficiência (PCDs), como
técnico de planejamento, tratador de animais, operador
de empilhadeira, pedreiro e
promotor de vendas. Mais
informações pelos telefones

4699-1900 e 4699-2784.
O Itaquaquecetuba Mais
Emprego tem 497 vagas disponíveis. O site para consultar as
oportunidades ou se candidatar
é o itaquamaisemprego.seate.
com.br/vagas. Há vagas para
costureiro(a) retista (50 vagas),
motorista de caminhão (20),
revisor (14), operador CNC
(11) e vendedor (6). Também
há vagas para PCDs, com
oportunidades para operador de telemarketing ativo
de vendas (50), ajudante de
produção (13) e operador de
loja (1). Mais informações pelo
e-mail: itaquamaisemprego@
itaquaquecetuba.sp.gov.br.
O Suzano Mais Emprego
conta com 259 vagas, com
destaque para eletricista montador (20 vagas), eletricista de
manutenção (20), motorista
carreteiro (15), motorista (17)
e costureira(o) (10). Há uma
oportunidade para PCD, como
oficial de serviços gerais.
Os interessados devem se
dirigir às unidades do Centro
Unificado de Serviços (Centrus)

Pedro Chavedar/PMMC

Mogi Conecta tem mais de 300 oportunidade, só para ajudante geral, são 100 vagas

no centro (avenida Paulo Portela, 210) ou na região norte
(avenida Francisco Marengo,
2.301, Jardim Dona Benta).
O contato para dúvidas ou
mais informações é feito pelos
telefones 4745-2264 (Centrus
central) e 4934-5490 (Centrus
região norte) ou pelo e-mail

Cultura

suzano.vagas@gmail.com.
O Posto de Atendimento
ao Trabalhador (PAT) de Santa
Isabel tem 45 vagas disponíveis,
entre elas: torneiro CNC (4
vagas), costureira de máquina
reta (3), cozinheiro em geral
(3), auxiliar administrativo
(2), operador de caixa (2) e

pedreiro (2). O atendimento
ao público no Banco de Emprego da prefeitura é feito pelo
telefone 4656-2662.
A Prefeitura de Guararema,
por meio do programa de encaminhamento da Secretaria de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico, conta com 62

oportunidades de emprego.
Entre as vagas disponíveis,
estão auxiliar de manutenção, confeiteiro, eletricista,
motorista D ou E, auxiliar de
almoxarifado e motorista de
caminhão. E uma vaga para
PCD, na posição de auxiliar
de produção. Os interessados
podem obter mais informações,
clicando aqui.
O Arujá Emprega e o PAT
disponibilizam 52 vagas de
emprego. Entre as oportunidades, estão pedreiro (16
vagas), auxiliar de logística
(10), vendedor externo (10),
ajudante de produção (2),
motorista de caminhão (2)
e auxiliar administrativo (2).
Os interessados devem
entrar em contato por meio
da plataforma digital Arujá
Emprega, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, ou no PAT da
cidade. Mais informações
pelo site http://servicosonline.
prefeituradearuja.sp.gov.br/
servicosonline/arujaemprega/
ou pelo telefone 4653-4057.

Até setembro

Missa de Santa Cecília terá Museu Mogiano recebe
exposição Isaac Grinberg
diversas apresentações
Gabriel Vicco Amaral*

Mogi - A Missa de Santa
Cecília na próxima quinta-feira, às 19 horas, contará
com apresentações musicais
nacionais internacionais. O
evento gratuito, que integra
a 4ª edição do Festival Sesc
de Música de Câmara, será na
Catedral de Sant’ana, localizada
na rua Dr. Paulo Frontin, 366,
no centro de Mogi das Cruzes.
O maestro mogiano Luiz
de Godoy, a convite do Sesc pela primeira vez vai reger um
concerto na cidade onde nasceu.
Ele comandará a Orquestra
Sinfônica da USP (Osusp),
membros da Ocupação Cultural
Jeholu (Brasil), solistas vocais
e os Meninos Cantores de
Hamburgo (Alemanha), coro
do qual é regente titular e que
vem ao Brasil especialmente
para participar do evento.
O coral dos Meninos Cantores de Hamburgo, em alemão
Hamburger Knabenchor, foi
fundado em 1960 pela Rádio
do Norte da Alemanha. Desde

2021, o grupo é dirigido pelo lírico e jornalista Felipe Brito,
maestro, regente coral e pia- também estará presente. A
nista mogiano. A Osusp surgiu iniciativa surgiu com o objetivo
em 1975 e tem como objetivo de criar espaços de discussão
estimular a formação de pú- sobre a identidade negra no
blico e promover a interação contexto brasileiro, atuando
entre o saber produzido na na formação antirracista como
Universidade de São Paulo base para a performance e
(USP). Em seu repertório, para a ação social.
estão compositores brasileiros
Entre os solistas vocais,
e latino-americanos, que traba- estarão presentes as sopranos
lham a música contemporânea Erika Muniz e Tatiane Reis,
em seus concertos educativos a contralto Juliana Taino, o
e didáticos.
tenor Mar Oliveira e o baixoA Ocupação Cultural Jeholu, -barítono David Marcondes.
criada em 2018 pelo cantor
*Texto supervisionado pelo editor.
Pawel Jaremczuk/Divulgação

Luiz de Godoy, regente mogiano, estará presente

Divulgação/PMMC

A exposição “Centenário Isaac Grinberg” está em
exibição desde a tarde de
ontem no Museu Mogiano, localizado no Casarão
do Carmo, centro de Mogi
das Cruzes. A mostra ficará
disponível ao público até o
dia 30 de setembro.
O projeto é uma homenagem
ao centenário de aniversário
do historiador e jornalista
Isaac Grinberg, nascido em
16 de junho de 1922, na
cidade de Mogi das Cruzes.
Ele deixou grande legado Abertura será às 15 horas no Casarão do Carmo, no centro
ao município ao pesquisar
seu desenvolvimento social, Cruzes, já na capital paulista de Cultura e Turismo, Kelen
econômico e estrutural ao trabalhou no jornal “O Dia”. Chacon.
O historiador faleceu no
longo dos séculos.
Na cidade do Rio de Janeiro
O acervo que estará dis- atuou na agência de notícias dia 13 de abril de 2000, e
ponível para os visitantes é Asapress, “New Press” e no ao longo de toda vida foi
composto por itens pessoais “Jornal O Globo”.
casado com Bendita Grinberg.
deste ilustre mogiano, e conta
“Isaac Grinberg foi uma figura Desta união, o casal teve
com máquina de escrever, ilustre e motivo de orgulho duas filhas, Thais e Tamara,
máquina fotográfica, além ao município de Mogi das que confirmaram presença
de raras fotos e manuscritos Cruzes. Sempre trabalhou para prestigiar a Exposição
pessoais.
em prol da história e cultura “Centenário Isaac Grinberg”
Isaac iniciou sua carrei- mogiana, pesquisando e e homenagear a memória do
ra como redator do jornal elevando o nome da cidade,” pai, que se mescla à memória
“O Liberal”, em Mogi das disse a secretária municipal da cidade.
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FUNDOS SOCIAIS

Mogi, Suzano, Ferraz, Itaquá e Poá contam com diversos pontos para doações das campanhas do agasalho

Campanhas arrecadam mais
de 53 mil peças no Alto Tietê
Divulgação/PMMC

André Diniz

Doações em Mogi
Alto Tietê - Um levan- podem ser feitas no
tamento do Grupo Mogi- Ginásio Prof. Hugo
News/DAT junto aos Fundos Ramos, entre outros
Sociais de Solidariedade locais da cidade
toalhas de banho, cobertores,
produtos de higiene e peças
íntimas para a população
em situação de rua atendida
no Ginásio Municipal Prof.
Hugo Ramos.
Segundo o Fundo Social de
Mogi, a campanha, que segue
até o dia 30 de agosto, conta
com mais de 60 pontos de
coleta em prédios municipais,
estabelecimentos comerciais
parceiros, condomínios, escolas
e outros. “Também é possível
fazer doações diretamente
no Ginásio Municipal de
Esportes, todos os dias a
partir das 18h30”.

Região

Em Suzano, a Prefeitura
informou que a campanha
está em andamento e segue

HOMEM É PRESO POR FURTO EM BIRITIBA MIRIM

Inverno

Divulgação/17º BPM/M

de cinco cidades da região
nesta semana apontou que
foram arrecadadas mais de
53 mil peças de vestuário e
cobertores para a Campanha
do Agasalho.
A Campanha do Agasalho
é realizada anualmente pelo
Fundo Social de Solidariedade dos municípios, com o
objetivo de arrecadar junto à
população e a sociedade civil
itens para o atendimento de
famílias em situação de vulnerabilidade, e da população
em situação de rua diante da
queda das temperaturas no
período entre o fim do maio
e o início de setembro.
Em Mogi das Cruzes, o
Fundo Social realiza a campanha “Inverno Solidário”,
lançada no dia 29 de abril,
que já destinou mais de 600
peças de roupas, sapatos,

“Este ano são mais de 70
pontos de arrecadação, que
estão publicados no site da
Prefeitura (https://poa.sp.gov.
br/)”, explicou em nota.
Em Itaquaquecetuba, o
Fundo Social informou no
final da semana passada que
ainda está fazendo o balanço
parcial da arrecadação de
cobertores, meias e sacos
de dormir, e que realizará
o Arraiá do Fundo no dia 3
de julho para complementar as doações. O evento
deve ser realizado na sede
da Secretaria de Serviços
Urbanos, localizada na rua
Ali Hamoud, 40.
Em Ferraz de Vasconcelos,
a campanha “Aquece Ferraz”
está arrecadando roupas e
Campanha Inverno Solidário, do Fundo Social de Mogi, segue até 30 de agosto
cobertores para famílias em
vulnerabilidade, segundo
até o dia 31 de julho, com Prefeitura, localizada no segundo a administração informações da prefeitura
mais de 27 mil peças arre- centro da cidade, e em outros municipal, e até o momento local, e 25 mil peças já teriam
cadadas e 20 mil famílias 30 pontos. A lista de locais arrecadou mais de mil peças, sido captadas pelo poder
beneficiadas pelos Bazares está disponível no site - www. que serão distribuídas por público. “Para participar,
Solidários. Segundo o Fundo suzano.sp.gov.br.
bazares solidários nas unida- basta deixar as doações em
Social suzanense, a doação
Em Poá, a Campanha do des do Centro de Referência um dos pontos de coleta
pode ser feita na sede da Agasalho segue até setembro, da Assistência Social (Cras). pela cidade”, concluiu.

EDP reforça orientações
para economizar energia
Região - O inverno começa
hoje e alguns hábitos comuns
praticados no período, como
tomar banhos mais quentes e demorados, e utilizar
aquecedores de ambiente,
podem gerar aumento do
consumo de energia elétrica. Pensando nisso, a EDP,
distribuidora de energia
do Alto Tietê, reuniu dicas
para evitar o desperdício de
energia, mesmo no inverno.
As geladeiras, por exemplo,
têm grande participação no
consumo total das residências. Por isso, é importante
verificar se as portas estão
bem vedadas e se o termostato está regulado de acordo
com a temperatura externa.
Vale lembrar que não se deve
colocar alimentos quentes
dentro da geladeira, nem
secar peças de roupa atrás do
equipamento. Estes hábitos
fazem com que o motor precise trabalhar mais, gastando
mais energia.
O chuveiro elétrico também deve ter uma atenção

Distribuidora alerta
para mudança nos
hábitos que podem
impactar na conta
de energia elétrica

especial já que em muitas
residências é o campeão de
consumo de energia, podendo
representar cerca de 25% a
35% do total da casa. Nos
dias mais gelados, as pessoas costumam aumentar o
tempo no banho e usam o
chuveiro no modo inverno,
o que consome cerca de 30%
a mais energia que na posição verão. O ideal para não
ter um aumento acréscimo
excessivo do consumo no
inverno é controlar o tempo
do banho – entre cinco e

oito minutos, no máximo.
É importante lembrar que
o tempo no chuveiro também deve ser controlado
para diminuir o consumo
de água, já que a cada 5
minutos são gastos cerca de
45 litros. Outra dica é programar banhos para o início
ou final de tarde, quando a
temperatura ainda não caiu
muito, e nunca reutilizar
resistências queimadas.
Para quem utiliza aquecedores de ambiente, a dica
é evitar deixar o aparelho
muito tempo ligado. Use
apenas se for imprescindível
e, se possível, o coloque no
modo “soneca”, para desligar
sozinho quando atingir a
temperatura ideal ou tempo
desejado. As janelas e portas
devem estar vedadas quando
o equipamento estiver em uso.
Mesmo com o tempo de
iluminação natural menor, a
recomendação é aproveitar
ao máximo a luz do dia e
apagar as lâmpadas que não
estiver utilizando.

Um homem foi preso no sábado passado em Biritiba Mirim pelo furto de
uma ferramenta e um engenho de cana. De acordo com informações do 17º
Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), a vítima compareceu à
base da Polícia Militar (PM), localizada na área central do município, e relatou
aos policiais o furto. A vítima conhecia o autor do crime e informou onde
encontrá-lo. O indivíduo foi localizado e confessou o crime. Ele e os produtos
furtados foram encaminhados ao Distrito Policial (DP). (Aline Sabino)
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“ Seja hoje a razão do sorriso
de alguém.”

MOMENTO
*Maria Rosa Mieko
Educadora

especial

ANIVERSARIANTES:
Aos aniversariantes de hoje...parabéns! Que todos os caminhos te levem à felicidade!

www.coquetel.com.br
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Público-alvo de campaRedução nhas antitabagismo
de (?), medida que Cuidado;
incentiva o consumo desvelo

O homena- Localização
geado do da praia
Centro de de JeriTradições coacoara
Nordestinas, em
São Cristóvão (Rio)

(?) mal: Prática na bovinocultura de corte
não produzir boa Ministério chefiado por
impressão Blairo Maggi (2017)

Nota
(abrev.)
Erro, em
inglês

cultura@jornaldat.com.br

TENHA ESPERANÇA E LUTE
Às vezes a vida nos
leva por caminhos
difíceis e de grande
sofrimento, e é
quase impossível
não sentir desânimo
ou desespero. Mas
lembre-se que são
esses caminhos mais
complicados que
levam aos melhores
destinos.
Por muito duro que
possa ser continuar,
não desista, pois no
final você receberá a
merecida recompensa

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

que fará todo
sofrimento valer a
pena. Não pense que
sua vida é difícil, mas
antes encare-a como
desafiadora e use
seu espírito guerreiro
para vencer todos os
obstáculos que ela lhe
colocar. Não perca a
esperança, pois tudo
irá melhorar!

(?) de pele,
serviço de
esteticistas
Cauda,
em inglês
Belas-(?),
curso de
graduação

Bolo
alemão
Embevecido (fig.)

Levantar
exemplos
hipotéticos
(?) de
cavalo,
penteado
Prejudicado

está associada à pessoa homenageada

SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Sobremesa típica
de bandejões
Cancro
(?), tipo
de DST

Envoltórios
de larvas
Acordos entre países

Diz-se de
quem fica
"na aba"
dos colegas
Boca
de (?),
modelo
de calça

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre

Antonio
Calloni,
ator
Partícula
de carga
elétrica
positiva
(Quím.)

Deus, em
italiano
Tão
numerosa

O número
como o 2
O "vc", no
WhatsApp
Enxerga
Fruta
ácida de
compotas

passam a falsa impressão de que Gustavo a traiu.

Além da Ilusão
Davi se irrita com Iolanda. Heloísa sente um mal-estar. Davi conta para
Isadora que Joaquim está financiando um espetáculo de Iolanda. Isadora
pede para fazer o figurino da peça de Iolanda. Lucinha/Lúcio chega para
jogar futebol com o time da fábrica. Leônidas afirma a Matias que provará
que Olívia é a filha de Heloísa.

"(?)
Neném",
cantiga
de ninar
Cercar
(Mil.)
Estatuto do
(?), lei que
proíbe o
porte de
armas
por civis

Árvore cuja
florada
anuncia a
primavera

Rente ao
chão
Seres de
recifes

Flávio conta para Leonardo que já enviou as fotografias para Cecília, que

GLOBO, 18H15

Princípio
de funcionamento
do sonar

Figuras da
bandeira
olímpica

100 m2
(?) criativo,
conceito
sociológico

Flúor
(símbolo)
Tumulto,
em inglês
Afecção
cutânea
comum na
puberdade

(?) Supply,
duo australiano
Diminuir
De (?) e
salteado:
sem esquecer nada

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem
Lucas se oferece para acompanhar Anita até a clínica. Paulo se interessa

BANCO

3/air — dio — err. 4/riot — tail.

pelas informações que consegue com Samuel. Martha chama Ítalo para

45

voltar a trabalhar na empresa. Andréa liga para Moa, que gosta de ver Pat

RECORD, 21H

Amor Sem Igual
oderosa se mostra grata à ajuda de Miguel. Fernanda dá adeus a Pedro
Antônia. Leandro fica sabendo por Tobias que Fernanda reserva o dinheiro
na conta do pai deles. Ramiro afirma que não vai deixar a filha comprar a
propriedade rural.
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Marcelo pressiona Tenório ao propor investimento na fazenda do Pantanal.

M
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como referência. Irma se incomoda ao ver Juma conversando com José Lucas.

EN

critica o relatório feito por Davi e Matilde, que não considera a sustentabilidade
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Zaquieu incentiva Mariana a ir ao casamento de Jove. Tibério beija Muda. Jove

T
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GLOBO, 21H00

Pantanal

Solução
C
O
R
A
I
S

e pedido um novo exame para o marido.

L
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A
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enciumada. Pat estranha que o médico de Alfredo tenha retirado a medicação
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 - PROCESSO Nº 5.488/2022 e apenso.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
(INJETÁVEIS, COMPRIMIDOS, POMADAS, ETC).
EMPRESAS VENCEDORAS: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
E AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 32.574,00 (Trinta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais).
Mogi das Cruzes, em 13 de junho de 2022
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde
_______________________________________________________________
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2022 – PROCESSO Nº 11.451/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO
ASFALTICO USINADO À QUENTE, FAIXA IV – POSTO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS
CRUZES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SMIU.
EMPRESAS VENCEDORAS: CONSTRUTORA KAMILOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 13.033.558,80 (treze milhões, trinta e três mil, quinhentos e cinquenta
e oito reais
Mogi das Cruzes, em 14 de junho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Municipal de Infraestrutura Urbana
_______________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022 - PROCESSO Nº 12.103/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARROZ AGULHINHA,
LEITE EM PÓ INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA REFINADO.
EMPRESA VENCEDORA: GRAN FOOD ALIMENTOS EIRELI EPP
VALOR GLOBAL: R$ 4.126.800,00 (quatro milhões, cento e vinte e seis mil e oitocentos reais).
Mogi das Cruzes, em 10 de junho de 2022
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
_______________________________________________________________
RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 222/2021 – PROCESSO Nº 36.514/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES
ESCOLARES E TÊNIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Educação, comunica
aos interessados que, face a um lapso na publicação da HOMOLOGAÇÃO, faltou constar a
empresa C.C.M. COMERCIAL CREME MARFIM LTDA como vencedora, tendo em vista que
essa participou do certame consorciada com a empresa WR CALÇADOS EIRELI. Assim, fica
retificada a informação da homologação publicada em 14 de fevereiro de 2022.
Mogi das Cruzes, em 14 de junho de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação
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Santa Isabel promoverá Arraiá da Vacinação no domingo
Santa Isabel - A cidade realiza no próximo domingo o Arraiá da Vacinação e convida
os munícipes a não ficarem de fora da quadrilha da imunização. De acordo com os
grupos pré-determinados, as pessoas poderão receber doses da vacina contra a
Covid-19 e a gripe influenza (H1N1), na Praça Fernando Lopes, localizada na Avenida
da República. O atendimento será das 8 às 13 horas.

Whatsapp: 96858-3924
Somente para Redação e Fotografia
e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br
Publicidade: 4735.8020
Serviço ao assinante: 4735.8015

MEIO AMBIENTE

Participantes do curso de Educadores Ambientais puderam conhecer o parque, no distrito de Taiaçupeba

Parque das Neblinas recebe
visita de participantes de curso
Mogi - Os participantes
do Curso de Educadores
Ambientais Locais realizaram,
ontem, uma visita monitorada no Parque das Neblinas,
localizado no distrito de
Taiaçupeba. Administrado
pelo Instituto Ecofuturo,
o parque oferece uma rica
variedade de flora e fauna.
No dia 6 deste mês, os alunos do curso fizeram uma
visita técnica à Estação de
Tratamento de Água (ETA)
do Semae, no Socorro, onde
conheceram o processo de
produção de água, além
da Bacia Hidrográfica do
Alto Tietê, onde estão as
represas que abastecem o
sistema produtor de água
que atende a região.
Com 7 mil hectares, o

Parque desempenha importante papel na conservação
da bacia do rio Itatinga e
do maior contínuo de Mata
Atlântica do País: o Parque
Estadual da Serra do Mar e
a Serra de Paranapiacaba.
No local são desenvolvidas
atividades de ecoturismo,
educação ambiental, pesquisa
científica, manejo e restauração florestal, e participação
comunitária. A educadora
ambiental Carla Panzeri, que
coordena o curso, destacou
a importância da visita à
reserva ambiental.
“O foco da visita foi conhecer o sistema de saneamento,
pois o Parque das Neblinas
possui alguns processos muito
interessantes, que dão tratamento e destinação correta

Divulgação/SVMA

de amortecimento do Parque
Estadual da Serra do Mar. É
reconhecido como Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica,
pelo Programa Homem e
Biosfera, da UNESCO.

Nova turma

Foco da visita foi conhecer o sistema diferenciado de saneamento do parque

aos resíduos. O grupo de
participantes também percorreu uma trilha e teve contato

com o rio Itatinga, recebendo
informações sobre as espécies
existentes no local. Foi uma

experiência enriquecedora”,
explicou Carla. O Parque das
Neblinas funciona como zona

A segunda edição do curso,
com o tema “Cidade”, terá
aulas entre maio e dezembro.
A primeira turma é voltada
preferencialmente para os
moradores da Vila Industrial, Mogilar, Nova Mogilar, Socorro, Centro Cívico,
Centro, São João, Vila Natal,
Vila Oliveira, Parque Monte
Líbano, Jardim Camila, Vila
Nova União, Toyama, Real
Park, Caputera e Residencial
Cocuera. As aulas vão até o
dia 11 de julho.

Livre demanda

Feriado prolongado

Saúde prossegue vacinações
contra covid, gripe e sarampo

Estradas do Alto Tietê têm
movimento tranquilo

Mogi- A vacinação em livre
demanda, sem necessidade
de agendamento prévio, está
mantida para gripe e sarampo
até a próxima sexta-feira. As
doses estão disponíveis de
segunda a sexta-feira, das
9 às 16 horas, em todos os
Postos de Saúde e unidades
do Programa Saúde da Família.
A vacina do sarampo é
destinada para crianças de
6 meses até 4 anos e 11
meses, enquanto a da gripe
atende gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias
após o parto); idosos (60
anos e mais); pessoas com
deficiências; pessoas com
comorbidades (definidas
pelo Ministério da Saúde);
trabalhadores da saúde; professores/trabalhadores de
escolas do ensino regular
(infantil, fundamental, médio
e superior); trabalhadores do
transporte coletivo rodoviário
(motoristas e cobradores de
ônibus); caminhoneiros e
portuários; policiais (civil,
militares e outros), integrantes

Divulgação

André Diniz

Vacinação contra a gripe atende grupos até sexta

do Corpo de Bombeiros,
Guarda Municipal e Forças Armadas; indígenas e
quilombolas.
Em Mogi das Cruzes, até
o momento, foram aplicadas
71.283 doses da vacina contra
a gripe, o que corresponde
à média de 48% do público
estimado para os grupos
contemplados, que somam
149 mil pessoas. Os maiores
índices de cobertura estão
entre os professores (64%),

idosos (61%) e trabalhadores
da saúde (59%), ainda assim,
muito abaixo da meta de
90% proposta pelo Ministério da Saúde. Crianças
estão com 37% de cobertura,
gestantes, 30% e puérperas,
27%. “Estamos reforçando
a orientação para que os
grupos contemplados procurem uma unidade o quanto
antes”, afirmou o secretário
municipal de Saúde, Zeno
Morrone Junior.

Na Mogi-Bertioga,

Alto Tietê - Um levanta- o trânsito foi
mento da Agência Reguladora tranquilo; a rodovia
do Transporte do Estado de recebeu menos de
São Paulo (Artesp) mostrou 50 mil veículos
que o trânsito durante o feriado prolongado de Corpus
Christi apresentou aumento,
mas sem registrar grandes
congestionamentos. O movimento seguiu a tendência
de alta de outras vias que
cortam a região.
Nos cinco dias de operação especial, as autoridades
contabilizaram 47.103 carros, no trajeto, sendo o dia com
caminhões e motocicletas na maior tráfego.
rodovia Mogi-Bertioga (SPNo total, a Artesp con098), que liga Mogi ao litoral. tabilizou sete acidentes na
O trânsito na quarta-feira, rodovia, e sem informações
véspera do feriado começou sobre vítimas fatais, reprea se intensificar, com 8,8 sentando uma média de 1,4
mil veículos no trecho, e na colisão por dia na estrada.
quinta-feira, Dia de Corpus
Já na Via Dutra (BR-116),
Christi, foram pouco mais a concessionária CCR RioSP
de 10 mil. A volta do feriado informou ter realizado 1,4 mil
no domingo, segundo as atendimentos entre quartaautoridades estaduais, foi -feira e domingo, sendo 44%
a mais desafiadora, com deles por falha mecânica. No
10.597 carros e caminhões feriado, a empresa contabilizou

465 mil veículos deixando as
cidades de São Paulo e Rio
de Janeiro. “A concessionária
aproveitou o período de maior
movimento na rodovia para
reforçar a sua campanha de
alerta e orientação sobre o
período de ocorrência de
neblina”, informou em nota.

Ayrton Senna

As quatro praças de pedágio
das rodovias Ayrton Senna
e Carvalho Pinto, nos dois
sentidos, durante o feriado
prolongado de Corpus Christi,
receberam 955.497 veículos,
segundo informações da
Ecopistas, concessionária
responsável pelo sistema.
Durante o período, a concessionária registrou 18 acidentes,
com 38 vítimas, sendo 32
ilesas, 4 leves e 2 moderadas.
Não houve acidentes com
vítimas graves ou fatais. Ao
todo, foram realizados 625
atendimentos, sendo 332
socorros mecânicos, 266
guinchamentos e 27 socorros
médicos.

