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Alto Tietê tem saldo positivo 
de mais de três mil vagas 

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelam que as dez cidades criaram 3,3 mil vagas 

JUDÔ

O levantamento do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do Traba-
lho e Emprego, divulgado ontem, 
mostrou que a região do Alto Tie-
tê apresentou recuperação na ge-
ração de empregos entre os meses 
de abril e maio. As dez cidades 
abriram o segundo quadrimestre 
com a criação de mais de 3,3 mil 
vagas no mês de maio. A cidade 
de Suzano foi a que apresentou o 
maior saldo da região, com 3.401 
admissões e 2.331 demissões, o que 
representa um saldo de 1.070 no-
vas contratações. Por mais um mês 
consecutivo, o setor de prestação 
de serviços no Alto Tietê foi o gran-
de responsável pelas contratações.  
Cidades, página 3
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A Câmara de Mogi das Cruzes 
homenageou ontem as atletas de gi-
nástica artística que se destacaram 
na Copa São Paulo: Giulia Idalgo do 
Nascimento, Maria Eduarda Ferreira 
Guimarães, Rebeca da Silva Procó-
pio, Isadora Freire Matos, Rafaela 
Figueiredo Leite, Maria Eduarda 
Silva Santos e Yasmin Vitória Nu-
nes Rodrigues.Cidades, página 5

Reconhecimento
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PRONTO SOCORRO

Mogi busca 
solução com a 
Santa Casa. p4

Vencedoras da Copa SP de Ginástica Artística receberam homenagem da Câmara de Mogi ontem

Diego Barbieri/CMMC

 Equipe de Guararema conquista bons resultados. Cidades, página 8

Formação

Itaquá promove qualificação 
para mulheres em transporte

Iniciativa inclui palestra online, curso na modalidade 
EaD e curso prático presencial. Cidades, página 3
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EDITORIAL 

Emprego e renda

U
m dos desafios que o país enfren-
ta, mesmo antes dos momentos 
mais duros da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), é gerar 

vagas para uma demanda de milhões que 
não encontram oportunidades no mercado 
de trabalho, seja para se recolocar ou como 
primeiro emprego. A situação se agravou com 
o distanciamento social obrigatório e o isola-
mento exigidos pelos protocolos sanitários, 
que fez com que muitos comércios e presta-
dores de serviços encerrassem as atividades. 
A situação é vivida em diferentes localidades, 
assim como nas cidades da região.

De acordo com dados divulgados pelo go-
verno do Estado, um a cada três empregos 
gerados no país é de São Paulo. O saldo no 
mês de maio, anunciado ontem pelo Minis-
tério do Trabalho, é de 85,6 mil, segundo os 
números do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). O que mostra o 
potencial do Estado, sem dúvida o destaque 
nacional, com 30% do total acumulado pelo 
país que contabilizou 277 mil novos empre-
gos. Na região, o saldo positivo é de mais de 
três mil vagas.

Números importantes que mostram que 
a economia aparentemente ganha novo fôle-
go, apesar de ainda respirar com a ajuda de 
aparelhos. Embora a ida ao posto esteja um 
pouco menos penosa com a ligeira queda no 
preço da gasolina nos últimos dias, a conta 
do supermercado ainda assusta. Cabe aos 
governos, principalmente, o federal tornar 
efetiva políticas públicas que incentivem a 
geração de vagas, e consequentemente mo-
vimentem a economia. 

E indo além do mercado formal de traba-
lho, que muda e exige também a capacitação 
e requalificação de profissionais, o incenti-
vo deve se estender ao empreendedorismo. 
Um empreender que seja mais por enxergar 
oportunidades do que por necessidade, como 
geralmente ocorre diante da situação vivida 
por milhões de desempregados.

Nesse cenário destaque para a modalidade 
Microempreendedor Individual (MEI), que 
permite a formalização do pequeno negócios 
com o pagamento de impostos com valores 
acessíveis, e programas estaduais como o 
Banco do Povo, de microcrédito para pe-
quenos negócios. 

A imprensa começou a di-
vulgar acusações de funcioná-
rias da CEF de assédio sexual 
de Pedro Guimarães, então 
presidente da CEF. Pedro é 
uma figura bastante conhecida 
e midiática, sempre atrelado 
ao presidente da República. 
Você conhece o presidente 
do Banco do Brasil, do Itaú, 
do Bradesco ou do Santan-
der?  Provavelmente não, mas 
todo mundo conhece Pedro 
Guimarães, o presidente da 
CEF, um banco estatal que 
concentra benefícios sociais, 
vitrine para o governo que 
quer que a Caixa tenha um 
rosto, o rosto de Pedro. 

Com as denúncias de as-
sédio esse rosto agora, está 
queimado. Na vida pública 
e política mais importante 
do que ser honesto é pare-
cer honesto, e quando acu-

Pedro

ARTIGO 
Cedric Darwin

sações surgem e colocam em 
dúvida a imagem, muito se 
tem a perder. A preocupação, 
infelizmente não será neces-
sariamente com as mulheres 
que afirmam ter sido vítimas 
de assédio, mas com o cargo 
em si, já que movimenta bi-
lhões de reais e o seu desgaste 
afeta a imagem do presiden-
te da República, pré-candi-
dato à reeleição que precisa 
convencer, principalmente, 
o eleitorado feminino onde 
encontra a maior rejeição. 

Se Pedro cair, cai não pelas 
denúncias de assédio, mas 
para preservação da ima-
gem do presidente e pelos 
interesses difusos na CEF. E 
isso é lamentável, o assédio 
sexual e moral é muito mais 
comum e frequente do que 
se imagina. A mulher que é 
vítima não recebe o devido 

acolhimento, tem medo de 
reportar o assédio. Para agra-
var, os episódios nem sem-
pre são explícitos e claros e 
raramente ocorrem na pre-
sença de terceiros, ficando 
a palavra da vítima contra a 
do agressor. 

É claro que no Estado De-
mocrático de Direito é asse-
gurado ao acusado a ampla 
defesa e o contraditório, mas 
quando se ocupa um cargo 
público de confiança, a me-
lhor saída política é a ime-
diata exoneração ou a famosa 
saída à pedido, como se deu 
com o ministro da Educação 
Milton Ribeiro. Enquanto não 
deixar o cargo, Pedro e prin-
cipalmente o pré-candidato e 
presidente da República, te-
rão mais um desgaste públi-
co que atrapalha o projeto de 
reeleição. Mas e as vítimas?

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.
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 �Emprego

A Secretaria de Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico de Guararema, por 
meio do Serviço de Atendimento ao Tra-
balhador (SAT), atualizou a lista de vagas 
de trabalho na cidade. Nesta semana, o 
SAT está mediando 75 oportunidades 
para diferentes perfis profissionais. A re-
lação completa está disponível no aplica-
tivo “WebApp SAT Empregos”, pelo sat.
guararema.sp.gov.br

 �NGK

A NGK, multinacional japonesa especia-
lista em sistemas de ignição, foi eleita 
por mecânicos de diversos estados bra-
sileiros como a marca mais conhecida 
e comprada com mais frequência nos 
segmentos de velas e cabos de ignição. 
O reconhecimento dos profissionais é 
resultado da sexta edição da pesquisa 
“As Marcas Preferidas dos Mecânicos”, 
recém-anunciada pela publicação O Me-
cânico em conjunto com o Instituto Inteli-
gência em Pesquisa e Consultoria (IPEC).

 �Policiamento Rodoviário

O Comando de Policiamento Rodoviário 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

(CPRV) promoveu ontem a solenidade de 
Passagem do Comando do Policiamento 
Rodoviário, na qual foi feita a assunção 
solene do Coronel PM Ricardo Roberto 
Tofanelli, transmitida pelo Coronel PM 
Lourival da Silva Junior. 

 �Mutirão Poupatempo

O Poupatempo, em parceria com o De-
tran.SP, promove no próximo sábado, 
o mutirão para inclusão da observação 
“Exerce Atividade Remunerada” na CNH. 
A ação, desta vez inédita para o serviço, 
tem como objetivo atender prioritaria-
mente os motoristas que precisam do 
EAR na habilitação, medida obrigatória 
para aqueles que trabalham de forma 
remunerada por meio de um veículo. O 
serviço deve ser marcado previamente 
pelos portal www.poupatempo.sp.gov.br

 �Esgotamento sanitário

A Secretaria de Meio Ambiente e Sanea-
mento de Itaquaquecetuba disponibilizou 
um canal para receber demandas sobre 
a rede de esgotamento sanitário. O ob-
jetivo é que a população denuncie vaza-
mentos para que a regularização seja pro-
videnciada. Mais informaçõs podem ser 
obtidas por meio do telefone 4647-1210.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••

CHARGE
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Suzano Vôlei promove 
“Encontro dos Campeões”  

Suzano - O Suzano Vôlei 
e a Sabesp promovem o 

“Encontro dos Campeões” 
hoje, a partir das 19 horas, 
no Ginásio Paulo Portela, com 
abertura dos portões às 17 
horas. O evento comemorativo 
contará com a participação 
de ídolos históricos do vo-
leibol suzanense, além dos 
atletas e da comissão do 
elenco profissional do clube. 
As entradas foram trocadas 
por um quilo de alimento.

A celebração especial conta 
com o apoio da Sabesp e 
apresentará os novos joga-
dores do Suzano à torcida, 
assim como os atletas que 
seguem na equipe para a 
temporada 2022/23, que 
marca o retorno da cidade 
à Superliga A. Junto disso, 
será feita uma homenagem 
aos ídolos consagrados do 
voleibol suzanense e nacional 
com a realização de uma 
partida festiva, que contará 
com ex-jogadores lendários 
que vestiram a camisa dos 
times das décadas de 90 e 

Com apoio da Sabesp

2000, como Giovane, Ja-
melson, Kid, Gilson “Mão 
de Pilão” e Max, além de 
outros 15 atletas campeões 
pelas equipes do passado.

Um atrativo do evento 
será os sorteios especiais 
de camisas autografadas e 
brindes do Suzano Vôlei aos 
torcedores que contribuírem 
para a Campanha do Agasalho 
2022 ao entregar uma peça de 
roupa na entrada do ginásio. 
As doações serão destinadas 

a pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

De acordo com o auxiliar 
técnico Crystal Sant’Anna, 
integrante da comissão atual 
que atuou nas equipes do 
passado, reencontrar os ami-
gos e estar em quadra anos 
depois será muito especial. 
Para a supervisora Ana Paula 
Ferreira, o evento será uma 
homenagem à história do 
esporte e haverá uma apre-
sentação de novos jogadores. 

Jogo hoje vai unir diferentes gerações de jogadores

Ricardo Sobrinho/Divulgação 

Após abril “frio”, Alto Tietê 
tem saldo de 3,3 mil vagas

Saldo entre admissões e demissões cresceu 153% em relação ao mês anterior; prestação de serviços puxa alta

EMPREGO

Alto Tietê - O levanta-
mento do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), do Ministério 
do Trabalho e Emprego, 
divulgado ontem, mostrou 
que a região do Alto Tietê 
apresentou recuperação na 
geração de empregos entre os 
meses de abril e maio. As dez 
cidades abriram o segundo 
quadrimestre com a criação 
de mais de 3,3 mil vagas.

O levantamento feito junto 
aos municípios apura o número 
de admissões e desligamentos, 
além do saldo em números 
gerais e nos cinco setores da 
atividade econômica: agricul-
tura, comércio, construção 
civil, prestação de serviços 
e indústrias.

Na somatória do Alto Tietê, 
no mês de maio foram criados 
15.236 vagas de emprego, 
enquanto foram realizadas 
11.881 demissões, gerando 
um saldo positivo de 3.355 
novas vagas criadas no período. 

A alta representa uma média 
de 153,7% na comparação 
com o mês anterior, quando 
o saldo de novas vagas foi de 
apenas 1.322 postos.

Todas as cidades da região 
registraram saldo positivo 
de vagas no mês passado. A 
cidade de Suzano foi a que 
apresentou em maio o maior 
saldo da região, com 3.401 
admissões e 2.331 demissões, 

o que representa um saldo 
de 1.070 novas contratações. 
Mogi das Cruzes vem em 
segundo lugar com 885 
novos postos, e Itaquaque-
cetuba aparece em terceiro 
no levantamento do Caged 
com 611.

Setores em alta 
Por mais um mês conse-

cutivo, o setor de prestação 

de serviços no Alto Tietê foi 
o grande responsável pelas 
contratações, registrando 
1.617 novos postos em maio. 
O número é 135,3% maior 
do que o registrado no mês 
anterior, quando 687 vagas 
foram abertas na região, e o 
saldo foi positivo nos dez 
municípios.

No setor industrial, ape-
nas uma cidade teve saldo 
negativo: Salesópolis, que 
fechou três postos em maio. 
No entanto, o Alto Tietê criou 
no total 557 novas vagas, 

representando um aumento 
de 4.541% na comparação 
com abril, quando o setor 
criou apenas 12 novas vagas.

No comércio, a criação 
de vagas foi 52,2% maior 
do que em abril. Na região, 
foram 664 novos postos em 
maio contra 436 em abril, 
também com saldo positivo 
em todas as cidades.

Na agricultura, Biritiba 
Mirim e Salesópolis foram as 
cidades que mais abriram vagas 
de trabalho, respectivamente 
com 30 e 12 postos. No total, 

a região terminou maio com 
65 novos trabalhadores.

O setor de construção 
civil, por sua vez, teve saldo 
negativo em três cidades da 
região: Poá (saldo negativo 
de 75), Salesópolis e Santa 
Isabel (saldo negativo de 2 
cada). Porém, as contrata-
ções em Mogi das Cruzes 
(379 a mais), Arujá (61) e 
Itaquaquecetuba (52) pu-
xaram a alta regional, e o 
setor terminou maio com 
452 novos trabalhadores 
contratados. 

André Diniz

Suzano foi a cidade com melhor saldo positivo 

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Itaquá - O prazo para 
apresentar a Declaração 
Anual do Simples Nacional 
(DASN-SIMEI), referente 
ao ano-calendário 2021, 
termina hoje. Isso significa 
que os microempreende-
dores individuais devem 
informar para a Receita Fe-
deral o faturamento de suas 
empresas que, no caso dos 
MEI’s, não pode ser superior 
a R$ 81 mil por ano. No 
momento da apresentação 
do documento, também é 
solicitada a relação mensal 
de faturamento (mês a mês, 
devidamente preenchida) 
e demais documentos da 
empresa e do proprietário.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Luciano 
Dávila, alerta que a não apre-
sentação da documentação no 
período determinado pode 
trazer problemas. “O MEI 
pode receber multas, cujos 
valores variam de acordo 
com o período de decadência, 
assim como ter o Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) bloqueado.”

MEI tem até hoje 
para declarar receita 

Empreendedorismo

“É de extrema importância 
que os microempreende-
dores da nossa cidade se 
mantenham em dia com a 
declaração anual. A regu-
larização para o trabalho 
passa pelo cumprimento 
de deveres e, em nome da 
transparência, a declaração se 
faz necessária”, acrescentou 
o prefeito Eduardo Boigues.

Mais informações podem 
ser adquiridas na Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, localizada na rua Dom 
Thomaz Frey, 89, centro – 3º 
subsolo, com atendimento 
das 8 às 17 horas.

Itaquá - Com o apoio da 
Secretaria de Políticas para 
Mulheres de Itaquaquece-
tuba, acontece hoje, às 15 
horas, a 1ª Palestra para 
Mulheres no Segmento de 
Transporte, promovida pelo 
governo federal por meio do 
Programa Qualifica Mulher 
para o Transporte. 

O programa, fruto de uma 
parceria com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem do 
Transporte (SEST SENAT), é 
dividido em palestras online, 
curso na modalidade EaD e 
curso prático presencial. A 
inscrição deve ser feita pelo 
link: https://forms.office.com/r/
U4W6w3c8wBu. O ciclo de 
palestras será transmitido pelo 
YouTube. As fases seguintes 
contemplam um curso sobre 
Empregabilidade e Inserção 
de Mulheres no Segmento 
de Transporte, e do Projeto 
Escola de Motoristas voltado 
para mulheres habilitadas na 
categoria D. Mais informações 
pelo 4753-5291.

Mulheres terão 
palestra e 
cursos sobre 
transporte 

Formação 

Saiba mais

CIDADE  CONTRATAÇÕES  DEMISSÕES   SALDO
ARUJÁ   1165   889   276
BIRITIBA MIRIM 157   92   65
FERRAZ  666   593   73
GUARAREMA 380   269   111
ITAQUÁ  2586   1975   611
MOGI  5146   4261   885
POÁ   1249   1102   147
SALESÓPOLIS 67   43   24
SANTA ISABEL 419   326   93
SUZANO  3401   2331   1070
TOTAL REGIONAL 15236   11881    3355

Faturamento dos 
microempreendedores 
individuais não pode 
superar o valor de 
R$ 81 mil por ano 
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Prefeitura afirma buscar 
soluções para impasse 

Santa Casa declarou não ter interesse em renovar convênio para o Pronto-Socorro

SAÚDE

Mogi - A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes declarou 
ontem estar surpreendida 
com a decisão da direção da 
Santa Casa de Misericórdia 
do município de não renovar 
o convênio com a munici-
palidade para os serviços do 
Pronto-Socorro (PS), localizado 
na região central da cidade. 
A administração municipal 
afirmou que está buscando 
soluções para manter o ser-
viço emergencial disponível 
à população.

Os embates entre as partes 
tiveram início no segundo 
semestre de 2021, com o pleito 
por parte da provedoria do 
hospital beneficente por um 
reajuste no valor repassado 
pelo município para o uso 
do PS pela população como 
porta de entrada do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Segundo a Prefeitura, o 
teto estipulado para o paga-
mento mensal do convênio 
seria de R$ 2,2 milhões 

Pronto-Socorro, segundo a Prefeitura, realiza mais de oito mil atendimentos

por mês para o custeio do 
Pronto-Socorro, sendo o 
triplo do valor encaminhado 
por convênios firmados nas 
gestões anteriores. “Contudo, 
os repasses são feitos somente 
mediante a comprovação dos 
gastos e, nos últimos meses, 
o hospital tem comprovado 
um gasto médio mensal de 
R$ 1,819 milhão”, afirmou 
a Secretaria Municipal de 
Saúde em nota.

A administração municipal 
reiterou que está buscan-
do alternativas para que 
a população não perca a 
assistência dos serviços do 
Pronto-Socorro, e que atua 
para garantir o atendimento 
na unidade da Santa Casa 
até que uma nova solução 
seja encontrada.

Em levantamento da 
municipalidade, o PS da 
Santa Casa realiza 8,2 mil 
atendimentos por mês. “Este 
total equivale a 13,55% de 
todo o sistema municipal 
de pronto atendimento. As 
sete unidades unidades 

municipais realizam cerca 
de 60,8 mil atendimentos 
por mês”, detalhou.

A reportagem tentou entrar 
em contato com a direção da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Mogi das Cruzes para 
comentar as negociações 
com a Prefeitura e suas de-
mandas. Até o fechamento 
da edição, nenhuma resposta 

foi encaminhada pela pro-
vedoria da Santa Casa. O 
Grupo MogiNews/DAT segue 
à disposição da diretoria do 
hospital para a publicação 
do posicionamento.

Audiência pública 
A Câmara Municipal de 

Mogi das Cruzes confirmou 
para a próxima terça-feira, 

dia 5 de julho, às 10 horas, 
uma audiência para tratar 
das negociações entre a Santa 
Casa e a Prefeitura para o 
convênio de utilização do 
Pronto-Socorro. 

O evento deve contar com 
a participação de ambas as 
partes, além da Comissão 
Permanente de Saúde do 
Legislativo. 

André Diniz
Arquivo Mogi News

Ação “Empreendedor mais 
forte” ocorrerá em julho

Guararema - A Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico, 
vai retomar, a partir de julho 
e em parceria com o Sebrae 
Aqui, a ação “Empreendedor 
mais forte”. Junto com um 
pacote de serviços já oferta-
dos, serão disponibilizados, 
eventos e formações com 
foco nos empreendimentos 
no município.

Parte das ações do “Em-
preendedor mais forte” é 
voltada para a realização 
de cursos gratuitos. Estarão 
à disposição da população 

Fomento

cursos on-line e presenciais, 
estes realizados na Escola 
Profissionalizante Prefeito 
Sebastião Alvino de Souza, 
no bairro Nogueira.

De autoria do Senac e com 
as inscrições já encerradas, 
nos dias 5 e 6 de julho, será 
realizado o curso Funil de 
Vendas do Comércio Ele-
trônico de forma on-line, 
pela plataforma Teams. Já 
na Escola Profissionalizante, 
serão realizados o curso de 
Vendas, Marketing e Captação 
de Negócios para ME e EPPs 
(em 18, 19 e 21 de julho, 
junto ao Senai), visando o 

desenvolvimento de com-
petências para criação de 
ferramentas de divulgação 
de produtos e serviços; e o 
curso de Liderança Gerencial 

– Serviços de Alimentação (de 
26 a 29 de julho, junto ao 
Senai). Mais informações sobre 
as ações podem ser obtidas 
pelos telefones 4693-1717, 
4693-1432, 4693-5478 junto 
à Diretoria de Políticas de 
Fomento ao Desenvolvimento 
Econômico ou por meio do 
e-mail comercio@guararema.
sp.gov.br.

Selecionados devem 
apresentar documentos

Mogi- O Governo do Estado 
divulgou a lista de convocados 
para a nova etapa do programa 
Bolsa Trabalho, desenvolvido 
com apoio da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes. Os candi-
datos selecionados deverão 
apresentar a documentação 
necessária e assinar o termo de 
adesão em uma das unidades 
do programa Mogi Conecta 
Emprego até o dia 7 de julho.

Os selecionados deverão 
apresentar documento de 
identidade (RG), CPF, Carteira 
de Trabalho e comprovante de 
residência recente. O programa 
Mogi Conecta tem unidades 
de atendimento localizadas 
no Terminal Central, no Ter-
minal Estudantes e no CIC 
Jundiapeba.

Nesta etapa, Mogi das 
Cruzes foi beneficiada com 
80 vagas. O programa Bolsa 
Trabalho garante ocupação 
profissional por cinco meses e 
o selecionado vai atuar junto 
a órgãos públicos municipais 
e estaduais, com bolsa auxilio 
de R$ 540,00 por mês, além 

Bolsa Trabalho

de 80 horas de qualificação, 
promovida pela Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp). A carga horária de 
atuação dos selecionados será 
de 4 horas diárias, cinco dias 
por semana, e o benefício 
poderá ser pago por cinco 
meses consecutivos.

Além disso, o programa Mogi 
Conecta vai apoiar as bolsistas 
que desejarem acessar o mercado 
de trabalho e também quem 
preferir investir em negócios 
próprios, com orientações 
sobre empreendedorismo.

“O programa Bolsa Trabalho 
é uma iniciativa que traz be-
nefícios para as pessoas que 
estão desempregadas. Elas 
terão acesso a uma renda e 
a possibilidade da realização 
de cursos de capacitação. O 
programa Mogi Conecta tam-
bém faz parte, com apoio aos 
participantes em questões de 
empregabilidade e empreen-
dedorismo. Também existem 
benefícios para a cidade”, afir-
mou o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Documentação de ser apresentada até 7 de julho

Pedro Chavedar/PMMC

Mogi - O Polo Digital, 
mantido pela Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, realiza 
amanhã, das 9 às 12 horas, 
uma edição especial do Café 
Digital com a participação 
da equipe do Desenvolve SP, 
que realizará uma explicação 
do trabalho e das linhas de 
crédito disponíveis para 
micro, pequenas e médias 
empresas com faturamento 
de até R$ 90 milhões.

A participação é gratuita e 
aberta a todos os empreende-
dores interessados. O evento 
ocorrerá no espaço de cowork 
do Polo Digital.

“O Café Digital promove o 
intercâmbio de informações e 
conexões entre os empreen-
dedores, a equipe do Polo 
Digital e entidades parceiras, 
em um ambiente muito en-
riquecedor. Esta edição será 
ainda mais especial porque 
teremos a participação do 
Desenvolve SP”, explicou 
o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação, Gabriel 
Bastianelli. O Polo Digital 
fica na avenida João XXIII, 
1.160, Jardim São Pedro. Mais 
informações: 4798-6990.

Café Digital 
recebe equipe 
do Desenvolve 
SP amanhã

Polo Digital
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Legislativo homenageia 
sete atletas da ginástica

Jovens se destacaram na etapa da Copa São Paulo de Ginástica Artística, em Guarulhos

CÂMARA DE MOGI

Mogi - A Câmara Muni-
cipal homenageou na tarde 
de ontem as sete atletas da 
equipe de ginástica artística 
de Mogi das Cruzes que 
se destacaram na primeira 
etapa da Copa São Paulo da 
modalidade.

A homenagem teve como 
ponto de partida o requeri-
mento do vereador Maurino 
José da Silva (Pode), o Policial 
Maurino, pedindo votos de 
aplausos para a equipe pela 
conquista de medalhas na 
primeira fase do torneio. Fo-
ram homenageadas as atletas 
Giulia Idalgo do Nascimen-
to, Maria Eduarda Ferreira 
Guimarães, Rebeca da Silva 
Procópio, Isadora Freire 
Matos, Rafaela Figueiredo 
Leite, Maria Eduarda Silva 
Santos e Yasmin Vitória Nunes 
Rodrigues, além do técnico 
Rodrigo Miranda e a auxiliar 
técnica Bruna Pereira.

O autor da propositura 
reforçou o sucesso das jovens 

Atletas que subiram ao pódio na Copa SP de Ginástica foram homenageadas

atletas em levar o nome da 
cidade. “Barras assimétricas, 
argolas, saltos mortais - tudo 
com ritmo, graça e beleza: 
foi o que essas meninas de 
Mogi das Cruzes fizeram 
no campeonato em que 
participaram. E a Casa de 
Leis não poderia deixar de 
prestar homenagens a quem 
desde cedo leva o nome de 
Mogi para outras cidades no 
esporte”, declarou.

O presidente da Câmara 
Municipal, Marcos Furlan 
(Pode), reforçou que os be-
nefícios do esporte de base 
estão para além da formação 
de talentos, mas também no 
fortalecimento de vínculos. 

“Uma conquista como essa 
sempre marca, e a gente 
sempre fala sobre as políticas 
públicas para o esporte e a 
importância de aumentá-las. 
O Orçamento não destina 
mais de 1% para o esporte, 
e assim ocorre em todas as 
cidades e em todos os níveis 
de governo. O esporte pode 
mudar a vida das crianças, 

e temos que incentivá-las, 
assim como as famílias que 
as apoiam”, declarou.

O vereador Milton de Assis 
Lima (PSD), o Bigêmeos, 
endossou a necessidade 
de mais investimentos em 
infraestrutura, com o en-
volvimento da Câmara para 
além do reconhecimento das 
vitórias. “O treinador está 

operando um milagre com 
as condições que dispõe 
hoje, se investirmos mais 
poderemos ter muito mais 
resultados”, aconselhou.

Ordem do Dia 
Dois itens foram aprovados 

pelos vereadores na sessão 
de ontem: o projeto de Lei 
29/2022, de autoria do vereador 

Johnross Jones Lima (Pode) 
para a denominação da viela 
Beata Esperança de Jesus, 
no Jardim Aeroporto III, e o 
projeto de Decreto Legislativo 
14/2022, do vereador Mauro 
de Assis Margarido (PSDB), o 
Maurinho Despachante, que 
outorga título de Cidadão 
Mogiano ao Sr. José Eduardo 
de Andrade. 

André Diniz
Diego Barbieri/CMMC

Suzano conquista R$ 40 
milhões para pavimentação

Suzano - O prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi, 
e o deputado federal Mar-
cio Alvino conquistaram na 
noite da última terça-feira a 
liberação do valor de R$ 40 
milhões com a Caixa Eco-
nômica Federal, a partir de 
financiamento. O aporte será 
utilizado para pavimentação 
e recapeamento dos bairros 
da cidade. Além disso, as 
autoridades também firmaram 
parceria para construção 
de uma agência bancária 
na região do Jardim Dona 
Benta, contemplando os 
moradores da zona norte.

Realizada na sede nacional 
da CEF, em Brasília, a reunião 
contou com a participação 
do gerente nacional de Go-
verno, Kleyferson Porto; da 
coordenadora de Projetos, 
Priscila Matias; e do gerente-

-executivo Erick Viana. Na 
ocasião, o prefeito, o depu-
tado e os representantes da 
Caixa assinaram a liberação 
de uma linha de crédito 
no valor de R$ 40 milhões 

Em Brasília

que serão investidos em 
pavimentação para melhorar 
a Infraestrutura da cidade.

“O valor será voltado à 
pavimentação e ao recapea-
mento de diferentes ruas da 
cidade, contemplando os 
quatro cantos de Suzano. 
Tenho certeza que, somado 
aos investimentos anun-
ciados recentemente pelo 
governador Rodrigo Garcia, 
vamos potencializar as obras, 
levando mais qualidade de 
vida e oferecendo melhor 
mobilidade às famílias. Quero 
enaltecer aqui também que 
tudo isso só está sendo possível 
graças ao apoio, aprovação e 
empenho de todos os verea-
dores suzanenses, e também 
da Associação Comercial e 
Empresarial (ACE) de Suzano, 

que sempre lutou por uma 
unidade bancária na região”, 
disse Ashiuchi.

Além dos R$ 40 milhões 
para pavimentação, o chefe 
do Executivo e o deputado 
federal também receberam a 
confirmação da construção de 
uma sede da Caixa Econômica 
Federal na região do Jardim 
Dona Benta, contemplando 
os moradores da zona norte.

“Há muito tempo era espe-
rada uma agência bancária 
na região norte. Tenho cer-
teza que será um grande 
avanço para o distrito do 
Dona Benta, proporcionando 
economicidade de tempo 
aos moradores, desenvolvi-
mento local e muitos outros 
avanços. Agradeço a CEF 
pela expansão dos trabalhos, 
agora atendendo a zona 
norte”, destacou o prefeito.

Marcio Alvino enalteceu o 
empenho da prefeitura e as 
conquistas. O gerente nacio-
nal de Governo, Kleyferson 
Porto, agradeceu a parceria 
com a prefeitura.

Suzano - Policiais Militares da 4ª companhia do 32° Batalhão de Polícia 
Militar Metropolitano (BPM/M) abordaram ontem dois suspeitos que 
conseguiram fugir de um terreno na rua do Progresso, no bairro Miguel 
Badra, em Suzano. No local, foram encontradas sacolas com entorpecentes 
diversos entre lança-perfume, maconha, haxixe, crack, Skank, além de R$ 
229. Ao todo os entorpecentes somam um total de 391 porções fracionadas 
prontas para venda. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial (DP) de 
Suzano. (Aline Sabino)
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PM APREENDE ENTORPECENTES EM SUZANO:

Autoridades ainda 
confirmaram uma 
agência bancária 
na região do Jardim 
Dona Benta

A Câmara de Suzano aprovou 
ontem o projeto de lei que  
instituiu o “Agosto Lilás”, 
mês dedicado à realização 
de ações de prevenção à 
violência contra a mulher. A 
propositura, de autoria do 
vereador Rogerio Castilho 
(PSB), visa proporcionar o 
conhecimento da Lei Maria 
da Penha (lei 11.340/2006), 
que cria mecanismos para 
coibir a violência. 

O texto também propõe 
a conscientização sobre a 
prevenção, proteção e pu-
nição de atos de violência; 
o conhecimento sobre a 
realidade atual da mulher na 
sociedade; e o desenvolvi-
mento de ações relacionadas 
à não violência, igualdade de 
gênero, cidadania e conquista 
de direitos.

Os vereadores aprovaram 
outros nove itens, entre eles, 
um projeto de lei que trata 
sobre a obrigatoriedade da 
divulgação e conscientização 
do não abandono de animais 
nos equipamentos públicos 
da cidade, de autoria do 
parlamentar Marcel Pereira 
da Silva (PTB), o Marcel da 
ONG.

Câmara de 
Suzano aprova 
instituição do 
Agosto Lilás

Prevenção
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Cassandra diz para Bruna que quer que a namorada de Rogério pense que 

ela está fi cando com ele. Diana, Miguel e Zeca chegam ao SBT.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Davi despista Isadora. Ambrósio confi rma a gravidez de Úrsula para Eugênio. 

Úrsula esconde o documento falso de Fátima na casa de Eugênio. Eugênio 

desabafa com Violeta. Davi se disfarça e encontra o documento de Fátima 

na casa de Eugênio. Joaquim se desespera ao saber da visita de um policial 

à casa do padrinho.

GLOBO, 19H15

 Cara e Coragem

Moa vê Andréa dar carona para uma mulher vestida com a mesma roupa 

que ela e fotografa as duas. Paulo e Marcela confi rmam que Teca não teve 

culpa no atropelamento de Samuel. A artista plástica fi ca em choque ao saber 

da morte do pescador. Pat decide se juntar a Moa na perseguição à Andréa. 

GLOBO, 21H00

Pantanal
Guta fi ca feliz ao ver Marcelo e resolve permanecer na fazenda. Maria Bruaca 

não gosta da presença de Marcelo em sua casa. José Leôncio percebe o 

ciúme que Tadeu sente da proximidade do pai com Jove. José Lucas diz 

a Tadeu que não disputará a sela com os irmãos. Tenório fi ca incomodado 

com a postura de Maria Bruaca diante de Marcelo. 

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Ramiro conta a verdade para Tobias. O milionário diz que precisa de um 

transplante de rim e por isso procurou a fi lha bastarda. Tobias tenta disfarçar 

sua satisfação. Ramiro avisa que fará de tudo para conseguir um novo órgão. 
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A vida é uma 
estrada longa, 
talvez infinita, 
onde percorrem 
os guerreiros 
sobreviventes – nós! 
A cada novo passo 
que damos, vamos 
ganhando experiência, 
maturidade.

Vamos crescendo, 
evoluindo! Nada 
neste mundo é dado, 
tudo tem um preço a 
pagar, e só o tempo – a 

MOMENTO
especial

A MARAVILHOSA ESTRADA DA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

ANDERSON HENRIQUES HAMERMULER

Que cada dia da sua vida seja especial! Que hoje seja ainda 

melhor que ontem, que amanhã seja ainda melhor que 

hoje! Feliz aniversário!!

“ Fazer o outro feliz é ser feliz sem 
saber.”

 cultura@jornaldat.com.br

cada novo passo, vai 
ensinar isso para você, 
para cada um de nós. 
A vida é uma escola 
sem professor!
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AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário do Gabinete do 
Prefeito torna público, para conhecimento das pessoas interessadas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo o seguinte “LEILÃO ADMINISTRATIVO”:
EDITAL Nº 001/22 - PROCESSO Nº 5.308/21
OBJETO: LEILÃO ADMINISTRATIVO PARA ALIENAÇÃO POR VENDA DE VEÍCULO 
(INSERVÍVEL) DA FROTA MUNICIPAL EM DESUSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.
Os envelopes “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal de Gestão Pública 
da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da 
Municipalidade), até às 09 horas do dia 20 de julho de 2022. A abertura dos mesmos será 
realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos. O Edital, com seus arquivos e anexos, 
encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.
br/licitacao), ficando também disponíveis para exame e cópia no endereço acima, devendo 
trazer um Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 29 de julho de 2022.
GABRIEL BASTIANELLI - Respondendo pela Chefia de Gabinete do Prefeito_______________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022 – PROCESSO Nº  14.328/2022.

OBJETO:AQUISIÇÃO DE TECIDO ATOALHADO FELPUDO – 100% ALGODÃO
EMPRESA VENCEDORA:  ÉLO TÊXTIL LTDA
VALOR GLOBAL: R$ 11.320,00 (onze mil, trezentos e vinte reais).

Mogi das Cruzes, em 28 de junho de 2022.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social_______________________________________________________________

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 Nº093/2022 - PROCESSO Nº 15.972/2022 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIDROCORTISONA 500 MG, 
NITROFURANTOÍNA 100 MG, ALOPURINOL 100 MG – COMPRIMIDO, CLORIDRATO DE 
SERTRALINA E NITRATO DE CÉRIO HEXAHIDRATADO),
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 18 
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 29 de junho de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde_______________________________________________________________

COMUNICADO
Chamamento Público: n° 05/2022 – Processo Administrativo n°27371/2021, que tem por objeto 
a Celebração de Contrato de gestão para gerenciamento e operacionalização de UNIDADES 
DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA TOYAMA, NOVO HORIZONTE, QUATINGA, NOVA 
UNIÃO E NOVA JUNDIAPEBA, bem como CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, 
TÉCNICO DE FARMÁCIA E TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL PARA UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE TRADICIONAIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Especial de Seleção, 
torna público, para conhecimento dos interessados que o pedido de impugnação do 
Chamamento Público n°05/2022, impetrado pelo CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 
DR.JOÃO AMORIM – CEJAM foi julgado improcedente, mantendo-se  a data do Chamamento 
Público n°05/2022 para 04 de julho de 2022 às 09:00, informamos ainda que o relatório em 
integra estará disponível  para consulta no Portal de Transparência do Município.

Mogi das Cruzes, 29 de junho de 2022
João Gabriel Vieira - Presidente da Comissão Especial de Seleção

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Equipe de Guararema conquista premiações no judô

Guararema - A equipe de judô participou no último domingo da 35° Taça 

Guaratinguetá de Judô, no Complexo Esportivo do Parque do Sol. Com 13 integrantes, 

a delegação alcançou boas colocações no torneio, com um 1º lugar, cinco 2º lugares, 

quatro 3º lugares, dois 4º colocados e um 5º colocado. O evento é um dos mais 

antigos e tradicionais do Vale do Paraíba e contou com a presença de grandes cidades.

Mãe denuncia erro em diagnóstico 
médico no Hospital Municipal

Criança recebeu atendimento na semana passada; sem pedir exames, médico diagnosticou a paciente com escoliose

PEDIATRIA

Uma criança de 8 anos rece-
beu atendimento no Hospital 
Municipal de Brás Cubas, em 
Mogi das Cruzes, na terça-feira 
da semana passada, por volta 
das 8 horas da manhã. Adriana 
de Oliveira Barosa, mãe da 
menina, relatou que a filha 
reclamou de fortes dores nas 
costas, na lombar e no ombro. 
De acordo com Adriana, o 
atendimento na recepção e 
triagem foi rápido, mas no 
consultório não esperava que 
o médico fosse grosseiro e 
desatento. “O médico pediu 
para minha filha se virar e 
olhou rapidamente as costas 
dela. Sem pedir exames, falou 
que ela estava com escoliose. 
Ele nos tratou com muita 

Hospital é gerenciado pela Fundação do ABC

grosseria e o atendimento foi 
rápido demais”, disse.

Inconformada com o diag-
nóstico precoce, Adriana ques-
tionou o médico. “Perguntei 
para o doutor se era possível 
perceber apenas olhando que 
minha filha tinha escoliose, ele 
afirmou que sim e ainda disse 
que esse problema é causado 
quando a criança carrega 
muito peso na mochila da 
escola, mas minha filha tem 
mochila de rodinhas, busco 
e levo para a escola de carro, 
ela não carrega nenhum peso”, 
afirmou a mãe da menina.

Preocupada com a infor-
mação, Adriana procurou um 
ortopedista. “Precisei pagar 
uma consulta com um médico 
especialista. No mesmo dia, 
no período da tarde, o médico 

afirmou que não seria possível 
ter esse diagnostico sem fazer o 
exame correto”, destacou. Após 
realizar os exames, de acordo 
com Adriana, o diagnóstico 
inicial dado pelo médico foi 

descartado.
De acordo com a mãe da 

criança, o médico, Dr. Lavoi-
sier Tavares de Andrade, já 
foi denunciado outras vezes. 

“Resolvi procurar o nome do 

médico na internet para saber 
quais lugares ele atende e en-
contrei outras reportagens com 
denúncias. Em 2019, uma 
idosa de Suzano relatou erro 
no diagnóstico. Já a Prefeitura 
de Franca afastou o médico 
em 2016 por fraudes em 
plantões de saúde, ou seja, 
uma situação bem chata”, 
destacou.

De acordo com a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, o Hospital 
Municipal de Brás Cubas é 
gerenciado pela Fundação do 
ABC, que é responsável pelas 
contratações dos profissionais 
e também por toda assistência 
prestada aos pacientes. De 
acordo com a organização “a 
mãe da paciente mencionada 
pela reportagem procurou a 
Ouvidoria do Hospital Municipal, 

quando foi prontamente aten-
dida, recebeu as orientações a 
respeito do caso e a sugestão 
de uma nova consulta médica 
para reavaliação e esclareci-
mento de todas as dúvidas”, 
afirmou em nota.

A Fundação informou que 
“paralelamente, a Coordena-
ção Médica da unidade foi 
acionada para reorientação 
dos profissionais médicos a 
respeito da sistematização dos 
procedimentos de anamnese. No 
caso específico do médico que 
atendeu a paciente, o Hospital 
Municipal já solicitou relatório 
detalhado do atendimento. A 
documentação será analisada e, 
caso seja identificada alguma 
inconformidade, as medidas 
administrativas cabíveis serão 
adotadas”. 

Aline Sabino

Divulgação/PMMC

Saúde abre agendamentos 
de vacinação contra a Covid

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde abre hoje, 
às 9 horas, novas vagas para 
aplicação da vacina contra a 
Covid-19, na próxima semana. 
Serão liberados dias, horários 
e locais para os diferentes 
públicos assistidos no www.
cliquevacina.com.br .

Para idosos com 60 anos ou 
mais (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª dose), 
gestantes e puérperas (1ª, 2ª 
ou 3ª dose), a vacina contra 
a Covid-19 continua sendo 
aplicada sem necessidade 
de agendamento prévio. 
Basta comparecer ao Posto 
de Saúde ou unidade do 
Programa Saúde da Família 
mais próximo de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 16 horas.

A vacinação contra a gripe 
está liberada para o público 
em geral (acima de 6 meses 
de idade) e também ocor-
re em livre demanda. Os 
atendimentos dependem da 
disponibilidade de doses e 
capacidade operacional de 
cada unidade.

Quem tiver alguma dúvida 

Hoje

sobre a vacinação ou dificuldade 
para efetuar o agendamento 
pode entrar em contato com 
o SIS pelo telefone 160.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou, nas 
últimas 24 horas, três óbitos 
por Covid-19 na região, sen-
do um homem de 99 anos 
no município de Ferraz de 

Vasconcelos e dois homens 
em Mogi das Cruzes, de 80 
e 67 anos, respectivamente.

As atualizações das Vi-
gilâncias Epidemiológicas, 
divulgadas pelo Condemat, 
foram feitas ontem. 

Desde o início da pande-
mia do novo coronavírus 
(Covid-19), as dez cidades 
da região, de acordo com os 
dados do consórcio regional, 
já somam 200.538 casos 
confirmados e 5.980 óbitos.

Novas vagas serão liberadas a partir das 9 horas

Divulgação/PMMC

Região- O Intituto Thadeu José de Moraes (ITJM) lançou na noite de ontem 
o livro Retratos da Vida no Alto Tietê 2. A obra, desenvolvidas por alunos 
de escolas municipais, estaduais e particulares, reune os 40 melhores 
registros, em textos e fotos, sobre a região. O evento foi realizado no Centro 
de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, em Suzano, e contou com 
a presença de pais, estudantes, professores, autoridades e parceiros do 
instituto. (Aline Sabino)
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INSTITUTO LANÇA LIVRO RETRATOS DA VIDA


