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Saldo de vagas cresce 12% na 
região entre janeiro e maio

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelam aumento no saldo positivo das cidades

EMPREGO

Os dados do novo Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged) indicam que o saldo posi-
tivo de admissões e desligamentos 
no Alto Tietê nos primeiros cinco 
meses deste ano foi 12% maior com-
parado ao mesmo período do ano 
passado. As dez cidades contabili-
zaram 61.916 admissões e 53.686 
demissões em 2021, tendo saldo 
positivo de 8.230 vagas. Em 2022, 
foram contratadas 72.594 pessoas 
e desligadas 63.376, com saldo de 
9.218 postos de trabalho. Com ex-
ceção da Indústria, os demais se-
tores apresentaram crescimento. 
Entre as cidades, o maior aumen-
to percentual foi em Guararema.   
Cidades, página 3
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Os participantes do Curso de 
Educadores Ambientais Locais, 
promovido pela Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, fizeram esta semana 
uma visita ao Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo, como par-
te dos estudos e do processo de 
aprendizagem da turma. Eles já 
realizaram outras visitas monito-
radas. Cidades, página 6

Capacitação

CURSO DE 

EDUCADORES 

FAZ VISITA

SUZANO

Legislativo tem 
101 projetos no 
semestre. p4

Visitas, como a realizada no parque, são parte dos estudos e do processo de aprendizagem

Divulgação/PMMC

 Guararema conta com 79 oportunidades 
de emprego nesta semana. Cidades, página 3

Polícia

GCM de Itaquá desarticula 
desmanche clandestino 

Equipes desarticularam desmanche e encontraram 
no local oito veículos furtados. Cidades, página 3
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Mogi

Convênio do 
Pronto-Socorro 
será detalhado
Cidades, página 6
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EDITORIAL 

União na Saúde 

A 
notícia do acordo entre a Santa 
Casa de Mogi das Cruzes e a Pre-
feitura para a renovação do con-
trato do Pronto-Socorro, divulgada 

anteontem e na edição de hoje repercutindo 
com mais detalhes das tratativas, certamen-
te trouxe alívio. As notícias dos últimos dias 
não eram nada animadoras e mostravam um 
impasse entre as duas partes. O alívio agora 
vem não apenas para os moradores da cida-
de, que já imaginavam para onde teriam que 
se deslocar para obter atendimento médico 
no caso de urgências e emergências, mas 
para toda a região.

Mogi, mesmo com desafios no setor da 
saúde, é referência para os habitantes das 
cidades do Alto Tietê. Não é raro ver pacien-
tes dos municípios vizinhos sendo atendi-
dos nas unidades de saúde, seja no Pronto 
Atendimento ou nos Pronto-Socorros, tanto 
infantil como adulto. A situação, como des-
tacou o prefeito de Mogi, Caio Cunha, e an-
tes dele na reunião no Legislativo, a direto-
ria da Santa Casa, se agravou com o fim do 
atendimento emergencial no Hospital Luzia 
de Pinho Melo, do governo do Estado, en-

tre outros problemas, como a dificuldade no 
encaminhamento de pacientes para outras 
unidades depois do primeiro atendimento.

Como bem lembrou Cunha, às prefeitu-
ras cabem o atendimento na atenção primá-
ria, que abrange a clínica médica, pediatria 
e ginecologia. As especialidades, por outro 
lado, estão a cargo do Estado, embora Mogi 
também às ofereça por meio da Unica, em 
Jundiapeba, por exemplo, e também com o 
Hospital Municipal, em Braz Cubas.

A situação vivida pela Santa Casa e as 
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 
de Mogi, que enfrentam a superlotação, ope-
rando além de sua capacidade, evidenciam 
uma crise na saúde, que chegou bem antes da 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

Se faz urgente e necessário, como ficou 
definido na renovação do convênio do Pron-
to-Socorro, que entidades e gestores públi-
cos se unam em busca de soluções para que 
todos tenham acesso à saúde de qualidade, 
com reivindicações ao Estado. E quem sabe 
já não passou da hora de envolver também 
as demais cidades da região nesta luta, que 
beneficiará a todos. 

As doenças raras e comple-
xas são inúmeras e as distro-
fias musculares são um grupo 
de doenças neuromusculares 
que resulta em progressivo 
enfraquecimento e desinte-
gração dos músculos esque-
léticos. As doenças diferem 
entre si nos músculos que 
são principalmente afetados, 
no grau de enfraquecimento, 
na velocidade de progressão 
e na idade em que se ma-
nifestam os sintomas. Em 
muitos casos, a pessoa fica 
incapacitada para caminhar. 
Alguns tipos estão também 
associados a problemas em 
outros órgãos. 

A quantidade de distro-
fias musculares constitui um 
grupo de mais de 30 doen-
ças genéticas, muitas delas 
ligadas ao cromossomo X, 
que afetam primariamente 

Saúde Funcional 

ARTIGO
Dr. Luiz Felipe Da Guarda

os músculos e provocam 
sua degeneração progressiva.

A alteração em certos ge-
nes é responsável pela falta 
ou baixa produção de proteí-
nas essenciais para o desen-
volvimento da musculatura. 
As mulheres são portadoras 
assintomáticas, mas os ho-
mens manifestam a doença 
que pode ocorrer por herança 
genética recessiva, por mu-
tação nova e espontânea do 
gene ou por um erro genético.

O quadro clínico das dis-
trofias musculares é extrema-
mente variável. A mutação 
de um gene que determina 
a ausência de determinada 
proteína pode gerar uma 
doença mais leve ou mais 
grave. Entre os sintomas 
principais estão a atrofia e fra-
queza muscular progressiva, 
retardo e comprometimento 

para caminhar, diminuição 
muscular de forma progres-
siva e generalizada, compro-
metimento da musculatura 
respiratória e cardíaca.

Importante deixar claro que 
ao identificar alguma doença 
rara como a causa de possí-
veis disfunções, o tempo se 
torna o nosso maior oponen-
te. Afinal, quanto mais cedo 
a doença for diagnosticada, 
mais rápido podemos iniciar 
um tratamento multidisci-
plinar e retroceder o avan-
ço dessas doenças. Sabemos 
que essas doenças ainda não 
são corretamente tratadas e 
acompanhadas, na maioria 
das vezes ocasionando so-
frimento para todos os en-
volvidos.

 Dr. Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta 

e presidente do Conselho Municipal para 

Assuntos da Pessoa com Deficiência 

(CMAPD). 
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 � 10 anos de Marcos Furlan

Nesta semana, o presidente da Câma-
ra Municipal de Mogi das Cruzes, Mar-
cos Furlan (Pode), realizou um encontro 
com lideranças comunitárias e a po-
pulação em geral para apresentar um 
balanço de suas ações em mais de 10 
anos de trabalho parlamentar. No total, 
foram mais de 14,2 mil ações, incluindo 
51 projetos de Lei, 2,9 mil ofícios e 617 
indicações ao Poder Executivo.

 � Saldo positivo 

A Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico de Itaquá celebrou o saldo positivo 
de 382 postos de trabalho no Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do primeiro quadrimestre - os 
melhores resultados foram nos setores de 
Prestação de Serviços, Construção Civil 
e Indústria. “Boa parte desse resultado 
é fruto dos esforços e políticas públicas 
realizadas em prol da empregabilidade 
e de uma melhor qualificação profissio-
nal da população de Itaquá”, apontou o 
secretário Luciano Dávila.

 �O Povo e o Poder 

Um grupo de psicólogos e psicanalistas 

lançou recentemente o livro “O Povo nos 
discursos de posse de presidentes do 
Brasil - Recortes Históricos e Reflexões 
Psicanalíticas”. A obra tem uma ligação 
com a cidade de Mogi das Cruzes, já que 
um dos nove autores - Antonio Bernar-
do Araújo Junior - trabalhou na cidade 
e utilizou muito da experiência profis-
sional obtida para colaborar com a obra. 

 �Bienal

O livro, que trata dos fatos políticos e 
busca descobrir o lugar ocupado pelo 
povo nos discursos de posse dos pre-
sidentes, foi apresentado ontem pelos 
organizadores na 26ª Bienal do Livro 
de São Paulo, considerado o princi-
pal evento de publicações de livros do 
Brasil. A Bienal segue até domingo no 
Expo Center Norte, na capital. Mais in-
formações no site: https://www.bienal-
dolivrosp.com.br/

 � Empreendedoras

A Prefeitura de Itaquaquecetuba promo-
ve hoje e amanhã, das 10 às 18 horas, a 
terceira edição da Feira da Mulher Em-
preendedora. O evento será realizado 
na Praça Padre João Álvares, no cen-
tro de Itaquá. 

CONTRACAPA 
ANDRÉ DINIZ•••
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Gestores das redes da 
região discutem melhorias

Região - Secretários e ges-
tores das redes municipais 
de educação das cidades do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) foram recebidos 
ontem, em Guarulhos, pelo 
presidente do Condemat e 
prefeito do município, Guti, 
para participação no terceiro 
encontro formativo do ano 
do Programa Melhoria da 
Educação, desenvolvido em 
parceria com o Itaú Social e a 
Oficina Municipal - Escola de 
Cidadania e Gestão Pública.

O programa é desenvol-
vido na região desde o ano 
passado e tem o objetivo de 
fortalecer as equipes técnicas 
das prefeituras com ativida-
des de formação humana 
e capacitação técnica em 
temas relacionados à gestão 
pedagógica, administrativa 
e financeira.

Nesta edição, foram dis-
cutidos os desafios para a 
garantia de sistemas edu-
cacionais inclusivos, com a 
participação dos professores 

Educação

Dr. João Paulo Faustioni 
e Meire Cavalcante, que 
abordaram as perspectivas 
jurídica e social do tema.

O primeiro encontro forma-
tivo do ano foi realizado em 
Suzano com o tema “Recursos 
Humanos e Contratações 
na Educação Municipal”. O 
segundo encontro, realizado 
em Itaquaquecetuba, deu 
continuidade às discussões 
em torno do tema.

“Os temas abordados são 

cada vez mais abrangentes e 
importantes para os gestores 
na condução dos trabalhos 
nas secretarias, tanto nos 
aspectos administrativos e 
educacionais, quanto no 
aspecto humano que for-
mam a Educação”, destacou 
o coordenador da Câmara 
Técnica e secretário de Edu-
cação de Suzano, Leandro 
Bassini. Até o final do ano 
serão realizados mais dois 
encontros formativos.

Secretários e gestores estiveram em Guarulhos

Divulgação/Condemat

Saldo de vagas aumentou 12%  
entre janeiro e maio na região

Número que era positivo em 8.230 vagas nos primeiros cinco meses do ano passado, subiu para 9.218 neste ano

EMPREGO

Região - Os dados do 
novo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged) apontam que o saldo 
de admissões e desligamen-
tos de trabalhadores com a 
carteira de trabalho assinada 
do Alto Tietê nos primeiros 
cinco meses deste ano foi 12% 
maior comparado ao mesmo 
período do ano passado. As 
dez cidades contabilizaram 
61.916 admissões e 53.686 
desligamentos em 2021, tendo 
saldo positivo de 8.230 vagas. 
Em 2022, foram admitidas 
72.594 pessoas e desligadas 
63.376, com saldo de 9.218 
novos empregos.

Com exceção da Indústria 
em que o saldo foi de 3.351 
para 1.345, os demais setores 
apresentaram crescimento. A 
Agropecuária aumentou de 
38 vagas, em 2021, para 48, 
neste ano; o Comércio, de 
469 para 953; Construção 
civil de 937 para 1.330 e 
Serviços de 3.432 para 5.391.

O município com maior 
aumento percentual foi Gua-
rarema, com crescimento de 
275,79%. O saldo do ano 
anterior foi de 95 vagas, já 
que 1.324 pessoas foram 
admitidas e outras 1.229 
desligadas. Neste ano, o 
saldo foi de 357, sendo con-
sideradas 1.757 admissões e 
1.400 desligamentos.

O setor com maior destaque 
foi o de Serviços, com saldo 
positivo de 347 neste ano, 
superando o ano passado. O 
saldo da área de Comércio 
foi positivo, mas caiu de 24 
para 10.

Biritiba Mirim também 
aumentou o número de 
contratações. Entre janei-
ro e maio de 2021, foram 
registradas 473 admissões 
e 364 desligamentos, com 
saldo de 109 vagas. Já neste 
ano, houve um aumento 
para 291 novos postos de 
trabalho. Na cidade, o setor 
de Serviços também foi o 
que mais se destacou, com 
saldo 203 vagas em 2022, 

número que no ano anterior 
era de 93. O Comércio que 
estava com saldo negativo, 
registrou 35 admissões, tam-
bém houve alta na Indústria 
e Agropecuária. 

As maiores diminuições 
percentuais no saldo de con-
tratações e demissões estão 
em Ferraz de Vasconcelos 
e Salesópolis. A primeira 

registrou queda de 69,88% 
em seu saldo, indo de 508 
novas vagas no ano passado, 
sendo 3.274 admissões e 
2.766 desligamentos, para 
153 neste ano. 

O setor com maior cresci-
mento em Ferraz foi Serviços, 
indo do saldo negativo de 14 
nos primeiros cinco meses 
de 2021 para 241 novos 

postos neste ano. Houve 
queda no saldo da Indústria 
e na Construção civil. Já a 
Agropecuária e o Comércio 
apresentaram aumento no 
saldo de vagas.

Em Salesópolis, o saldo 
em 2021 foi de 48 vagas, 
contabilizando 270 admissões 
e 222 desligamentos. No 
ano atual o saldo diminuiu 

para 30. A queda percentual 
foi de 37,5%. Ficaram com 
saldos positivos em 2022 a 
Agropecuária e Comércio, 
mas ainda assim registraram 
queda. Serviços e Indústria 
permaneceram com saldo 
negativo, apesar de uma 
aparente recuperação. Houve 
queda na Construção civil. 

*Texto supervisionado pelo editor. 

Everton Dertonio*

Guararema - A Secreta-
ria de Emprego e Desen-
volvimento Econômico de 
Guararema, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho 
na cidade. Nesta semana, 
o SAT está mediando 79 
oportunidades para diferentes 
perfis profissionais.

Dentre as vagas disponí-
veis estão as de borracheiro, 
montador, eletricista, pe-
dreiro, jardineiro, auxiliar 
de manutenção predial, mo-
torista carreteiro, auxiliar de 
laboratório, administrador 
financeiro, dentista, soldador 
mig, serralheiro, marceneiro e 
engenheiro. A relação completa 
está disponível no aplicativo 

“WebApp SAT Empregos”, 
pelo sat.guararema.sp.gov.br 
(link: https://sat.guararema.
sp.gov.br/home/balcao).

Há vagas para diferentes 
graus de escolaridade e tempo 
de experiência no mercado 
de trabalho, desde escola-
ridade indiferente, ensino 
fundamental e médio, até 

Guararema tem 
79 oportunidades

Emprego

ensino superior completo. A 
grande maioria das vagas é 
para atuação em Guararema 
e com início imediato.

Com a nova plataforma 
totalmente gratuita, quem 
está procurando trabalho 
pode acessar serviços como: 
consulta de vagas, cadastro, 
atualização e envio de cur-
rículos pelo smartphone, 
tablet ou computador em 
qualquer dia, hora e lugar. 

Além disso, quem con-
trata pode cadastrar vagas, 
realizar triagens, visualizar 
currículos e diversos outros 
serviços com mais agilidade 
e eficiência no processo de 
recrutamento e seleção.

Atendimento
Mesmo com a nova fer-

ramenta, o atendimento 
presencial segue disponível 
na Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econô-
mico (Rua 19 de Setembro, 
127 – Centro), das 8 horas 
às 11h30 e das 13 horas às 
16h30. O telefone para mais 
informações é o 4693-1717.

Itaquá- Equipes da Guarda 
Civil Municipal (GCM) desar-
ticularam um desmanche de 
veículos clandestino, na manhã 
de ontem, no Jardim Josely. No 
local foram encontrados oito 
veículos furtados, sendo cinco 
do mesmo modelo.

Os agentes descobriram o 
desmanche localizado na rua 
Cândido de Abreu, na altura 
do número 518, por meio 
de uma ação conjunta. Um 
suspeito fugiu do local no 
momento da operação.

“Já iniciamos as buscas pela 
região e tenho certeza que 
muito em breve os criminosos 
envolvidos serão identificados. 
O curioso é que dos oito veí-
culos encontrados, cinco são 
do mesmo modelo. Seguimos 
com força total no combate 
à criminalidade em Itaquá”, 
disse o secretário de Segurança 
Urbana, Anderson Caldeira.

A suspeita é de que seja uma 
quadrilha especializada em 
furtos de veículos na região 
metropolitana. O desmanche 
passa por perícia o que deve 
ajudar nas investigações. 

GCM encontra 
8 veículos 
furtados

Desmanche

Saiba mais

Números regionais de admissões, desligamentos e saldo dos municípios do Alto Tietê entre janeiro e maio de 2021 e 2022  

                                                       2021                                                        2022
Cidade  Admissões Demissões Saldo  Admissões Demissões Saldo
Arujá  4.811  3.895  916   5.357  4.749  608
Biritiba  473  364   109  830  539  291
Ferraz  3.274     2.766   508  3.131  2.978  153
Guararema 1.324  1.229  95  1.757   1.400  357
Itaquá   9.971  9.011  960  11.045    10.052  993
Mogi   20.716  18.719  1.997  25.829  21.892  3.937
Poá     5.846  4.822  1.024  6.685  5.889   796
Salesópolis  270  222  48   339   309  30
St. Isabe  2.136   1.876      260  2.808  2.327  481
Suzano    13.095    10.782   2.313    14.813  13.241   1.572
Total  61.916  53.686  8.230  72.594  63.376  9.218
 
Fonte: Caged
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Câmara de Suzano encerra 
semestre com 101 projetos

Entre as proposituras dos vereadores, estão 44 projetos de lei, 24 moções e 15 projetos de decreto legislativo

LEGISLATIVO 

Suzano - O primeiro se-
mestre da Câmara de Suzano 
terminou com 101 projetos 
apresentados. As proposituras 
englobam 44 projetos de 
lei, 24 moções, 15 projetos 
de decreto legislativo, nove 
projetos de lei complementar, 
sete projetos de resolução e 
duas emendas. No período, 
os vereadores ainda encami-
nharam 193 indicações e 935 
requerimentos ao Executivo. 

Os projetos de lei são aqueles 
que podem ser transformados 
em leis ordinárias. As mo-
ções são manifestações dos 
vereadores sobre determinado 
assunto. Elas podem ser de 
aplauso, apoio, apelo, repú-
dio ou protesto. Os decretos 
legislativos e as resoluções 
são destinados a regulamentar 
matérias de competência 
exclusiva da Câmara. As 
leis complementares dizem 
respeito a alterações em 
códigos, estatutos e planos 
municipais. E as emendas 
substitutivas alteram parte 
de um projeto.

A maior parte das leis 
ordinárias que entrou em 
vigor no semestre diz respeito 
à criação de campanhas de 
saúde e/ou conscientização, 
bem como de implementação 
de direitos. Entre elas, estão 
a que dispõe sobre a obriga-
toriedade da divulgação do 
serviço de Disque Denúncia 
de Violência, Abuso e Explo-
ração Sexual Contra a Mulher, 
de autoria do vereador José 
de Oliveira Lima (PDT), o 
Zé Oliveira; da Campanha 
Check-up Geral das Mulheres, 
sobre o diagnóstico precoce 
e prevenção de doenças, do 
vereador Rogerio Castilho 
(PSB); e a criação do “Abril 
Laranja”, dedicado à preven-
ção da crueldade contra os 
animais, de Leandro Alves 
de Faria (PL), o Leandrinho, 
e Marcel Pereira da Silva 
(PTB), o Marcel da ONG.

Também foi aprovada a 
lei que criou a campanha 

“Junho Violeta”, destinada 
à conscientização contra a 
violência a pessoas idosas, do 

vereador Lazario Nazaré Pedro 
(Republicanos), o Lázaro de 
Jesus; a que dispõe sobre a 
autorização para instituir a 
Carteira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (Ciptea), 
do vereador Artur Takayama 
(PL); e da Semana Muni-
cipal de Conscientização 
da Importância da Guarda 
Compartilhada e da Preven-
ção da Alienação Parental, 
do vereador Antonio Rafael 
Morgado (PDT), o Professor 
Toninho Morgado.

Lázaro de Jesus também 
é o autor das leis que dis-
põem sobre o atendimento 
preferencial às pessoas com 
fibromialgia; a que estabeleceu 
o 9 de julho como Dia da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus; e do Programa Família 
Acolhedora. Morgado ainda 
teve publicada a lei sobre a 
instalação de brinquedos 
adaptados e equipamentos 
desenvolvidos para lazer e 
recreação de pessoas com 
deficiência. Leandrinho 

também teve implementa-
da a lei complementar que 
altera artigos do Código 
Tributário do Município, e 
Jaime Siunte (PSDB), a lei 
municipal que disciplina o 

acesso, trânsito e permanência 
de animais em áreas públicas 
de lazer e recreação. Já Marcio 
Alexandre de Souza (PL), o 
Marcio Malt, é o autor da lei 
que institui o “Projeto nasce 

uma criança, planta-se uma 
árvore”, e Fábio Diniz (PTB), 
da legislação que instituiu o 
Conselho Municipal de Polí-
ticas Públicas sobre Álcool e 
Drogas (Comad) de Suzano.

Legislativo também fez uma 

série de ações institucionais
Entre as ações institucio-

nais da Câmara Municipal 
de Suzano, em janeiro 
foi retomado o concurso 
público para os cargos de 
analista de tecnologia da 
informação e procurador 
legislativo e para cadastro 
reserva dos cargos de 
agente de manutenção, 
copeira, motorista e tele-
fonista. As provas foram 
realizadas e o concurso foi 
homologado no final do 
semestre. Em fevereiro, as 
sessões ordinárias foram 
retomadas no horário das 

18 horas. E entre maio e ju-
nho, a Casa de Leis realizou 
diversas audiências públicas.

A TV Câmara Suzano, canal 
no YouTube do Legislativo 
suzanense, estreou em abril 
a nova programação ao vivo, 
em complemento à exibição 
das sessões e audiências. 
Entraram no ar os quadros 

“Presidente Convida”, exibido 
às terças-feiras, em que o chefe 
da Casa de Leis entrevista 
políticos e personalidades do 
município; “Fala, Vereador!”, 
de prestação de contas dos 
mandatos dos parlamentares; 

e “Agora É Lei”, em que 
os vereadores apresentam 
à população seus projetos 
que se tornaram leis ao 
longo do mandato.

Os internautas ainda 
podem acompanhar a 
programação e enviar per-
guntas e comentários pelo 
YouTube (www.youtube.
com/tvcamaradesuzano) 
ou pela página do Legis-
lativo no Facebook (www.
facebook.com/camarasu-
zano). Para a transmissão, 
a Câmara conta agora com 
um estúdio de TV.

Cata-Tranqueira atenderá 
Taiaçupeba e Quatinga 

Mogi- A Operação Cata-
-Tranqueira vai atender os 
distros de Taiaçupeba e Qua-
tinga, assim como os bairros 
Jardim 9 de Julho, Varinhas, 
Parque São Martinho e Barroso, 
amanhã.

A orientação aos moradores 
desses locais é para que sepa-
rem o material que desejam 
descartar e disponham o mes-
mo nas calçadas em frente às 
suas residências na noite de 
hoje  ou nas primeiras horas 
do sábado.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada sempre 
aos sábados, ao longo de 
todo o ano. A cada sábado, 
são cerca de 10 funcionários 
atuando. O objetivo é recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta, 
beneficiando o munícipe que 
eventualmente tenha dificul-
dades para fazer o descarte e 
também contribuindo para o 
meio ambiente. A operação 
atende os bairros conforme um 
cronograma, que fica sempre 

E mais quatro bairro

disponível para consulta no 
portal da Prefeitura.

A operação também é fun-
damental para diminuir a 
possibilidade de alagamentos 
na cidade, uma vez que, se 
descartados incorretamente, 
esses materiais podem ser 
levados pelas águas da chuva 
e obstruir o sistema de dre-
nagem da cidade.

Quem tiver pneus para des-
cartar também pode separá-los. 
Este é um serviço adicional 
realizado pelas equipes, que 

ajuda a conter a proliferação 
do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor dos vírus da dengue, 
zika e chikungunya.

A Operação Cata-Tranqueira 
é um serviço essencial prestado 
pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana. Só não 
são recolhidos lixo doméstico, 
roupas, restos de construção 
civil (entulho) e material re-
sultante de poda de árvore ou 
jardinagem. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
4798-5706.

Objetivo é recolher objetos e móveis não mais utilizados 

Divulgação/PMMC

Operação ‘Cata-Treco’ 
vai atender 14 bairros 

Suzano - O projeto Opera-
ção Cata-Treco, da Prefeitura, 
começou ontem uma nova 
agenda que irá abranger 14 
bairros. A iniciativa, viabilizada 
pela Secretaria Municipal de 
Governo, com a utilização de 
dois caminhões, irá percorrer 
os locais durante os próximos 

Serviço

sete dias úteis recolhendo os 
materiais inservíveis que já 
não possuem utilidade pela 
população.

Pela nova agenda serão 
atendidos os bairros Vera-
neio Juruá, Jardim Santa Inês, 
Jardim São José, Jardim São 
Bernardino, Jardim Graziela, 

Chácara Méa, Recreio Sertão-
zinho, Meu Sossego, Jardim 
Fernandes, Cidade Boa Vista, 
Jardim Carmem, Jardim Dona 
Benta, Jardim Europa e Varan.

Os moradores devem deixar 
os materiais do lado de fora 
das casas. Entre os objetos 
que podem ser descartados 
estão madeiras, mesas, sofás, 
colchões, eletrodomésticos 
e outros inservíveis, exceto 
resíduos de construção civil 
(entulho). O serviço também 
contempla o recolhimento de 
isopor, vidro e todos os tipos 
de óleo. A programação prevê 
que os veículos passem pelas 
ruas entre 8 e 17 horas.

Para o secretário de Governo 
de Suzano, Alex Santos, oferecer 
este serviço à população é uma 
forma de combater o descarte 
irregular. “Nós conseguimos 
ajudar o morador da nossa 
cidade a se desfazer de um 
objeto que não possui mais 
serventia,  e, paralelo a isso, 
evitamos que estes mesmos 
materiais sejam jogados nas 
ruas”.
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O Pró-Mulher agora faz parte de algo maior: um complexo 

de saúde. É mais estrutura, bem-estar e conforto para as 
mogianas. É um novo momento para a Saúde de Mogi!

∙ Novo local

∙ Nova estrutura

∙ Novos serviços

∙ Mesma eficiência

NOVO

Saiba mais em

www.mogidascruzes.sp.gov.br

Tudo novo! Agora em Braz Cubas

Rua Francisco Affonso de Melo, 550 - Braz Cubas

Escolas vão receber 
aporte de R$ 3 mi 

Recurso da prefeitura será destinado às 74 unidades educacionais da 
cidade, o que deve facilitar trabalhos de manutenção e pequenas obras

EDUCAÇÃO

Suzano - A Prefeitura anun-
ciou na noite de anteontem o 
investimento de R$ 3 milhões 
para o programa “Dinheiro 
Direto na Escola Municipal”. 
O aporte será destinado às 
74 unidades educacionais 
da rede municipal, buscan-
do facilitar os trabalhos de 
manutenção, pequenas obras 
e demais investimentos da 
comunidade escolar. Segundo 
o secretário municipal de 
Educação, Leandro Bassini, 
o valor de R$ 3.049.782,35 
será redistribuído para cada 
uma das 74 escolas municipais, 
levando em consideração 
a quantidade de alunos e 
a região em que a unidade 
está inserida. 

“O objetivo desse pro-
grama é facilitar a vida da 
comunidade escolar. Ou 
seja, todos os diretores e 
gestores escolares vão ter 

disponível um dinheiro para 
manutenção, pequenas obras 
e investimentos nas próprias 
escolas. Com isso, vamos 
oferecer mais eficiência nos 
processos e mais qualidade de 
vida aos docentes e alunos”, 
detalhou Bassini.

Todos os recursos, segundo 
o chefe da Pasta, serão usados 
de agosto a dezembro deste 
ano, tendo renovação dos 
valores já no começo do ano 
de 2023. “Lembrando que 
as equipes de manutenção 
e zeladoria direcionadas às 

escolas continuam atuando, 
de forma intensa. Essa verba 
busca reforçar e apoiar o dia 
a dia da escola”, disse.

Para o prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi, o programa 
vai descentralizar os recur-
sos e vai oportunizar maior 
agilidade na conclusão de 
demandas identificadas no 
local. “Quem melhor que a 
própria comunidade escolar 
para saber as tarefas que 
devem ser feitas na escola, 
as manutenções e pequenas 
obras? Por isso, estamos 
aplicando esse investimento, 
para que possamos estabelecer 
mais condições aos gestores 
escolares”, destacou.

Por fim, Ashiuchi agradeceu 
o apoio da Câmara Municipal 
de Suzano pela aprovação 
do programa, e também 
destacou  os profissionais 
da Educação.

Escolas da rede receberão valores diferenciados

Wanderley Costa/Secop Suzano

Itaquá - A 152ª subseção 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB Itaquaque-
cetuba) comemora hoje o 
36º aniversário de fundação. 
A instituição atua na defesa 
da advocacia e dos direitos 
da população. Atualmente 
presidida por Jairo Satur-
nino Mendes, a entidade se 
encontra em sua 15ª gestão. 

Mendes afirma que a  sub-
seção possui uma grande 
história e, ao longo das 
décadas, tem se aprimo-
rado para prover o melhor 
atendimento à advocacia e 
se tornar uma referência no 
Estado. “Todas as gestões 
foram fundamentais e con-
tribuíram para colocarmos a 
OAB no mapa, mostrando o 
potencial dos profissionais de 
Itaquá, além de reforçarmos 
a importância do advogado 
para o auxílio indispensável 
em todas as causas”, afirma.

Atualmente, a diretoria é 
composta pela vice-presidente 
Matilde Gomes de Macedo; 
pela secretária-geral Cineide 
Pereira Marques; pela secretária-

-geral adjunto Silvana Dias 
Batista; e pelo tesoureiro 
Itamar Alves dos Santos. 

OAB Itaquá celebra 
36 anos de fundação

Direito

“Estamos sempre buscan-
do melhorias como forma 
de marcar positivamente a 
subseção e dar todo o apoio 
necessário aos inscritos”, 
comenta a vice-presidente.

A liderança da OAB Itaquá 
segue com Mendes até 2024. 
Entre os avanços conquista-
dos estão a reforma da sala 
trabalhista da subseção e 
melhorias na infraestrutura 
do Fórum Cível de Itaqua-
quecetuba, além de novos 
equipamentos de trabalho à 
advocacia, da conquista da 
Vara da Família e das salas 
de apoio aos advogados no 
Centro de Detenção Provi-
sória (CDP) de Suzano e na 
Delegacia Central de Itaqua-
quecetuba, que deverá ser 
inaugurada no fim de julho.

O presidente garantiu uma 
parceria com a Faculdade 
Legale para a concessão de 
bolsas de pós-graduação 
gratuitas e outros descon-
tos exclusivos à categoria. 
Contudo, a maior conquista 
apontada por Mendes é a 
construção da sede própria 
da Casa do Advogado, que 
está com 80% das obras 
concluídas. 
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Prefeitura detalha renovação 
do convênio com a Santa Casa

Prefeito anunciou que valor máximo será de R$ 2,2 milhões mensais por mês, com duração de um ano

PRONTO-SOCORRO

Mogi - A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes divulgou ontem 
os detalhes da renovação do 
convênio com a direção da 
Santa Casa de Misericórdia 
para a utilização do Pronto-

-Socorro (PS), com valor 
máximo de R$ 2,2 milhões 
por mês.

O convênio entre as partes 
para a utilização do PS tornou-

-se o centro das atenções da 
cidade nas últimas semanas, 
com as declarações da direção 
da entidade filantrópica que 
não havia interesse em não 
renovar o convênio. Nesta 
semana, a direção da Santa 
Casa se manifestou publi-
camente em audiência na 
Câmara Municipal para tratar 
do assunto e das condições 
de atendimento.

O encontro entre a prefei-
tura e a Santa Casa ocorreu 
na tarde de anteontem com 
a presença do provedor da 
entidade, José Carlos Petre-
ca, e outros integrantes da 

Renovação do convênio para o Pronto-Socorro foi definido anteontem 

mesa diretiva do hospital. 
Na ocasião, o prefeito Caio 
Cunha (Pode) reforçou o 
pleito ao governo do Estado 
para a reabertura do atendi-
mento por livre demanda do 
Pronto-Socorro do Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, de responsabilidade 
do Estado. 

Segundo a administração 
municipal, o novo convênio 
será válido por um ano a 
partir de 29 de agosto, com 
o mesmo teto de R$ 2,2 mi-
lhões por mês. A Prefeitura 
ressalta que o valor é R$ 1 
milhão maior que o repasse 
mensal feito até o final de 
2021. “Vale lembrar que a 
Administração promoveu 
dois aumentos nos recursos 
repassados no ano passado: 

em maio houve um reajus-
te de R$ 900 mil para R$ 
1,2 milhão por mês, e em 
dezembro o novo acordo 
estipulou teto de R$ 2,2 
milhões”, explicou.

Nas palavras da prefeitura, 
o atual plano de trabalho do 
convênio do Pronto-Socorro 

da Santa Casa será mantido, 
com a oferta de 16 leitos 
entre setores de emergência, 
observação masculina, obser-
vação feminina, observação 
pediátrica e isolamento.

Procurado pela reportagem, 
o provedor da Santa Casa 
de Mogi das Cruzes, José 

Carlos Petreca, confirmou 
o acerto entre as partes, e 
que as questões apresentadas 
na audiência da Câmara 
na última terça-feira foram 
abordadas na reunião. “Os 
ajustes do contrato serão 
discutidos pelas áreas téc-
nicas das duas instituições”, 

informou em nota. 

Histórico 
Nesta semana, a Santa 

Casa detalhou o processo 
de renovação do convênio 
com a prefeitura para o uso 
do Pronto-Socorro. Segundo 
representantes da Santa Casa, 
a unidade estaria operando há 
mais de seis meses com mais 
de 250% de sua capacidade 
operacional, com dificulda-
des para transferir pacientes 
necessitando de cuidados 
especializados pela Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (Cross), 
que cabe ao Estado.

Na ocasião, a direção da 
Santa Casa afirmou aos ve-
readores que, por problemas 
econômicos e estruturais, a 
entidade não teria condições 
de renovar o contrato. No 
entanto, o provedor da Santa 
Casa reiterou que o diálogo 
com a prefeitura não estaria 
descartado, mediante as 
necessidades para o aten-
dimento à população. 

André Diniz
Arquivo Mogi News 

Parceria leva 30 clínicas 
esportivas para as escolas 

Mogi- Alunos de escolas 
municipais de diferentes re-
giões da cidade participaram 
neste primeiro semestre de 30 
clínicas esportivas, realizadas 
em parceria pelas secretarias 
municipais de Educação e Esporte 
e Lazer de Mogi das Cruzes. 
As modalidades esportivas 
são apresentadas aos alunos 
por atletas que representam a 
cidade em competições oficiais, 
despertando o interesse das 
crianças pelo esporte.

Uma das novidades foi o 
badminton, modalidade pouco 
conhecida pelas crianças. Os 
alunos fizeram atividades lúdicas 
de arremesso com a peteca 
utilizada na modalidade, para 
se aquecerem e aprenderem 
os movimentos. A coordena-
dora do time de Badminton 
de Mogi das Cruzes, Agnes 
Noda, destacou a importância 
da clínica nas escolas. “É levar 
o esporte para escolas que não 
tem acesso, é apresentar uma 
modalidade pouco conhecida 
para os alunos”.

Além da modalidade, neste 

Educação e Esporte

primeiro semestre foram reali-
zadas clínicas de basquete, boxe, 
futebol de campo, capoeira, 
futsal e tênis de campo. Uma 
das equipes participantes foi 
o time de futebol feminino da 
Associação Nova Esperança, 
que estiveram nas escolas mu-
nicipais rurais Nossa Senhora 
da Conceição, no bairro do 
Tabor e Prof. Cid Torquato, 
em Jundiapeba.

O projeto tem como prio-
ridade atender escolas, que 
ainda não fazem parte do 

programa Escola de Tempo 
Integral. “A proposta é de que 
as crianças tenham contato 
com o esporte e conheçam as 
modalidades com atletas que 
representam Mogi das Cruzes. 
A partir desse primeiro passo, 
os alunos podem procurar 
nossos centros esportivos 
com a possibilidade de, futu-
ramente, integrar as equipes 
da cidade”, contou Juliana 
Catarina Ferreira Gonzales, 
agente de projetos da Secretaria 
de Esporte e Lazer.

Modalidades são apresentadas por atletas

Divulgação

Participantes visitam o 
Parque Chiquinho Veríssimo

Mogi- Os participantes 
do Curso de Educadores 
Ambientais Locais fizeram 
esta semana uma visita ao 
Parque Municipal Chiquinho 
Veríssimo, como parte dos 
estudos e do processo de 
aprendizagem da turma. Eles 
já realizaram visitas monito-
radas ao Parque das Neblinas, 
localizado no distrito de Taia-
çupeba e administrado pelo 
Instituto Ecofuturo, e também 
à Estação de Tratamento de 
Água (ETA) do Semae, no 
Socorro, onde conheceram 
o processo de produção de 
água e a importância da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê, 
onde estão as represas que 
abastecem o sistema produtor 
de água que atende a região.

O secretário municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
André Saraiva, destaca a 
importância do curso: “É 
uma formação dinâmica, que 
oferece capacitação teórica 
e prática aos participan-
tes, transformando-os em 
multiplicadores”, afirma. A 

Curso de Educadores Ambientais

educadora ambiental Carla 
Panzeri, que coordena o curso, 
lembra que com o passar do 
tempo mais pessoas estão se 
interessando pela formação: 

“Temos alunos com idades e 
formações variadas, o que torna 
a turma diversa e o processo 
de aprendizagem, muito 
enriquecedor”, comentou.

A segunda edição do curso, 
cujo tema é “Cidade”, terá 
aulas até dezembro, para 
as três turmas. A primeira 

turma, cujas aulas estão 
ocorrendo atualmente, é 
voltada preferencialmente 
para os moradores da Vila 
Industrial, Mogilar, Nova Mo-
gilar, 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 começaram 
no dia 16 de maio e vão até 
segunda-feira, dia 11 de julho.

Visita é parte do processo de aprendizagem

PMMC/DIVULGAÇÃO

Feum iusci tatadunt 
lum nit dipisisaiaaaa
Ibh exero consaaaae 
dolortion henit nulla 
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 - PROCESSO Nº 200.634/2022 

OBJETO: Amostragem e análise de águas. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 21 de julho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi 

das Cruzes, 04 de julho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA. Diretor Geral.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FINAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - PROCESSO Nº 33.638/2021.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS 
INFANTIS, FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, TOALHINHAS UMEDECIDAS, 
FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS, COMPLEMENTOS ALIMENTARES, ESPESSANTES 
ALIMENTARES E LEITE DE VACA INTEGRAL UHT.
EMPRESA VENCEDORA: MEDICALL FARMA DIST. PROD. E SERV. P/ SAÚDE EIRELI.
VALOR DA HOMOLOGAÇÃO FINAL: R$ 1.784.634,00 (um milhão, setecentos e oitenta e 
quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais).

Mogi das Cruzes, em 04 de julho de 2022.
JOÃO GABRIEL VIEIRA - Secretário Adjunto de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 010/2021 - PROCESSO Nº 13.487/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE PUBLICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTEGRADAS QUE POSSIBILITE 
O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A 
EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E 
NA DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que decidiu 
pela classificação das empresas na seguinte ordem: 1º lugar: IV5 PROPAGANDA LTDA - 
Pontuação Final: 69,58 (sessenta e nove inteiros e cinquenta e oito centésimos) pontos; 2º 
lugar: CAVEAT COMUNICAÇÃO LTDA - Pontuação Final: 69,00 (sessenta e nove) pontos; 3º 
lugar: VERGE STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI - Pontuação Final:  67,95 (sessenta e sete 
inteiros e noventa e cinco centésimos) e 4º lugar: ENGENHO DE IDEIAS COMUNICAÇÃO 
LTDA - Pontuação Final:  55,35 (cinquenta e cinco inteiros e trinta e cinco centésimos) 
pontos. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso na 
imprensa, para a interposição de eventuais recursos. Em não havendo, fica estabelecido 
conforme subitem “6.5.1.” do Edital o dia 18 de julho de 2022, às 10 horas, para a sessão de 
recebimento e abertura dos invólucros 5 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” das empresas 
classificadas, na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, 
na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 07 de julho de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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ENTREGAMOS EM
DOMICÍLIO

Consulte
nosso balcão

de atendimento.

CHEQUE PRÉ PARA 30 DIAS
PARA CLIENTES COM
CADASTRO
Somente para as lojas
de Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes - (Exceto Loja Aruã)
Av. Cavalheiro Nami - Jafet, 343 - Vl. Industrial - Tel.: (11) 4791-5000

Rua Olegário Paiva, 565 - Centro - Tel.: (11) 4762-1133

Rua Zeferino Vaisset, 08 - Jd. Juliana - César de Souza - Tel.: (11) 2500-2900

Ofertas válidas enquanto durarem nossos estoques durante as datas anunciadas em cada box. - É proibido à venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos(Artigo II do Estatuto da Criança e do Adolescente). -  Fotos para efeito ilustrativo. - Reservamo-nos
o direito de corrigir eventuais erros de impressão, de preços e de produtos com cartazes expostos na entrada da loja, no local da venda e no balcão de atendimento. - Cidade limpa. Povo civilizado. Não Jogue este impresso em vias públicas - Distribuição Interna.
Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto por loja em que ele esteja disponível. Para melhor atender nossos clientes, reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade a 5 unidades/kg de cada produto na promoção deste jornal.

/shibatasupermercados www.shibata.com.br

OFERTAS EXCLUSIVAS - MOGI DAS CRUZES

SUPER FIM DE SEMANA
SEXTA 08/07 | SÁBADO 09/07 | DOMINGO 10/07

Contra Filé Bovino 
Porcionado Friboi - kg 

(Exceto Maturatta / 
Friboi Reserva / 1953)

39,90
Patinho Bovino 

Reserva - kg

39,90
Acém Bovino
Reserva - kg

32,90
Costela Bovina 

Reserva - kg

24,90

Filezinho de Frango 
Congelado DaGranja 

Pacote - 1kg

19,90
cada

Linguiça Toscana 
Sadia - kg

17,90
Batata Lar Palito 
Premium - 1,5kg

18,90
cada

Hambúrguer Brasa 
Burguers Misto de Carne 

Bovina e Aves - 56g

1,29
cada

Sorvete Jundiá 
Napolitano - 1,5 Litros

13,90
cada

Maçã Red - kg

5,99
Pera William’s 

Importada - kg

6,99
Limão Tahiti - kg

1,79

Molho de Tomate 
Tradicional Olé
Sachê - 300g

1,15
cada

Farofa Pronta de 
Mandioca Yoki
Pacote - 500g  

5,49
cada

Café Bom Jesus - 500g

14,75
cada

Cerveja Stella Artois 
Long Neck - 330ml

4,79
cada

Refrigerante 
Coca Cola Pet 2 Litros + 

Fanta Laranja Pet 2 Litros 
Leve + Pague -

13,95
cada

Água Sanitária 
Suprema - 2 Litros

3,99
cada

Azeite Espanhol
La Española
Tipo Único 

Vidro - 500ml

16,95
cada

Macarrão 
c/ Ovos Dona Benta 

Pacote - 500g 
(Exceto Ninho)

2,98
cada
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