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

Governador confirma início 
da quimioterapia no AME 

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Mogi das Cruzes terá sessões de quimioterapia a partir de agosto

BASQUETE 3X3

O Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Mogi das 
Cruzes passará a atender no mês 
de agosto a pacientes com cân-
cer para sessões de quimioterapia, 
como já havia o adiantado o Mogi 
News/Dat. O governador Rodri-
go Garcia (PSDB) visitou ontem 
o local, acompanhado do prefei-
to Caio Cunha (Pode) e de outros 
prefeitos e vereadores de cidades 
da região, circulando pelas depen-
dência da unidade. Também hou-
ve questionamentos sobre outros 
temas envolvendo a área da saú-
de pública em Mogi e na região, 
como a possibilidade de reabertu-
ra do Pronto-Socorro do Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho Melo.  
Cidades, página 4
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Moradores do Condomínio Azaleia, 
na Vila Pomar, em Mogi das Cru-
zes, reclamam que há alguns anos 
têm aparecido trincas, infiltração 
e rachaduras nas paredes de seus 
apartamentos. Eles afirmaram ao 
Mogi News que durante esse tem-
po realizaram diversas reclamações, 
porém, não houve qualquer ação 
da construtora.Cidades, página 8

Vila Pomar

MORADORES 

RECLAMAM 

DE TRINCAS

COMEMORAÇÃO

Sincomércio 
promove 
evento hoje. p5

O prefeito de Mogi, Caio Cunha, acompanhou ontem o governador Rodrigo Garcia no AME

Pedro Chavedar/PMMC

 Equipe Sub 23 conquista ouro no Circuito  Paulista. Cidades, página 8

Covid-19

Cidades iniciam a vacinação 
de crianças de 3 e 4 anos 

Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz e Poá estão 
atendendo a nova faixa etária. Cidades, página 3
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EDITORIAL 

Saúde

O 
governador Rodrigo Garcia (PSDB) 
fez ontem mais uma visita à Mogi 
das Cruzes, confirmando uma 
notícia que já havia sido ante-

cipada pelo Mogi News/Dat que é o início 
dos serviços de oncologia no Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) da cidade 
a partir de agosto. O evento reuniu políticos 
de diferentes vertentes e uma das pautas foi 
a reabertura do Pronto-Socorro do Hospi-
tal Luzia de Pinho Melo, que tem se torna-
do uma necessidade cada vez maior não só 
para Mogi, como para a região.

Na última semana, como destacamos em 
uma de nossas reportagens, manifestantes se 
reuniram em frente ao hospital para reivindi-
car a reabertura e também que seja ampliado 
o número de médicos especialistas, diante 
do longo tempo na espera por uma consulta. 

Nas semanas anteriores, a novela em tor-
no da renovação do convênio entre a Santa 
Casa de Mogi e a Prefeitura, que também 
foi dificultada pelas condições adversas en-
frentadas pela instituição, que convive com 
a superlotação e a dificuldade de transferên-
cia de pacientes para outras unidades hos-

pitalares do Estado.
O pedido de reabertura do PS do hos-

pital estadual também entrou na pauta da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e 
do deputado federal Marco Bertaiolli, que 
encaminharam solicitações ao Estado. O 
prefeito Caio Cunha, durante o período de 
renovação do convênio da Santa Casa, falou 
na união de força com a entidade filantró-
pica para que o pleito ganhe força junto ao 
governo do Estado.

Além do drama vivido pela Santa Casa, 
as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 
da cidade também convivem com o excesso 
de atendimentos e a dificuldade no encami-
nhamento de pacientes. Um problema que 
precisa do olhar do Estado. O governador fa-
lou na abertura de mais leitos para que essas 
transferências ganhem agilidade, o que com 
certeza contribui para desafogar o sistema, 
e garantir um melhor serviço à população. 

Porém, tudo parece que demanda tempo, 
nas relações do poder público, e tempo é o 
quem precisa de atendimento em saúde não 
tem. Tudo na saúde demanda urgência. É 
esse o olhar que o gestor público precisa ter. 

O empréstimo consignado 
em benefício previdenciário 
é o mais novo desastre eco-
nômico brasileiro. Com a 
aprovação da PEC Kamika-
ze, a margem para os con-
signados subiu de 40% para 
45% do benefício. Assim, um 
beneficiário do INSS pode-
rá comprometer metade do 
benefício por anos com um 
empréstimo que, na maioria 
das vezes, não é necessário 
e é empurrado por bancos 
e financeiras. 

Agora até quem recebe o 
BPC, benefício de prestação 
continuada, pessoas em si-
tuação de extrema vulnera-
bilidade social, idosos de-
samparados ou pessoas com 
necessidades especiais que 
recebem um salário mínimo 
também podem se endividar. 
Imagine sobreviver com ape-

Consignado

ARTIGOS
Cedric Darwin

nas 55% do salário mínimo. 
Os únicos beneficiados são 

as financeiras e os bancos 
que cobram, com a anuência 
do governo, juros altíssimos, 
abusivos, mas legalizados. 
Além do desastre do consig-
nado legalmente contratado 
há ainda a multiplicação dos 
golpes. Empresas correspon-
dentes munidas dos dados 
dos beneficiários contra-
tam empréstimos consigna-
dos falsificando ou colando 
a assinatura do beneficiário 
sem sua ciência, pedido ou 
autorização. 

Como só recebe seu bene-
fício, nem percebe o crédito 
e o consume imaginando ser 
parte do benefício. A vítima 
só vai descobrir quando no-
tar que ao sacar o benefício 
está menor, o que pode levar 
meses. Aí começa a saga. A 

vítima questiona o descon-
to do empréstimo e o banco 
afirma e comprova que houve 
crédito em sua conta. À víti-
ma só resta recorrer ao Po-
der Judiciário. Não pode ser 
nos Juizados Especiais, pois 
será necessária prova pericial 
para apurar a autenticidade 
da assinatura.

As fraudes se multiplicam 
sem adoção de providência 
criminal. Se você foi vitima 
ou conhece alguém que foi, 
procure ou oriente a pro-
curar um advogado para o 
cancelamento do contrato 
fraudulento e dos descontos, 
declaração de que o crédito 
em conta foi amostra grátis 
(art. 39, III do CDC), repe-
tição do indébito das par-
celas descontadas (art.42, 
parágrafo único do CDC) e 
indenização do dano moral.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.

editor@jornaldat.com.br 
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 �Visita governador 1

O ex-prefeito Marcus Melo marcou pre-
sença na visita do governador Rodri-
go Garcia (PSDB), em Mogi das Cru-
zes, juntamente com vários prefeitos 
da região como de Suzano, Ferraz de 
Vasconcelos e Salesópolis. Dentre os 
vereadores locais estavam Zé Luiz 
(PSDB), Vitor Emori (PL), Edinho do 
Salão (MDB), e outros. 

 �Visita governador 2

Ao final da visita em Mogi, Garcia cum-
priu o ritual de todo político em cam-
panha. Comeu um pastel na barraqui-
nha do lado do  Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME).

 � CadÚnico

O novo aplicativo do Cadastro Único, 
lançado em 30 de março, permite que 
o cidadão faça um pré-cadastramen-
to, adiantando várias informações que 
depois precisam ser ratificadas numa 
entrevista presencial, feita em um Cen-
tro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) ou num posto de atendimen-
to municipal. O pré-cadastro agiliza o 
atendimento presencial, que fica bem 

mais rápido.

 �Emprego

A Secretaria de Emprego e Desenvol-
vimento Econômico de Guararema, 
por meio do Serviço de Atendimento 
ao Trabalhador (SAT) atualizou a lista 
de vagas de trabalho na cidade. Nes-
ta semana, o SAT está mediando 62 
oportunidades para diferentes áreas 
profissionais. Dentre as vagas dispo-
níveis estão: analista de departamen-
to de pessoal; soldador/ soldador MIG; 
eletricista; dentista; borracheiro; jardi-
neiro; e técnico em manutenção. A re-
lação completa pode ser conferida atra-
vés do site - sat.guararema.sp.gov.br

 �Diversão e solidariedade

A alegria contagiou as famílias presen-
tes na Festa Julina do Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes (CCMC). Na últi-
ma sexta-feira e sábado, o comple-
xo esportivo e de lazer reuniu 2,5 mil 
associados para curtir muita música, 
quadrilha e comidas típicas de um ar-
raiá. As atrações também fomentaram 
o trabalho social do município, através 
de entidades parceiras do clube, fo-
ram mais de quatro mil itens vendidos.

 editor@jornaldat.com.br

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••



cidadesQuinta-feira, 21 de julho de 2022 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Guias são convidados a 
se cadastrar no Cadastur

Guararema- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cultura está convidando os 
guias de turismo que atuam 
no município para se cadastrar 
na plataforma Cadastur e ficar 
à disposição do município 
para os grandes eventos tu-
rísticos da cidade. Ao fazer 
o cadastro no Cadastur, o 
guia de turismo deixa suas 
informações disponíveis na 
plataforma do Ministério do 
Turismo, cujas informações 
podem ser consultadas pela 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo. A Pasta, por sua vez, ao 
organizar eventos turísticos 
no município acessa o portal 
e procura por profissionais 
da área que estão aptos a 
desempenhar suas funções 
no município de Guararema.

O cadastro pode ser fei-
to por guias de turismo de 
Guararema que atuam no 
município, ou de qualquer 
outra localidade, desde que 
também prestem serviço na 
cidade.

“O cadastro de guias de turismo 

Turismo

no Cadastur, do Governo Fe-
deral, é importante para que 
a gente planeje nossas ações e 
nosso calendário de eventos 
considerando a quantidade e 
o perfil destes profissionais”, 
explica o secretário muni-
cipal de Cultura e Turismo, 
Mateus Sartori. “O cadastro é 
simples e deve ser feito, pois 
beneficia o turismo e todos 
os envolvidos”, completou.

Grandes eventos estão sendo 
organizados em Guararema 

neste ano, após o período 
de paralisação por conta da 
pandemia da Covid-19. O de 
maior destaque é o Guarare-
ma Cidade Natal, que vai ser 
retomado neste ano e que atrai 
pessoas de diversas localidades 
do Estado e do Brasil.

Cadastur é o sistema de 
cadastro de pessoas físicas e 
jurídicas que atuam no setor 
de turismo e é acessado pelo 
link https://cadastur.turismo.
gov.br. 

Interessados deixam seus dados na plataforma da Pasta

Comunicação/PMG

Região inicia imunização de 
crianças de 3 e 4 anos de idade

Vacinação começou em Ferraz na última segunda-feira, e a partir de hoje abrange também Suzano, Mogi e Poá

COVID-19

Alto Tietê - A Prefeitura 
de Ferraz de Vasconcelos 
foi a primeira cidade da 
região a iniciar a nova etapa 
na campanha de vacinação 
contra o novo coronavírus 
(Covid-19) para o público 
infantil, na faixa de 3 e 4 
anos de idade. O objetivo 
da nova etapa, que começou 
na segunda-feira, é imunizar 
mais de 8 mil crianças.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a vacinação 
será nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) em dias e 
horários diferentes. Na Vila 
Margarida, às segundas e 
quartas-feiras, e Vila São 
Paulo, sexta-feira, das 8 às 
15 horas. Já no CSII, terça 
e quarta-feira das 8 às 20 
horas, e Vila Santo Antônio, 
quinta-feira, das 8 às 15 horas.

A Pasta da Saúde informou 
que a vacina a ser aplicada 
nas crianças será a CoronaVac/
Butantan, com mais de 8,3 
mil crianças aguardadas para 

a primeira dose, sendo que 
a dose de reforço poderá ser 
aplicada em 28 dias.

Para receber a vacina, 
os responsáveis deverão 
apresentar cartão do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), 
caderneta de vacinação e 
comprovante de endereço, 
além do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), caso tenha. “Os 
responsáveis devem estar 
atentos às orientações da 
secretaria quanto ao intervalo 
de 14 dias entre as vacinas 
de rotina que já constam 
do esquema vacinal, por 
isso a importância de levar 
a carteirinhas de vacinação”, 
informou.

Além da vacinação infan-
til, a Prefeitura de Ferraz 
de Vasconcelos confirmou 
o início da vacinação da 
quarta dose (segunda dose 
de reforço) para pessoas com 
mais de 35 anos, e a quinta 
dose (terceira dose de refor-
ço) para imunossuprimidos 
graves com mais de quatro 
meses da dose anterior.

Outras cidades
Mogi das Cruzes, Suzano 

e Poá iniciam hoje a vacina-
ção para este novo público 
com comorbidades, como 
cardiopatias crônicas, asma 
grave, doenças neurológicas 

crônicas, imunossupressão 
e pneumopatias. 

Em Mogi, a Secretaria 
Municipal de Saúde abrirá 
hoje, às 9 horas, as primeiras 
vagas para agendamento de 
vacinação com Coronavac. A 

aplicação, de acordo com a 
Prefeitura, obedece à Nota 
Técnica nº 231/2022, do 
Ministério de Saúde, que 
liberou o uso e também definiu 
a ordem de atendimento. A 
cidade deve imunizar cerca 

de 13 mil crianças nessa faixa 
etária. Os agendamentos 
podem ser feitos pelo Cli-
que Vacina (https://vacina.
mogidascruzes.sp.gov.br/) 
ou então pelo SIS 160.

A estimativa em Suzano 
é que o público desta faixa 
etária seja de 8,8 mil pessoas. 
Para garantir a aplicação da 
vacina em um dos 24 postos 
de saúde da cidade, a recomen-
dação é fazer o pré-cadastro 
no site www.vacinaja.sp.gov.
br e ter em mãos RG, CPF, 
cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS), comprovante 
de endereço, carteirinha de 
vacinação e documento que 
ateste a comorbidade, como 
exames, laudos e receitas 
de medicamentos em uso. 
A imunização ocorre entre 
8 e 15 horas. A vacinação 
dos demais públicos também 
segue nas unidades, segundo 
a Prefeitura.

Poá também inicia hoje 
a vacinação de crianças em 
todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). 

André Diniz

Entre as condições pré-existentes estão cardiopatias crônicas e asma grave

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Itaquá- A Guarda Ambien-
tal realizou 252 ocorrências 
ambientais no primeiro semestre 
deste ano. Descarte irregular 
de inertes (45), resgate de 
animais (80) e movimentação 
irregular de terra (12) tiveram 
maiores incidências.

Com o patrulhamento 
preventivo e a entrega de 
seis ecopontos na cidade, a 
abordagem dos agentes em 
casos de flagrante de descarte 
irregular permite que o infrator 
seja conduzido ao local mais 
próximo para dar o destino 
correto aos materiais. Os 
ecopontos recebem móveis 
desmontados, madeiras, reci-
cláveis, resíduos da construção 
civil e lâmpadas.

De acordo com o secretário 
de Segurança Urbana, An-
derson Caldeira, o trabalho 
preventivo tem se mostrado 
positivo. “Quem comete esses 
crimes contra o meio ambiente 
fica apreensivo quando avista 
a viatura com frequência e isso 
tem diminuído a incidência.”

Em janeiro, 23 animais 
foram resgatados, o maior 

Guarda Ambiental realiza 

mais de 250 operações 

Primeiro semestre

número de ocorrências do 
tipo no semestre. Depois do 
resgate, os bichos recebem 
um cuidado emergencial, 
quando necessário, e são 
encaminhados ao Parque 
Ecológico do Tietê, na capital 
paulista, para o atendimento 
complementar.

O secretário de Meio Am-
biente e Saneamento, João 
Carlos Navarro, reforça que 
o cuidado vai além do resgate. 

“Examinamos o animal recolhido, 
mas se houver necessidade 
de cuidados mais específicos, 
encaminhamos para o Tietê. 
Assim que recuperado, são 
soltos na natureza ou encami-
nhamos para um local seguro.”

Só em junho, dois autos de 
infração de crime ambiental 
somaram R$ 29.412,40 em 
multa. “Não podemos permitir 
a destruição de áreas verdes, 
a contaminação da água e a 
extinção de espécies. Se faz 
necessária posturas adequa-
das quanto à importância da 
preservação e manutenção do 
habitat natural”, destacou o 
prefeito Eduardo Boigues (PP).

Itaquá- Com a proposta de 
garantir o planejamento familiar 
e a melhoria da qualidade de 
vida da população, a Prefeitura 
está oferecendo cirurgias de 
vasectomia para homens de 
25 anos ou mais e/ou que já 
tenham pelo menos dois filhos. 
Para realizar o procedimento, 
os interessados devem procurar 
uma UBS.

A Secretaria de Saúde con-
tabiliza que são realizadas pelo 
menos cem cirurgias do tipo 
por mês na cidade. O método 
contraceptivo é realizado através 
de uma pequena cirurgia a 
nível ambulatorial, visto que a 
vasectomia é um procedimento 
de esterilização voluntária e 
não precisa de internação. 

“Estamos avançando em tudo 
o que envolve planejamento 
familiar na cidade. Já realiza-
mos mutirões de implantação 
de DIU e de vasectomia que 
foram um sucesso, então 
mantivemos essas ações”, des-
tacou a secretária de Saúde, 
Ariana Julião.

Saúde 
disponibiliza 
cirurgias de 
vasectomia

Planejamento familiar
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Quimioterapia no AME de 
Mogi começa no próximo mês

Confirmação foi feita pelo governador Rodrigo Garcia em visita ao equipamento de saúde na tarde de ontem

SAÚDE

Mogi - O Ambulatório 
Médico de Especialidades 
(AME) de Mogi das Cruzes 
passará a atender no mês 
de agosto a pacientes com 
câncer para sessões de qui-
mioterapia, como já havia 
o adiantado o Mogi News/
Dat. O anúncio foi feito pelo 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB), durante visita ao 
local no final da manhã de 
ontem.

O governador, acompanha-
do do prefeito Caio Cunha 
(Pode) e de outros prefeitos 
e vereadores de cidades da 
região, conheceu as depen-
dências do ambulatório que 
realiza consultas, exames e 
pequenas cirurgias. Ao final, 
Garcia visitou as obras da nova 
ala que ficará responsável 
pela realização dos proce-
dimentos de quimioterapia.

Segundo o governador, 

Governador visitou o local ontem, acompanhado pelo prefeito Caio Cunha 

a partir de 1º de agosto o 
AME de Mogi das Cruzes, 
juntamente com o Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, será credenciado para 
a realização das sessões de 
tratamento contra o câncer.

“O AME tem um aten-
dimento regional e faz o 
diagnóstico para o câncer 
no Alto Tietê. Com isso, 
ampliamos a oferta de qui-
mioterapia, e a população 
que sofre e precisa passa a 
ter mais acesso”, explicou.

Questionado sobre a expan-
são da oferta de vagas para 
quimioterapia, o governador 
explicou que a oferta de 
exames será implantada em 
etapas, em caráter progres-
sivo até o final do ano, para 
que o equipamento tenha 
a capacidade de realizar 
600 atendimentos por mês 
aos pacientes oncológicos: 

“Vamos ampliar ao longo 
dos próximos quatro meses”.

O AME de Mogi registrou 
no primeiro semestre 17,5 
mil consultas médicas, 612 
cirurgias médicas maiores e 
889 de menor porte.

PS e Maternidade
O governador também foi 

questionado sobre outros 
temas envolvendo a área da 
saúde pública em Mogi e na 
região, como a reabertura do 
Pronto-Socorro do Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo. Garcia declarou que 
o processo de reorganização 
do sistema estadual para o 
pós-pandemia definiu como 
prioridade aumentar a oferta 

de leitos de internação e de 
especialistas, reduzindo a fila 
de espera por transferências 
na atenção básica.

“Estamos estudando for-
mas de desafogar as UBSs 
(Unidades Básicos de Saú-
de) e UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) dos 
municípios que, por não ter 
leitos disponíveis, acabam 

tendo problemas. Queremos 
aumentar a oferta de leitos 
de internação no Alto Tietê 
para não termos cenas de 
superlotação e não é um novo 
Pronto-Socorro que pode 
resolver. Queremos olhar 
como rede para a região”.

Sobre os mutirões de cirur-
gias no Hospital das Clínicas 
de Suzano para reduzir a 
demanda criada durante 
a pandemia  de Covid-19, 
Garcia disse que o esforço 
é para quitar a fila de espera 
de cirurgias para a abertura 
em 2023 como um hospital 
regional com leitos.

Acerca dos esforços con-
juntos com a Prefeitura para 
a compra dos equipamentos 
para a Maternidade Muni-
cipal, Garcia reiterou que a 
transferência de recursos ao 
município já foi realizada e 
a compra deve ser concluída 
ainda neste ano, e que acre-
dita que no fim do ano será 
anunciado o convênio para 
o aporte financeiro da nova 
unidade hospitalar. 

André Diniz
Divulgação/Governo do Estado 

Suzano promove mais de 2 
mil intervenções no trânsito 

Suzano- A Prefeitura reali-
zou durante todo o primeiro 
semestre deste ano mais de 2 
mil intervenções para melhoria 
do trânsito da cidade. As ações 
envolvem pintura de lomba-
das e de faixas de pedestres, 
instalação de placas, criação 
de rampas de acessibilidade 
e Operação Tapa-Buraco. Os 
trabalhos foram executados 
pela Secretaria Municipal 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana.

De acordo com a pasta, no 
período entre janeiro e junho, 
foram pintadas 239 lombadas 
e 427 faixas de pedestres. Maio 
foi o mês em que houve mais 
pinturas das lombadas, 74 
ao todo; o mesmo vale para 
a de faixas de pedestres, que 
somaram 126 ações. Por sua 
vez, a quantidade de placas 
de trânsito e de nomes de vias 
públicas implantadas durante 
o primeiro semestre chega a 
1.084. Março foi o principal 
mês para essa atividade, com 
389 instaladas no total. Por 
fim, entre janeiro e junho 

Primeiro semestre

foram criadas e sinalizadas 
26 rampas para pessoas com 
mobilidade reduzida, sendo 
dez delas em maio.

Além desses serviços, a 
Secretaria Municipal de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
também realizou a Operação 
Tapa-Buraco em diversas vias 
públicas de Suzano. No pe-
ríodo analisado foram feitas 
234 intervenções para acabar 
com essas deficiências no 
pavimento de ruas e avenidas 
e do município. Em junho 
ocorreu o maior número deste 
trabalho, com 70 ao todo, 

seguido pelo mês de março, 
quando houve 64 intervenções.

De acordo com o secretário 
da Pasta, Claudinei Galo, esta 
é uma iniciativa constante de 
manutenção que visa garantir 
a segurança tanto de pedes-
tres quanto de motoristas 
e motociclistas. “Estamos 
no meio do Alto Tietê, ou 
seja, além do tráfego local, 
a cidade recebe veículos de 
toda a região e de São Paulo, 
por isso a necessidade de se 
realizar um trabalho constante 
de manutenção”, destacou o 
chefe da Pasta.

Ações envolvem pintura de lombadas e de faixas de pedestres

Mauricio Sordilli/Secop Suzano
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Novo curso prepara jovens 
para desafios profissionais

Mogi- Jovens podem se 
inscrever até o dia 8 de agos-
to no programa Empodera 
Juventudes, uma parceria 
entre a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação, o Crescer e 
o Instituto Global Attitude. 
O período de inscrições foi 
aberto ontem e a iniciativa 
tem como objetivo fortalecer 
o projeto de vida dos jovens, 
prepará-los para o acesso 
ao mundo do trabalho e 
formar cidadãos globais para 
lideranças locais.

Podem participar jovens 
entre 15 e 24 anos, resi-
dentes em Mogi das Cruzes, 
estudantes ou egressos de 
escolas públicas. O curso é 
gratuito e para se inscrever, 
os interessados podem fazer a 
inscrição online através do link: 
bit.ly/empodera-juventudes.

Para os jovens que não 
possuem fácil acesso à inter-
net para realizar a inscrição, 
será disponibilizado espaço 
e internet nas unidades do 
Crescer de Braz Cubas, Vila 

Crescer

Brasileira, Vila Natal e Centro/
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação.

O resultado da seleção dos 
inscritos será divulgado em 
11 de agosto e as matrículas 
deverão ser feitas entre os 
dias 15 e 17 de agosto, a 
partir das orientações que 
serão encaminhadas ao e-mail 
dos selecionados. A previsão 
é que as aulas se iniciem em 
22 de agosto.

A primeira etapa do pro-
grama terá duração de dez 
semanas, abordando os temas 

de formação cidadã, com-
petências socioemocionais 
e a Agenda 2030 da ONU, 
com os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável. O 
trabalho será desenvolvido 
com os temas estabelecidos, 
além de atividades extras, 
que buscarão proporcionar 
aos jovens conhecer melhor 
seu bairro e sua cidade em 
questões profissionais, edu-
cacionais e de lazer.

Mais informações podem 
ser obtidas pelos WhatsApp 
91457-5721.

Período de inscrições para o programa foi aberto ontem

Divulgação/PMMC

Partidas de futsal e vôlei 
serão em Guararema

Guararema - Mais uma 
vez o Ginásio Poliesportivo 
Lázaro Germano, no bairro 
Ipiranga, vai ser palco de 
grandes disputas. Além do 
cronograma de partidas de 
diversas modalidades que 
ocorrem no local, o espaço 
da Prefeitura de Guararema, 
administrado pela Secretaria 
Municipal de Esportes vai 
receber partidas de Futsal 
e Voleibol dos Jogos Regio-
nais. A programação contará 
com equipes de toda a região, 
como Guarulhos, Ferraz de 
Vasconcelos, Mogi das Cruzes, 
Guararema – cidade sede -, 
dentre outras cidades.

As partidas começam ama-
nhã, com os jogos de Voleibol 
entre Mogi das Cruzes e 
Santa Isabel (feminino), às 
19 horas e Guararema contra 
Santa Isabel (masculino), às 
20 horas. Já no sábado, a 
programação começa logo às 
8 horas com jogos de Futsal 
da Base Regional. À tarde, 
pelo Voleibol feminino dos 
Jogos Regionais, Guararema 

 Jogos Regionais

enfrenta Santa Isabel, às 18 
horas e pelo masculino, Fer-
raz de Vasconcelos enfrenta 
Santa Isabel às 19h30.

No domingo, a equipe 
feminina de Voleibol de 
Guararema volta à quadra 
às 11 horas, para enfrentar 
Mogi das Cruzes, enquanto 
a masculina joga às 12 horas 
contra Ferraz de Vasconcelos.

A programação oficial do 
Futsal dos Jogos Regionais 
tem início na segunda-feira 

(25), com dois jogos. Ferraz 
de Vasconcelos enfrenta 
Guarulhos, às 19 horas e 
Guararema enfrenta Mogi 
das Cruzes, às 20 horas. Estes 
mesmos horários – 19 e 20 
horas – também se repetem 
até sexta-feira, alternando 
os jogos entre as equipes 
de Guararema, Mogi das 
Cruzes, Guarulhos, Cajamar 
e Ferraz de Vasconcelos. A 
equipe de Guararema entra 
em quadra segunda, terça, 

As partidas começam amanhã com jogo de vôlei

Comunicação/PMG

Sincomércio faz evento para 
celebrar o empreendedorismo

Grande festa aberta ao público, realizada hoje, homenageia o Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho

RECONHECIMENTO 

Região - O Sindicato do 
Comércio Varejista de Mogi 
das Cruzes e Região do Alto 
Tietê (Sincomércio) promo-
ve hoje uma grande festa, 
em homenagem ao Dia do 
Comerciante, que foi come-
morado em 16 de julho. A 
data que valoriza a razão de 
ser e de existir da entidade 
do Alto Tietê, terá a devida 
representatividade, contando 
com mais de 700 convidados 
reunidos no Cemforpe. O 
evento, aberto ao público, 
traz o tema “Sincomercio 
nos Novos Tempos” e vai ser 
marcado por uma série de 
atividades de entretenimento, 
bem como homenagens.

O ponto alto da noite 
será a entrega de troféus 
Destaque Empreendedor 
Airton Nogueira. A honraria 
leva o nome da liderança 
do Alto Tietê e fundador do 
Sincomercio na região, que 
contribuiu para as causas 
do empreendedorismo e do 
desenvolvimento econômico 
e social. A homenagem foi 

uma idealização do atual 
presidente do Sincomercio, 
Valterli Martinez, e a organi-
zação do evento conta com a 
equipe da Midas Marketing, 
apoiada pela estrutura da 
entidade representativa do 
comércio.

Campanha solidária
Sem deixar de honrar sua 

vocação para contribuir com 
causas sociais, o Sincomer-
cio organizou uma gincana 
solidária. Por meio dela, os 
comerciantes das oito cida-
des de sua base territorial 
foram estimulados a captar 
doações de cupons fiscais 
que vão beneficiar entidades 
filantrópicas.

A dinâmica está sendo 
realizada em parceria com a 
empresa de tecnologia Soulcial. 
Assim, os empreendedores 
de cada cidade que mais 
arrecadarem serão os eleitos 
para receber o prêmio que 
leva o nome do fundador do 
Sincomercio. Além disso, os 
demais participantes desta 

corrente do bem irão também 
receber o devido reconheci-
mento pelos esforços. 

Programação artística 
Além da programação 

especial pensada pelo Sesc 

Mogi das Cruzes, o evento 
conta também com o apoio 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, Sebrae, CDL, Aescon, 
entre outros. A recepção 
dos convidado terá início 
às 18 horas, com música 

ao vivo, show de mágicas, 
performances artísticas e 
interação com o público. 
Na sequência, os presentes 
serão convidados ao audi-
tório, onde acompanharão 
uma intervenção teatral e 

a cerimônia de premiação.
A programação artística 

do evento tem curadoria do 
Sesc Mogi, que para sua vinda 
para a cidade contou com 
o apoio pioneiro de Airton 
Nogueira e, na sequência, do 
seu sucessor, Valterli Martinez. 
O Sincomercio conseguiu 
fortalecer a mobilização 
social pela aprovação da 
instalação do Sesc em Mogi 
das Cruzes.

Destaque no evento para o 
show com o Quarteto Regio-
nal Imperial, que apresenta 
composições em formato 
instrumental dos antigos 
conjuntos regionais que 
acompanhavam os grandes 
nomes da MPB da Era de 
Ouro do rádio; a intervenção 
artística da Cia. Patética, que 
estabelece contato com as 
pessoas através do lirismo da 
poesia e do encanto do Teatro 
de Bonecos, permeados por 
música; mágica com Marco 
Alvarenga, Giovanni Bright 
e Willy White. e teatro com 
Cia. Clara Rosa. 

Evento contará com a apresentação do grupo Quarteto Regional Imperial 

Divulgação
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Cecília diz que ama Gustavo antes de ir para o colégio. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Davi não deixa Isadora interromper o encontro entre Joaquim e Iolanda. 

Tenório pensa em escrever um artigo para um jornal. Joaquim garante que 

consumará seu casamento, e Isadora fi ca temerosa. Davi decide deixar 

Campos. O golpe de Enrico ao cassino é descoberto, e Santa oferece uma 

recompensa pela captura do falsifi cador das fi chas. Onofre anuncia que 

Lucinha será sua nova assistente.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Andréa avisa que Pat ainda não pode ter muitas informações sobre o grupo. 

Pat decide contar para Moa e Ítalo o que descobriu sobre o grupo de Andréa. 

Renan é ovacionado pelos bailarinos. Ítalo convence Pat a colocar uma 

câmera e uma escuta durante as reuniões secretas com o grupo de mulheres.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Tenório volta atrás e desarma Alcides. Mariana fi ca assustada ao saber que 

Jove foi jurado de morte por Alcides. Alcides pede a Tenório sua arma de 

volta, prometendo matar Jove e José Leôncio para ele e o patrão tomarem as 

terras do fazendeiro. José Leôncio pede a Jove que use a arma em sua cinta.

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Tobias e José Antônio brigam no mercadão. Peppe avisa que passou no 

teste da escolinha. Luiggi fi ca entusiasmando. Hugo fi ca triste ao saber que 

foi usado por Maria Antônia. Oxente repreende José Antônio.

Na caminhada da 

vida, aprendi que nem 

sempre temos o que 

queremos. Porque nem 

sempre o que queremos 

nos faz bem. Foi preciso 

sentir dor, para que 

eu aprendesse com as 

lágrimas. Foi necessário 

o riso, para que eu 

não me enclausurasse 

com o tempo. Foram 

precisas as pedras, para 

que eu construísse 

meu caminho. Foram 

fundamentais as 

flores, para que eu me 

MOMENTO
especial

A CAMINHADA DA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje Parabéns! 

Que sua vida seja recheada de momentos bons e felizes.

“Sei que a vida te reserva um futuro 
lindo!”

 cultura@jornaldat.com.br

alegrasse na caminhada. 

Foi imprescindível a 

fé, para que eu não 

perdesse a esperança. 

Foi preciso perder, para 

que ganhasse de verdade. 

Foi no silêncio que me 

escutaram com clareza. 

Pois sem provas não tem 

aprovação. E a vitória 

sem conquista é ilusão. 

E a maior virtude dos 

fortes é o perdão.
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RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66-2/2021 - PROCESSO Nº 13382/2021  E APENSOS. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO MATERIAIS PARA CONFECÇÃO 
DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Mobilidade 
Urbana, comunica aos interessados que, tendo em vista o reajuste do valor feito 
pela empresa: ABEX – COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP, 
houve necessidade de correção do valor total publicado da licitação no valor de R$ 
511.899,00 (quinhentos e onze mil, oitocentos e noventa e nove reais), sendo o 
correto o valor de R$ 503.226,20 (quinhentos e três mil, duzentos e vinte e seis reais 
e vinte centavos). Assim, fica retificada a homologação publicada em 08 de abril de 
2022, para constar o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 06 de junho de 2022.
CRISTIANE AYRES CONTRI - Secretária de Mobilidade Urbana 

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Equipe Sub 23 masculina conquista ouro no Circuito Paulista 

Mogi - O Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos foi palco para a quinta 

etapa do 7º Circuito Paulista de Basquete 3x3, no último final de semana. A equipe 

Atomic Basketball de Mogi das Cruzes foi o destaque da competição e conquistou o 

título na disputa da categoria Sub 23. O Ginásio Municipal recebeu atletas de todo o 

Estado e com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

Moradores reclamam de estrutura 
precária em condomínio em Mogi

Imóvel localizado na Vila Pomar, em Mogi das Cruzes, apresenta trincas, infiltração e rachaduras em vários blocos

PROGRAMA MINHA, CASA MINHA VIDA

Mogi- Moradores do Condo-
mínio Azaleia, na Vila Pomar, 
em Mogi das Cruzes, recla-
mam que há alguns anos têm 
aparecido trincas, infiltração e 
rachaduras nas paredes de seus 
apartamentos. Eles afirmaram 
ao Mogi News que durante 
esse tempo realizaram diversas 
reclamações, porém, não houve 
qualquer ação da construtora.

O pastor, Elias de Oliveira 
Faria, de 42 anos, relatou 
que mora no prédio desde 
a entrega das chaves há 11 
anos, e desde então, o imóvel 
apresenta problemas graves na 
estrutura. “A obra foi mal feita, 
sofremos com infiltração em 
vários apartamentos. Quando 
chove a água entra, os pisos 
foram mal colocados e em 
alguns blocos as rachaduras 
são enormes que é possível 

Proprietários dos apartamentos apresentaram à reportagem, fotos e vídeos do local

ver a rua”, destacou.
Outra moradora que não 

quis ser identificada relatou que 
foram feitos vários comunica-
dos à síndica do condomínio 
para que algo fosse feito. “Ela 
disse que entraria em contato 
com a construtora, mas até 
agora nada. Tenho uma filha 
deficiente e se acontecer al-
guma coisa não tenho como 
socorrê-la”, disse.

Proprietários de apartamentos 
encaminharam à reportagem, 
fotos e vídeos feitos nos blocos 
e apartamentos. As imagens 
foram apresentadas pelo Mogi 
News à Defesa Civil de Mogi 
das Cruzes que informou “que 
a vistoria no Conjunto Azaleia 
foi realizada na quarta-feira 
passada, dia 13. Os moradores 
foram orientados a fazer obras 
de manutenção no imóvel 
para sanar os problemas e o 
serviço deve ser acompanhado 

por profissional habilitado”.
Também procurada pela 

reportagem, a Caixa Econômica 

esclareceu que “a construtora 
foi acionada e irá realizar a 
vistoria no empreendimento. 

Ressaltamos que não há registro 
de reclamações no ‘De Olho 
na Qualidade’ com relação 

aos danos citados”. De acordo 
com a Caixa, “o Residencial 
Conjunto Azaleia foi contratado 
no âmbito do Programa Minha, 
Casa Minha Vida – FAIXA I 
– FAR, e entregue em agosto 
de 2021 pela Construtora 
Incorporadora Faleiros, res-
ponsável pela obra”. 

A Caixa informou ainda 
que disponibiliza o canal 
De Olho na Qualidade para 
atendimento a reclamações 
sobre possíveis danos físicos e 
vícios construtivos nos imóveis 
financiados no Programa Minha 
Casa Minha Vida, por meio do 
telefone 4004-0104 (capitais 
e regiões metropolitanas) ou 
0800-104-0104 (demais lo-
calidades) ou pelo site www.
caixa.gov.br na opção Fale 
Conosco. A partir do contato, 
a construtora é acionada para 
promover os reparos de sua 
responsabilidade.

Aline Sabino
Divulgação

Secretária estadual acolhe demandas do Alto Tietê

Região - O Conselho de 
Prefeitos do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Conde-
mat) recebeu ontem no Polo 
Digital de Mogi das Cruzes, a 
secretária de Desenvolvimento 
Econômico do Estado, Zeina 
Latif. Durante a audiência, que 
contou com a presença de 
gestores da Câmara Técnica 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Inovação, além de 
empresários e representantes 
de entidades da região, a se-
cretária de Estado acolheu as 

Desenvolvimento Econômico 

demandas regionais com foco 
no fortalecimento econômico, 
geração de emprego e renda 
na região.

O presidente do consórcio 
e prefeito de Guarulhos, Guti, 
falou sobre o cenário atual 
do Alto Tietê, que concentra 
cerca de cinco mil indústrias, 
sendo considerada um dos 
maiores parques industriais do 
Estado, e conta com mais de 
130 mil empresas ativas nos 
setores dos comércios varejista 
e atacadista. De acordo com 
dados do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados 
(Caged), de janeiro a maio 
deste ano a região registrou 
saldo positivo de 16.662 
empregos. No mesmo período 
do ano passado este saldo foi 
de 8.185 empregos.

“Percebemos que nossa 
economia está sendo recupe-
rada gradativamente, porém 
ainda temos muitos desafios 
e solicitamos o apoio do 
Estado para nos tornarmos 
um grande polo indutor da 
geração de emprego e renda 
para os mais de 3 milhões 

Secretária Zeina Latif foi recebida no Polo Digital

Divulgação/Condemat

de moradores que vivem 
aqui”, disse.

Entre as demandas apre-
sentadas pelo consórcio está 
a maior atuação e articulação 
da Investe SP - Agência Pau-
lista de Promoção de Inves-
timentos e Competitividade 
junto às prefeituras, visando 
identificar oportunidades de 
novos investimentos, atração 
de empresas, identificação de 
entraves à competitividade e 
propostas de medidas para 
superá-los.

“Queremos o Condemat com 
voz ativa dentro da Investe 
SP fomentando os investi-
mentos da região como um 
todo. Nossa região é muito 
adensada, muitas vezes o 
morador de Mogi das Cruzes 
trabalha em Guarulhos, ou 
vice-versa, por isso, quando 
um município ganha em 
investimentos, todos ganham 
e o giro da microeconomia 
impacta em demais áreas 
como segurança e saúde”, 
destacou.

A criação de aplicativo digital 
para o programa PAT – Posto 
de Atendimento ao Trabalha-
dor também foi reivindicada 
pelo consórcio, pensando em 
facilitar o acesso da população 
e acelerar o atendimento da 
demanda não somente da 
região, mas de todo o Estado. 
A secretária Zeina Latif acolheu 
as demandas regionais, bem 
como das entidades presentes 

e reafirmou a intenção de atuar 
em parceria com o consórcio.

“A região do Condemat 
possui uma economia muito 
diversificada, o que é muito 
positivo e nos abre frentes 
amplas para seguirmos atuan-
do em parceria ajudando 
os setores produtivos em 
diversas agendas com vistas 
para o desenvolvimento local 
e regional”, disse a secretária.


