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

COMUNICADO

Devido ao feriado 
de 26/07 não teremos 
edição no dia 27/07. 
Voltaremos com as 

edições no dia 28/07

Alto Tietê registra terceiro 
caso da varíola dos macacos

Suzano confirmou o terceiro caso da doença na região; os outros foram em Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes

GUARAREMA

Região - Suzano confimou o ter-
ceiro caso na região de Monkeypox 
(MPX), conhecida como varíola dos 
macacos. A Prefeitura informou que 
foi comunicada na última quinta-

-feira. O primeiro positivo na região 
foi confirmado em Itaquaquecetu-
ba, no dia 18 de julho, e o segun-
do em Mogi das Cruzes no dia 22.  
Cidades, página 3Os equipamentos de fiscalização 

eletrônica começam a autuar amanhã 
os motoristas que desrespeitarem 
a sinalização de trânsito em Mogi 
das Cruzes. Os aparelhos estão 
em operação na fase de adaptação 
desde o dia 20 e este período sem 
a emissão de multas termina hoje. 
Veja a lista completa dos locais na 
reportagem. Cidades, página 5

A partir de amanhã

RADARES 
COMEÇARÃO 
A MULTAR

JULHO VERDE

Campanha 
alerta sobre 
câncer. p8

Radares começaram a operar na semana passada em fase de adaptação

Divulgação/PMMC
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Diversidade

Parada LGBT reúne mais de 
três mil pessoas em Suzano

Primeira edição do evento, quase não ocorreu, mas 
reuniu um grande público na cidade. Cidades, página 4
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  Corrida de rua movimentou a cidade no domingo. Cidades, página 3
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Radares

E
stá chegando a hora dos equipa-
mentos eletrônicos de fiscalização 
do trânsito, os populares radares, 
voltarem a multar os motoristas 

infratores das leis de trânsito em Mogi das 
Cruzes. Depois de um longo período sem os 
equipamentos, e a última semana de adap-
tação, sem aplicação de multas, amanhã, 
quando grande parte dos mogianos retorna 
de um feriado prolongado, graças ao Dia da 
Padroeira Sant’Ana, celebrado hoje, os rada-
res voltam a cumprir seu papel.

Criticados por muitos, os equipamentos 
de fiscalização são necessários. Ainda é no 
bolso, como já destacamos aqui, que a mu-
dança de comportamento, especialmente 
quando o assunto é o trânsito, acontece. Por 
isso a importância dos radares para conter 
aqueles que desrespeitam os limites de ve-
locidade, e desafiam as leis de trânsito, co-
locando em risco, por vezes, a própria vida 
e de outros condutores.

O trânsito é um ponto crítico da cidade 
que cresce, sem o devido planejamento, e 
desafia o motorista. Desafios também vivi-
dos por pedestres, ciclistas e motociclistas, 

que compartilham de um trânsito, que, na 
maioria dos locais, não prevê espaço para os 
diferentes modais. Um edital recente prevê 
a criação de corredores de ônibus na região 
central pode ser uma solução para melhorar 
o transporte público, e consequentemente 
a fluidez ao trânsito. Também não faz muito 
tempo entrou em operação a ciclofaixa que 
liga o bairro do Socorro a Cezar de Souza, 
bem diferente da existente em Braz Cubas, 
que precisa ser revista.

São desafios para a cidade que precisa 
de uma melhor mobilidade, para que todos 
possam ocupar o espaço público, de forma 
segura e com respeito à legislação vigente. E 
se o desrepeito acontece é preciso ser puni-
do, e uma dessas formas são os radares, que 
apesar da má fama, se mostram importantes 
nesse conjunto de medidas, que deve incluir 
a educação permanente para o trânsito. 

Mudando de assunto, hoje, no Portal News, 
estreia mais um episódio do novo projeto do 
Grupo Mogi News, o Café com Mogi News, 
que surge com o propósito de abrir espaço 
para pessoas e entidades que inspiram e tra-
balham por uma sociedade melhor.

Podemos classificar a vio-
lência como uma forma de 
afrontamento aos direitos 
considerados invioláveis na 
sociedade - direitos civis, so-
ciais, entre outros – direitos 
esses que são fruto de um 
processo histórico que acom-
panha a humanidade desde 
a Antiguidade. 

Na medida em que pres-
tamos atenção ao que ocor-
re no Brasil e no mundo, é 
impossível não perceber a 
existência de uma escala-
da da violência, resultado 
de um processo construído 
cotidianamente, através de 
atos, omissões, impunida-
des e discursos. 

Nosso país foi moldado na 
privação da liberdade, com 
oligarquias privilegiadas ao 
extremo, com naturaliza-
ção de práticas de torturas e 

A cultura da violência

ARTIGO

 
Afonso Pola

discursos eugenistas. Nesse 
sentido, a violência é uma 
construção cultural-históri-
ca cada vez mais enraizada 
em uma sociedade desuma-
nizada, desigual e doente. A 
forma progressiva com que 
a violência tem se manifes-
tado permite a conclusão de 
que há a proliferação de uma 
cultura da violência social.

Quantas vezes não ficamos 
assombrados com a violência 
entre torcidas? Não ficamos 
um dia sem tomar conheci-
mento de mais um caso de 
feminicídio, ao mesmo tempo 
em que parte da sociedade 
se refere a esse tipo de crime 
como mimimi. Quantos ca-
sos de violência causada por 
homofobia? E os vídeos de 
abordagens policiais ilegais 
com uso de intensa violên-
cia? Temos também as brigas 

no trânsito. 
Isso sem contar a absur-

da tentativa de relativizar as 
mortes por Covid. E agora, 
lastreada pelo discurso de 
ódio, a violência começa a 
se instalar na dinâmica da 
política. O assassinato do 
guarda municipal Marcelo 
Arruda na comemoração de 
seu aniversário de 50 anos 
com uma festa temática do 
PT, praticado pelo policial 
penal Jorge Guaranho se 
junta a outros assassinatos 
cometidos por motivações 
políticas. O crime bárbaro 
que vitimou a vereadora do 
Psol Marielle Franco e seu 
motorista, Anderson Gomes, 
em 2018, até hoje não foi to-
talmente esclarecido. 

A inversão desse proces-
so também demanda tempo. 
Precisamos estabelecer a “cul-
tura da tolerância”.

Afonso Pola é sociólogo e professor.

afonsopola@uol.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

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

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

Circulação

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

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CHARGE

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Prefeita

A vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Pris-
cila Yamagami (Pode), anunciou recente-
mente que não disputará mais uma ca-
deira na Câmara dos Deputados. Desde 
ontem, com a viagem do prefeito Caio 
Cunha (Pode) aos Estados Unidos, ela 
comanda o Executivo até o dia 4 de agos-
to. O prefeito participa do Programa de 
Liderança Executiva em Desenvolvimen-
to da Primeira Infância, uma iniciativa do 
Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI) da 
Fundação Bernard van Leer. 

 � Feriado 

Hoje não é só Mogi das Cruzes que ce-
lebra o Dia da Padroeira Nossa Senhora 
Sant’Ana. Também é feriado em Botu-
catu, Itapeva, Pedreira, Sumaré e Var-
gem Grande do Sul, onde serviços es-
tão interrompidos, como as unidades do 
Poupatempo. O atendimento volta ama-
nhã, mas continua hoje no portal www.
poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Pou-
patempo Digital, atendente virtual no 
WhatsApp 9520-2974 e totens.

 �Premiação

A NGK, multinacional japonesa fabricante 

e especialista em velas de ignição, con-
quistou o “Moto Honda Best Suppliers 
Award” (Prêmio Melhores Fornecedores 
Moto Honda), concedido pela montado-
ra aos parceiros que apresentaram ele-
vados níveis de desempenho no forne-
cimento para a fábrica de motocicletas 
em Manaus (AM) ao longo de 2021. Du-
rante o Encontro de Fornecedores Hon-
da 2022, a NGK foi anunciada na Cate-
goria Prata da premiação, que avalia a 
performance de cada empresa a partir 
de indicadores, como atendimento, qua-
lidade, preservação ambiental, inovação, 
proatividade e competitividade.

 � Fiscalização 

O Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado de São Paulo 
(Crea-SP) realiza, entre amanhã e sex-
ta-feira, uma força-tarefa em Salesópo-
lis. Com caráter orientativo e preventi-
vo, a ação tem como foco assegurar a 
presença de profissionais habilitados à 
frente das atividades abrangidas pelo 
Conselho para garantir a segurança da 
população. Estão previstas cerca de 60 
diligências, realizadas por três agen-
tes fiscais identificados que atuam em 
obras, além de empresas sem registro 
ou responsável técnico.

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••
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Entre janeiro e junho deste 
ano foram registradas 365.890 
violações contra crianças 
e adolescentes, incluindo 
crimes de violência sexual, 
de acordo com o Painel de 
Dados da Ouvidoria Nacio-
nal de Direitos Humanos. 
Segundo o Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública 
2021, do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, mais 
da metade das vítimas de 
violência sexual que chegam 
até as delegacias, desde 2018, 
tinham 13 anos ou menos.

Thaisy Ferraz, conselhei-
ra do Conselho Tutelar de 
Jundiapeba, relata que a 
violência sexual é um crime 

Combate à violência exige envolvimento coletivo
Crianças e adolescentes 

casos atendidos por nós, ano 
passado e esse ano, foram de 
abuso ocorrido dentro de 
casa e todos por padrastos 
e pais”, destacou.

de abuso sexual, sendo que 
dois foram confirmados como 
exploração sexual infantil. 
Já em 2021 foram 6 casos 
de abuso sexual.”Todos os 

que acontece em muitos la-
res brasileiros: “O Brasil é o 
segundo país no mundo no 
ranking de violência sexual 
contra crianças e adolescen-
tes”. Segundo ela, as vítimas 
deste crime passam por isso 
repetidas vezes.

Utilizando os dados da 
Fundação Childhood Brasil, 
a conselheira explica que 

“cerca de 1.390 pessoas, desta 
faixa etária, sofrem com esta 
violência todos os dias”. Ela 
destaca que, em geral, 82% 
dos agressores são conheci-
dos ou pessoas próximas da 
vítima, sendo que mais de 
60% são os próprios pais. Dos 
casos atendidos em Jundia-
peba, Thaisy relata, que de 
janeiro até maio, 18 foram 

Raissa Sandara A conselheira defende que 
a baixa demanda de 2021 
pode ter sido influenciada 
pelo isolamento social em 
decorrência da pandemia 
de Covid-19. “Uma vez que 
esses casos são cometidos 
dentro de casa e repetidas 
vezes, o fato das crianças e 
adolescentes terem ficado 
junto aos agressores preju-
dicou a denúncia do crime”.

Para combater crimes 
sexuais contra crianças e 
adolescentes, o Conselho 
Tutelar de Jundiapeba realiza, 
em parceria com a Secretaria 
de Educação, campanhas 
nas escolas municipais. “A 
perplexidade que causa nas 
pessoas e o constrangimento 
em saber que o agressor pode 

ser o pai, avô, irmão, primo, 
faz com que as pessoas se 
calem. Esta omissão que 
acontece há anos alimenta a 
recorrência do crime, pois se 
não é denunciado, continua 
acontecendo”.

De acordo com Thaisy, o 
trabalho do Conselho Tutelar 
deve ser associado à ação 
comunitária. “Denunciando 
mostramos ao agressor que 
estamos todos de olho e 
empenhados em proteger a 
infância e a adolescência”. O 
Conselho Tutelar de Jundia-
peba fica na rua Dolores de 
Aquino, 2.100, e atende de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas. Mais informações: 
4794-1312 e 99558-7199 
(plantão).

Unidade de Jundiapeba atende de segunda a sexta

Reprodução

Região tem 3 casos 
de Monkeypox 

Os casos foram registrados nas cidades de Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e o mais recente em Suzano; pacientes são monitorados 

VARÍOLA DOS MACACOS

Região - Suzano confimou 
o terceiro caso na região de 
Monkeypox (MPX), conhecida 
como varíola dos macacos. 
A Prefeitura informou que 
foi comunicada na última 
quinta-feira, por meio do 
Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan), 
do governo federal, sobre 
o registro do primeiro caso 
confirmado de um morador do 
município contaminado com 
a doença. O primeiro positivo 
na região foi confirmado em 
Itaquaquecetuba no dia 18 
de julho. Na semana passada, 
Mogi das Cruzes anunciou 
que monitora o primeiro 
caso de varíola dos macacos 
e informou que “outro caso 
suspeito aguarda resultado 
de exame”. 

O caso de Suzano trata-se 
de um homem de 41 anos, 
que teria contraído a doença 
no município de São Paulo, 
onde tem o costume de se 
encontrar com amigos nos 
fins de semana. De acor-
do com a Administração 
Municipal, “os primeiros 
sinais apareceram em 20 de 
julho (quarta-feira) e logo 
ele procurou uma unidade 
hospitalar fora de Suzano. 
No dia seguinte o exame 
teve resultado positivo e a 

Secretaria Municipal de Saúde 
foi informada a respeito. O 
homem está em isolamento 
em sua residência e seu 
estado clínico é bom”.

Ainda segundo a Prefeitura, 
após a confirmação, a Pasta 
entrou em contato com o 
indivíduo para iniciar o 
monitoramento e comunicou 
todos os serviços de saúde 
sobre o caso confirmado, 
embora a contaminação não 
tenha ocorrido na cidade. 
Também foram enviadas fotos 
das lesões apresentadas pelo 
paciente aos profissionais 

que fazem atendimento nas 
unidades municipais. De 
acordo com a Prefeitura, “o 
objetivo foi promover um 
treinamento online com 
médicos e enfermeiros de 
modo a facilitar um diagnós-
tico diferencial de possíveis 
casos que venham a surgir”.

A Prefeitura de Mogi orienta 
para que a população tenha 
atenção aos sintomas, procure 
assistência médica diante 
suspeita, e redobre os cui-
dados preventivos- higiene 
das mãos e distanciamento 
social. 

Alto Tietê
Em Arujá,Santa Isabel, 

Poá e Ferraz de Vasconcelos, 
de acordo com as Prefeitu-
ras, não há casos suspeitos 
ou confirmados da doença 
até o momento. As demais 
prefeituras da região não 
responderam ao questiona-
mento da reportagem até o 
fechamento desta matéria. 

Até última terça-feira, de 
acordo com informações da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), em todo o Estado 
haviam sido confirmados 
304 casos da Monkeypox.

Reprodução

Aline Sabino

Guararema- Apesar da 
realização de partidas de 
Voleibol e Futsal dos Jogos 
Regionais, o grande destaque 
do Esporte de Guararema 
neste fim de semana foi o 
Circuito Nossas Cidades 
2022, com a corrida de 6 
quilômetros. Com base na 
lei de incentivo ao esporte, 
a ação foi realizada pela As-
sociação Atlética Papaléguas, 
com patrocínio da empresa 
Panco e apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer e da Secretaria de 
Esportes do Estado.

A corrida aconteceu an-
teontem, com a largada 
marcada às 8 horas, no 
Estádio Municipal José 
Luiz Gonçalves da Silva, 
no Ipiranga. A chegada, 
poucos minutos depois 
da largada e depois de 6 
quilômetros percorridos, 
também aconteceu no Es-
tádio Municipal José Luiz 
Gonçalves da Silva.

No masculino, uma disputa 
acirrada. O guararemense 

Felipe Antonio Fabiano 
Rego foi o grande campeão 
e completou a prova 21 
minutos e 8 segundos, ao 
passo que o segundo colo-
cado, Emerson dos Santos 
de Melo, cruzou a linha 
de chegada também aos 
21 minutos e 8 segundos. 
A disputa só foi definida 
por conta do chip que os 
corredores instalaram sobre 
sua roupa ou tênis que pôde 
atestar uma diferença míni-
ma entre os competidores. 
A terceira colocação ficou 
com o também guararemense 
Fagner Santos Soares, com 
o tempo de 21 minutos e 
49 segundos.

Já no feminino, a guara-
remense Maria Julia Lemos 
Fernandes foi a primeira 
colocada com 25 minutos 
e 37 segundos. A segunda 
colocação ficou com Maria 
Cristina Rodrigues, com 26 
minutos e 13 segundos e 
fechando pódio, Marcilene 
Chagas, com 26 minutos e 
31 segundos.

Corrida de rua movimenta 

o esporte em Guararema

 “Circuito Nossas Cidades 2022” 

Corrida aconteceu no Estádio Municipal José Luiz Gonçalves

Comunicação/PMG
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Mogi - A Associação de 
Motoristas por Aplicativos da 
Região do Alto Tietê (Ama-
rati), sediada em Mogi das 
Cruzes, pede direitos para 
os motoristas por aplicativos.

De acordo com Maicon 
Cristian, presidente da as-
sociação, a atual legislação 
conta com mais deveres e 
obrigações do que direitos 
aos profissionais, e falou 
sobre alguns direitos que 
poderiam ser legalizados.

“Pontos de embarque e 
desembarque na cidade, no 
shopping, nos mercados, ro-
doviárias, terminais, estações 
de trens; vagas reservadas 
em estacionamentos; es-
paço de convivência que o 
motorista possa estacionar o 
carro, descansar um pouco 
ou tomar um café e usar o 
banheiro”, disse.

Motoristas de aplicativo pedem proteção legal para atividade
Transporte

No entanto, não teria sido 
atendido até o momento.

Atualmente, tramita na 

de uma comissão ao prefeito 
para tratar dos assuntos 
da entidade representativa. 

Segundo o presidente 
da entidade, a associação 
conseguiria fazer o espaço 
de convivência, mas é um 
investimento muito alto, e 
uma parceria com a Pre-
feitura poderia facilitar o 
ponto para os motoristas. 
No entanto, alega que não 
existem conversas entre a 
Amarati e o Poder Executivo 
para o acordo, que consistiria 
na Prefeitura ceder locais 
públicos para serem feitos 
espaços de convivência.

Maicon revelou à reportagem 
que fez o pedido de criação 

Maicon falou sobre alguns direitos que poderiam ser legalizados

Divulgação

Gabriel Vicco Amaral* Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes um projeto de Lei 
Complementar, de autoria do 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
que disciplina a prestação 
de serviços de transporte 
por aplicativo no município. 
O texto foi protocolado na 
primeira quinzena de março 
e segue em tramitação. 

 
Documento

Além dos direitos que 
julga faltante, o presidente 
da associação desenvolveu 
um documento que mostra 
outras aversões à Lei que 
está em vigor. De acordo 
com Maicon, o Art. 7º da 
PLC 12.236/2021 coloca 
em risco a segurança do 
motorista, já que diz que 
os carros devem ter um QR 
Code no pára-brisa com 
todas as informações do 
condutor, além de infringir 

o Art. 181 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), 
que proíbe a utilização de 
adesivos no vidro dianteiro 
do veículo.

O item III do Art. 8º diz 
que o veículo não pode estar 
vinculado a outra modalida-
de de serviço de transporte 
remunerado de passageiros, 
enquanto o item VI diz que 

“no caso de veículos inclusivos 
para pessoas com deficiência, 
dispor de identificação de 
veículo acessível”. 

O presidente também falou 
sobre as obrigatoriedades 
existentes na legislação em 
vigor na cidade. “Querem 
fiscalizar o motorista 24 
horas por dia. De certa for-
ma, estamos recebendo um 
tratamento diferente dos 
outros modelos de transportes 
existentes”, declarou.

*Texto supervisionado pelo editor

De acordo com 
presidente da 
associação, a atual 
legislação conta 
com mais deveres 
e obrigações do 
que direitos aos 
profissionais

Parada do Orgulho LGBT reúne
3 mil pessoas no centro de Suzano

Coletivos culturais, artistas e lideranças regionais participam de evento inédito na cidade, que percorreu ruas 
da região central até o Parque Municipal Max Feffer; organização envolveu também coletivos da região 

DIREITOS E IGUALDADE

Suzano - A cidade de Suzano 
teve na tarde de domingo 
a primeira edição da Para-
da do Orgulho LGBTQIA 
, organizada por coletivos 
culturais e organizações não-

-governamentais de defesa 
da comunidade LGBT. O 
evento, que quase não foi 
realizado por uma ação da 
Prefeitura de Suzano, foi 
confirmado pela Justiça e 
contou com mais de três 
mil participantes.

A parada foi promovida 
pelas organizações e coleti-
vos Rede Periférica Família 
Stronger, A Casa da João e 
a Frente LGBTI  de Suzano, 
com o apoio de uma comissão 
organizadora envolvendo 
coletivos culturais da região. 
O tema foi “Resistência e Exis-
tência: Existimos e queremos 
cultura, saúde, trabalho e 
educação”. Foram mais de 
30 apresentações musicais 
e culturais de artistas de 
Suzano e do Alto Tietê.

Segundo a organização, o 
evento superou a expectativa 
de público, com mais de três 
mil participantes, sendo dez 

vezes mais do que o aguardado. 
“Tivemos a participação de 
pessoas de cidades do Alto 
Tietê como Mogi das Cruzes, 
Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz 
de Vasconcelos, da zona sul 
de São Paulo, de Osasco e 
outras cidades”, explicou 
José Vandei, integrante da 
Frente LGBTI de Suzano e 
um dos organizadores do 
evento.

A concentração teve início 
ao meio-dia na rua Abdo 
Rachid, no centro, e seguiu 
até o Parque Municipal Max 
Feffer, no Jardim Imperador. 
Participaram do evento lide-
ranças, como a coordenadora 
do Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial de São 
Paulo (Apeoesp) de Mogi, Inês 
Paz; as deputadas estaduais 
Monica Seixas e Carolina 

Yara (PSOL), do ex-prefeito 
de Suzano Marcelo Candido, 
entre outros.

Segundo Vandei, um 
dos pontos positivos foi a 
regionalização dos deba-
tes trazidos pela Parada do 
Orgulho LGBT, cujo evento 
em São Paulo se tornou um 
dos maiores do mundo, e 
o apoio do comércio e da 
comunidade local.  

Primeira parada recebe público de toda a Região Metropolitana de São Paulo

Divulgação

André Diniz

A primeira edição da 
Parada LGBT de Suzano 
chegou a ser brevemente 
questionada na Justiça, 
com uma ação impetrada 
pela Prefeitura de Suzano 
junto à 3ª Vara Cível de 
Suzano pedindo a sus-
pensão do evento. No 
pedido protocolado pela 
Prefeitura, a adminis-
tração municipal alega 
não ter sido informada 
em tempo hábil pelos 
organizadores do evento, 
e não teria condições de 
atender aos pedidos para 
suporte logístico de tráfego 
e zeladoria.

No entanto, o juiz Oli-
vier Haxkar Jean, da 3ª 
Vara Cível, alegou que os 
argumentos apresentados 
pela prefeitura na tarde de 
sexta-feira não eram sufi-
cientes, e negou o recurso, 
pedindo que a organiza-
ção e a municipalidade 

Justiça garante a 
realização do evento

trabalhassem em conjunto.
“A organização proto-

colou todos os ofícios de 
pedidos para a Prefeitura 
mas foram indeferidos. 
Na tarde de sexta-feira, 
fomos informados que 
a Prefeitura tinha entra-
do com o pedido para 
suspender a parada, no 
último minuto do horário 
de expediente, impedindo 
nossas movimentações. 
Nos coube aguardar a 
resposta judicial, e ela 
foi corretamente a nosso 
favor”, informou Lilian 
Santos de Carvalho, da 
Frente LGBTI de Suzano.

Para Lilian, a disputa 
judicial não influenciou 
diretamente na organiza-
ção da parada no domin-
go, e revelou o apoio da 
comunidade. “Foi bom, 
pois mostrou a força da 
parada antes mesmo do 
evento”, concluiu. (A.D.)
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Prazo para atualização do 
CadÚnico é prorrogado

Itaquá- O prazo para a 
atualização do Cadastro Úni-
co foi prorrogado até 14 de 
outubro e a convocação em 
Itaquaquecetuba é direcionada 
às famílias com cadastros 
atualizados pela última vez 
em 2019. Com isso, benefi-
ciários de programas sociais 
que ainda não realizaram a 
atualização do cadastro não 
terão seus benefícios suspensos 
até a nova data.

A revisão dos dados deve 
ser feita junto ao setor do 
CadÚnico, localizado na 
avenida Emancipação, 37 - 
centro. É necessário realizar 
o agendamento prévio que 
ocorre de segunda a sexta, 
das 8h às 15h30, e apresentar 
comprovante de residência, 
RG, CPF, título de eleitor e 
carteira de trabalho.

“A prorrogação é uma grande 
oportunidade para aqueles 
munícipes que ainda não 
conseguiram comparecer 
ao CadÚnico. Para receber 
o benefício é fundamental 
manter o cadastro em dia”, 

Até 14 de outubro

disse o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Mas é importante se atentar 
ao ano da última atualização 
cadastral. “As filas e agenda-
mento aumentaram porque 
pessoas que não precisam 
fazer o recadastramento no 
momento estão procurando 
o serviço. Reforçamos que é 
para quem não atualiza desde 
2019”, explicou a secretária 
de Desenvolvimento Social, 

Claudia Marzagão.
Em contrapartida, o se-

tor do Cadastro Único está 
em processo de contratação 
de novos funcionários para 
ampliar a capacidade de 
atendimento e otimizar os 
serviços prestados. “Estamos 
cientes da alta demanda, que 
também acontece em outros 
municípios, e atentos ao 
prazo. Vamos fazer todas as 
atualizações dentro do período 

Revisão dos dados deve ser feita junto ao setor do CadÚnico

Millena Matos/Prefeitura de Itaquá

Mogi- A Secretaria Munici-
pal de Agricultura publicou 
o 2º Edital de Chamamento 
Público para Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural 
Municipal. Os produtores 
rurais têm até o dia 31 de 
agosto para aderir ao Ciclo 
II de 2022, que concederá 
concessão de até 10% do 
valor do Prêmio do Seguro 
Rural.

O seguro rural é um me-
canismo de proteção para 
que os produtores rurais 
possam investir com maior 
segurança diante das adver-
sidades climáticas. No Ciclo 
I, realizado no primeiro 

Agricultura recebe 
inscrições de produtores

Ciclo II do Seguro Rural

semestre deste ano, foram 
contemplados 12 produto-
res rurais da cidade, num 
total de 72,4 hectares de 
áreas produtoras de cinco 
culturas diferentes: ameixa, 
cebola, caqui giombo, caqui 
rama forte e batata inglesa 
das águas.

Podem participar todos 
os agricultores estabelecidos 
no território do município, 
que podem agendar horário 
na Secretaria de Agricultura 
pelo telefone (11) 4798-5136. 

Os detalhes estão no edital 
https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/pagina/secretaria-

-de-agricultura/publicacoes .

Produtores rurais têm até o dia 31 de agosto para aderir

Divulgação/PMMC

Suzano- O Viveiro Muni-
cipal Tomoe Uemura segue 
oferecendo gratuitamente à 
população suzanense o plan-
tio de mudas por meio do 
Disk Árvore. O projeto visa 
a arborização do município 
de forma responsável, aten-
dendo a pedidos e demandas 
para a realização do serviço 
na frente das residências ou 
em outros espaços públicos. 

Para fazer a solicitação, os 
interessados podem entrar em 
contato pelo número 4749-
3943 e agendar a visita da 
equipe do Viveiro Municipal. 
Na oportunidade será feita a 
avaliação do local desejado 
para definir qual a melhor 
espécie a ser plantada, de 
acordo com as características 
do solo e do ambiente. Além 
disso, os responsáveis também 
oferecem uma capacitação 
breve sobre a manutenção 
adequada. Em 2022, o projeto 
já realizou o plantio de 50 
árvores, todas com o cuidado 
e planejamento. 

Viveiro 
Municipal 
oferece plantio 
de mudas 

Disk Árvore

Equipamentos de fiscalização 
iniciam autuações amanhã

Os aparelhos estão em operação na fase de adaptação desde o dia 20 em vias de Mogi, sem emissão de multas

TRÂNSITO 

Mogi - Os equipamentos 
de fiscalização eletrônica 
começam a autuar amanhã 
os motoristas que desres-
peitarem a sinalização de 
trânsito em Mogi das Cruzes. 
Os aparelhos estão em ope-
ração na fase de adaptação 
desde o dia 20 e este período 
sem a emissão de multas 
termina hoje. Nos locais 
em que os equipamentos 
foram instalados, a Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana implantou faixas 
para alertar sobre o período 
de adaptação e a data de co-
meço da fiscalização efetiva. 
Além disso, todos os pontos 
receberam sinalização espe-
cífica, com placas, o que não 
é obrigatório pela legislação 
federal de trânsito.

“Os equipamentos de 
fiscalização eletrônica são 
ferramentas para a segurança 
viária, que fazem parte de um 
amplo trabalho que também 
conta com ações de educação 
para o trânsito, sinalização 
e engenharia de tráfego. O 

objetivo não é autuar, mas, 
sim, salvar vidas”, explicou 
a secretária municipal de 
Mobilidade Urbana, Cris-
tiane Ayres.

A secretária lembrou ain-
da que, com o retorno das 
atividades econômicas e 
sociais da população após 
a pandemia, o número de 
veículos e pessoas circulando 
nas ruas e avenidas aumentou. 

“Esta retomada também se 
reflete na segurança viária e 
nos riscos para a ocorrência 
de acidentes. Por isso, é 
fundamental que motoris-
tas e pedestres respeitem a 
sinalização de trânsito e a 
fiscalização eletrônica é uma 
ferramenta importante em 
pontos considerados mais 
críticos”, disse.

Ao todo, 30 locais recebe-
ram os equipamentos. Estes 
pontos, segundo a Prefeitura, 
foram definidos após análise 
e estudos técnicos, que le-
vam em conta fatores como 
acidentalidade, potencial de 
risco, características das vias, 

Saiba mais

fluxo de veículos e pedestres, 
entre outros. Os equipamentos 
controlam a circulação na 

velocidade regulamentada 
para a via e o respeito ao 
semáforo, dependendo do 

local onde estão instalados.
Em sua maioria, os pontos 

em que os equipamentos foram 

implantados já contavam 
com fiscalização eletrônica 
anteriormente. O novo con-
trato também não prevê a 
utilização de equipamento 
estático, popularmente co-
nhecido como “radar móvel”.

A Prefeitura afirmou que 
fez a contratação de servi-
ços de tecnologia a serem 
utilizados na mobilidade 
urbana. Dentro deste novo 
conceito, a fiscalização ele-
trônica é apenas uma parte 
deste trabalho, e não mais 
o único serviço prestado. O 
fornecimento de soluções de 
inteligência viária, câmeras 
de monitoramento viário, 
painéis para alertas e men-
sagens para os motoristas, 
tecnologia para o transporte 
coletivo e a operação de 
uma central informatizada 
de trânsito, estão dentro 
da nova contratação que, 
entre outras ações, prevê 
a atualização tecnológica e 
agilidade para uma gestão 
inteligente e inclusiva da 
mobilidade urbana.

Endereço        Tipo  Faixas       Km/h
Av. Francisco Rodrigues Filho (Parque do Centenário) – Sentido (C/B e B/C)  AVANÇO          4
Av. Henrique Peres X Av. Dom Luiz de Souza – Sentido (C/B e B/C)  AVANÇO         4 -
Av. João XXIII x Av. Júlio Perotti – Sentido (C/B e B/C)    AVANÇO            4 -
Rua Dr. Ricardo Vilela X Rua Dom Antônio C. Alvarenga – Sentido (B/C)  AVANÇO            2 -
Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro, 1155 – Sentido (B/C)   FIXO         2            60
Av. Dr. Álvaro de Campos Carneiro, 450 – Sentido (C/B)   FIXO          2            60
Av. Francisco Ferreira Lopes, 4410 + 40m – Sentido (C/B)   FIXO         2            60
Av. Henrique Peres, 190 – Sentido (C/B)     FIXO          2            40
Av. Japão, 7200, Sentido(C/B e B/C)     FIXO         2   40
Av. Julio Simões, 2751 - Sentido (B/C)     FIXO          2   50
Av. Julio Simões, 2905 oposto - Sentido (C/B)    FIXO          2   50
Av. Lourenço de Souza Franco, 1231 – Sentido (C/B e B/C)   FIXO          4    60
Av. Lourenço de Souza Franco, 2442 – Sentido (C/B e B/C)   FIXO          4    60
Av. Pref. Francisco Ribeiro Nogueira, oposto 5001 – Sentido (C/B)   FIXO          1    50
Av. Prefeito Carlos Alberto Lopes, 635 – Sentido (C/B e B/C)   FIXO          3   40
Av. Shozo Sakai, 1081 – Sentido (B/C e C/B)     FIXO          2   40
Av. Ten. Onofre Rodrigues de Aguiar, 901 – Sentido (C/B e B/C)   FIXO          4   50
Av. Valentina Mello Freire Borenstein (Parque Leon Feffer)– Sentido (C/B e B/C) FIXO          4   60
Rua Dr. Deodato Wertheimer, 2351 e 2362 Centro – Sentido (C/B e B/C)  FIXO          3   40
Av. Antonio de Almeida, 1111 – Sentido (C/B)    REDUTOR         1   40
Av. Dr. Alvaro de Campos Carneiro, 215 – Sentido (C/B e B/C)   REDUTOR         4   40
Av. Dr. Alvaro de Campos Carneiro, 443+500m – Sentido (C/B)   REDUTOR         2   60
Av. Francisco Ferreira Lopes, 101 – Sentido (B/C)    REDUTOR         2   50
Av. Japão, 3978 + 850m – Sentido (C/B)     REDUTOR         2   40
Av. Joaquim Pereira de Carvalho, 518 – Sentido (C/B e B/C)   REDUTOR         4   40
Av. Kaoru Hiramatsu, 2390 – Sentido (C/B)     REDUTOR         2   40
Av. Lothar Waldemar Hoehne, 1747 – Sentido (B/C)    REDUTOR         2   60
Estrada do Evangelho Pleno x Rodovia Pedro Eroles, 1887 – Sentido (B/C)      REDUTOR         1   40
Rodovia Pedro Eroles, 1060 – Sentido (C/B e B/C)    REDUTOR         4   60
Rua Cabo Diogo Oliver, 1077 – Sentido (C/B e B/C)    REDUTOR        2    40
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Leonardo foge da empresa e empurra Adolfo, que estava chegando no lugar 

também para alertar Gustavo.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Letícia afi rma a Bento que ele estragou o romance dos dois. Isadora confronta 

Joaquim e mostra a foto dele com Iolanda para comprovar seu adultério. 

Enrico e Emília se preparam para o golpe fi nal do cassino. Mariana vê 

quando Santa e Arminda armam para transformar Inácio em sheik e enganar 

Constantino e Julinha.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Anita repreende Jonathan por chamá-la com o nome de Clarice. Pat se 

emociona com o resultado do exame de Alfredo. Ele está curado e o tumor 

era benigno. Regina convence Rebeca a doar os brinquedos de Chiquinho 

para caridade e retira todos os objetos do quarto da criança.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Juma se recusa a colocar a aliança no dedo. Muda e Tibério fi nalmente têm 

sua noite de núpcias. Mariana se incomoda com a presença de Alcides na 

fazenda. Zaquieu fi ca emocionado ao ouvir de José Leôncio que terá uma 

roda de viola em sua homenagem. Muda agradece as palavras de Filó.

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Ramiro lê o resultado do exame e diz que nenhum atleta é compatível com 

ele. Tobias tenta disfarçar a felicidade. Vendo o desempenho de Peppe, Caio 

chega fi rme em uma jogada durante o treino. Ramiro diz que o único atleta 

que não fez o exame foi um tal de Peppe. Tobias fi ca frustrado.
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Reação
de quem
ouve uma
boa piada

(?) Maria
Machado,
escritora
brasileira

"Terra em 
(?)", clássi-
co de Glau-
ber Rocha

Emanação
corporal
invisível
(Ocult.)

Menino
travesso 

do folclore
brasileiro
"Repri-
menda",
no jargão
policial

Estado na-
tal de Ani-
ta Garibal-
di (sigla)

A da
China é o

iman

Sobrecar-
ga; peso

Problema
comum de

atletas
exaustos

Prazer do
fundista

 Loja real
ou virtual
de livros
usados

Pequeno
marsupial
típico da
Austrália

Hidrelétrica
na divisa 
SC-RS

"(?) co-
mentário",

clichê
linguístico

Meia
brasileiro
da Copa 

de 94 (fut.)

A popular
fruta-de-

conde
(Bot.)

A unidade
do DVD,
no com-
putador

Mamífero
de tromba
Armazém
de cereais

(?) Clapton,
guitarrista
Condimen-
to de sopa

Melão,
em inglês
Ian Holm, 
ator inglês

Local de
desova do

salmão
Sombria

Fato, em inglês
País socialista, é uma
ex-colônia francesa na
Indochina

Abóbada
arqueada
Profissão 

de Oscarito
Urna, em

inglês
Canoa ou
jangada

Contorno
de luz
Senhor
(abrev.)

Auxiliar;
socorrer

Síndrome da Alienação
(?): repúdi-
o da crian-

ça a um
dos pais,
instigado
pelo outro

genitor

O atual
valoriza um corpo

“sarado”
(Brasil) Correspon-

der às ex-
pectativas

(numa
tarefa)

A Rainha do
Frevo e do
Maracatu

O Quico de
"Chaves", 

por sua ca-
racterística

física

O mais 
movimentado do Bra-
sil é o de Guarulhos

Proteção do goleiro na
falta (fut.)

3/itá — urn. 4/eric — fact. 5/coala — melon — tecer. 8/parental.

Acreditar que a nossa 

vida não é melhor 

ou pior do que a de 

ninguém. Nunca sentir-

se maior ou menor, 

mas igual. Fazer o bem 

sem olhar à quem e 

não esperar nada em 

troca, é uma maneira de 

encontrar a felicidade.

Procurar sorrir 

sempre, mesmo diante 

das dificuldades e não 

se envergonhar das 

lágrimas, diante da 

necessidade, é outra 

maneira de irmos ao 

MOMENTO
especial

ACREDITE NA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: ISABELA SATO HAMERMULER

Feliz aniversário! Que sua vida seja uma soma de bênçãos 

e de vitórias. Que a felicidade te persiga para sempre.

“ Entre você e o seu objetivo só há 
um obstáculo: você! Confie no seu 
potencial e conquiste o seu lugar!”

 cultura@jornaldat.com.br

encontro dela. Ser 

humilde, prestar favores 

sem recompensas, abrir 

as mãos e oferecer 

ajuda, é uma maneira de 

buscar a felicidade.

Chorar e sofrer, mas 

lutar e procurar vencer. 

Saber ganhar e saber 

perder, é uma rara 

conquista, mas você 

consegue. Tenha fé, 
acredite em Deus!!!
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AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE
Processo 133/2022 - Pregão Presencial 011/2022

Para análise da impugnação interposta, informamos que fica sus-
penso “sine die” o certame licitatório referente ao Pregão acima 
mencionado, que tem por objeto a EXECUÇÃO DE PROJETO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO DOS ESPELHOS D’ÁGUA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SUZANO, cuja a abertura estava prevista para dia 
27 de julho de 2022, às 10:00h. Suzano, 25 de julho de 2022 - 
Taiane Kelly Fernandes Silva – Presidente da Comissão Permanente 

de Contratações.

 

 

ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCI

19
491919

PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
FONE: (11) 4699-8401

VAGA: VARREDOR(A)
E AJUDANTE GERAL
COM DEFICIÊNCIA

- MORAR EM MOGI DAS CRUZESE REGIÃO.
- DEFICIÊNCIA COM LAUDO MÉDICO

OS INTERESSADOS DEVERÃO ENTREGAR CURRÍCULO POR:

    E-MAIL: CINTIA.RS@PERALTAMOGI.COM.BR
    ENDEREÇO: AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, Nº 1620, JD. RODEIO,
    MOGI DAS CRUZES/SP
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Servidores participam de semana de treinamento

Guararema- A Prefeitura promoveu para seus servidores uma semana de 
treinamento sobre a nova lei de licitações. Divididos em turmas, os colaboradores 
receberam orientações relativas à Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais 
de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estado e municípios.

Campanha destaca prevenção 
de câncer de cabeça e pescoço

A doença é o terceiro tipo de câncer mais comum; GAPC alerta sobre a importância do diagnóstico precoce

JULHO VERDE

O Julho Verde tem como 
objetivo conscientizar a pre-
venção e tratamento contra os 
tumores de cabeça e pescoço. 
De acordo com a Associação 
Brasileira de Câncer, Cabeça e 
Pescoço (ACBG), em matéria 
divulgada pela Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares 
no site do governo federal, este 
tipo de câncer é o terceiro tipo 
mais comum e pode atingir 
boca, faringe, laringe, tireoide, 
glândulas salivares, cavidade 
nasal, seios paranasais, para-
tireoide e pele e é o terceiro 
tipo de câncer mais comum 
no mundo.

O mês de julho é de conscientização e prevenção

De acordo com o Grupo de 
Apoio à Pessoas com Câncer 
(GAPC) de Mogi das Cruzes, 
que atende em sua maioria 
pacientes com este tipo de 
câncer, a data é importante 
porque as chances de sucesso 
no tratamento são maiores 
quando a doença é detectada 
logo no começo. “Para identificar 
o câncer é necessário o exame 
preventivo, mas anterior a isso, 
é preciso do exame de rotina, 
afinal ali será identificado as 
alterações de hemograma, será 
feito a detecção pelo toque, etc. 
Algumas pessoas começam a 
perceber a doença por sinto-
mas, então a recomendação é 
sempre a ida ao clínico geral 

e profissionais específicos da 
área”, alerta a nutricionista da 
entidade.  Entre os sintomas 

visuais que podem indicar a 
presença do câncer, a espe-
cialista lista inchaços e feridas 
que não cicatrizam, nódulos 
na boca, manchas vermelhas 
ou esbranquiçadas, dificuldade 

na alimentação, como dificul-
dade em engolir, problema na 
fala e na articulação da boca, 
problemas respiratórios e he-
morragias nasais, dormência na 
região da boca e da língua e a 

sensação de dente amolecido. 
Infecções, sobretudo crônicas, 
também podem ser indicadores. 
A nutricionista ressaltou que 
“ter esses sintomas não significa 
necessariamente que a pessoa 
esteja com o diagnóstico de 
câncer, mas é um alerta”. 

Segundo a profissional da 
saúde, alimentação saudável, 
prática de atividade física, não 
fumar, evitar consumo de álcool, 
manter o peso recomendado 
para a altura e não deixar de 
realizar exames médicos perió-
dicos são formas de prevenção 
da doença. Ela reiterou que o 
uso de preservativos também 
é um aliado na luta contra este 
tipo de câncer, visto que previne 
contra o HPV e outras doenças 
sexualmente transmissíveis. 

*Texto supervisionado pelo editor.  

Everton Dertonio*

Divulgação

Cultura abre inscrições 
de propostas artísticas

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo 
vai realizar a 2ª edição do 
NorDestino Mogi Festival, em 
outubro. Para isso, estão aber-
tas as inscrições de propostas 
artísticas que contemplem 
temas relacionados à cultura 
nordestina. Elas podem ser 
enviadas por meio de um 
formulário online, até as 23h59 
do dia 26 de agosto.

O NorDestino Mogi Festival 
tem objetivo de reconhecer, 
celebrar e preservar os cos-
tumes e a cultura de matrizes 
nordestinas presentes em Mogi 
das Cruzes. A festividade 
tem a intenção de valorizar 
a produção artística local, 
além de oferecer arte e lazer 
à população.

As inscrições têm como ob-
jetivo credenciar as propostas 
de apresentações artísticas 
de música, manifestações 
populares, dança, literatura 
de cordel ou teatro de rua que 
trabalhem a cultura nordestina. 
Para integrarem a progra-
mação do festival, podem se 

2ª edição do NorDestino Mogi Festival

cadastrar pessoas físicas ou 
jurídicas com propostas de 
caráter artístico ou cultural 
de matriz nordestina. Todos 
os proponentes devem estar 
devidamente cadastrados no 
Cadastro de Artistas e Profis-
sionais de Arte e Cultura de 
Mogi das Cruzes.

Entre as propostas selecio-
nadas, 70% das atividades 
serão destinadas para ações 
de artistas residentes em Mogi 
das Cruzes. Os 30% restan-
tes podem ser destinados a 

propostas enviadas por pro-
ponentes de outras cidades. As 
apresentações culturais devem 
ser de no mínimo 50 minutos 
de duração e no máximo 80. 
Para validação da inscrição, 
os candidatos deverão anexar 
um link de vídeo com uma 
prévia da atividade inscrita.

Em caso de dúvidas ou 
empate na pontuação geral, 
os critérios previstos no edital 
podem ser consultados por aqui.

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 4798-6900.

Propostas podem ser enviadas por meio de um formulário 
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