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

Itaquá e Mogi estão com 
inscrições abertas para creches 

Em Mogi, as inscrições para creches e escolas vão até sexta; em Itaquá é apenas para creches e seguem até o dia 31 

GUARAREMA

A Secretaria Municipal de Edu-
cação, Ciência, Tecnologia e Ino-
vação de Itaquaquecetuba abriu o 
período de inscrição para creches. 
Os pais e/ou responsáveis com fi-
lhos de 0 a 3 anos devem realizar a 
inscrição até o dia 31 deste mês. Já 
em Mogi das Cruzes o prazo para 
as inscrições em escolas municipais 
e creches terminará na sexta-feira 
. Podem ser inscritos estudantes 
da educação infantil em período 
parcial e integral (creches), como 
para o ensino fundamental e EJA 
(Educação de Jovens e Adultos). O 
cronograma de matrículas foi ante-
cipado neste ano devido às eleições 
e a Copa do Mundo, seguindo o 
calendário da rede estadual.

Cidades, página 3
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O comércio mogiano encerrou 
o primeiro semestre de 2022 com 
resultado positivo na geração de 
empregos. De janeiro a junho, o 
setor alcançou um saldo de 149 
postos de trabalho. No período, 
1.068 pessoas foram contratadas, 
enquanto, 919 foram desligadas. 
Ao todo, o setor emprega 22.522 
trabalhadores. Cidades, página 4

Emprego

COMÉRCIO 
TEM SALDO 
POSITIVO

TRANSPORTE

EMTU reforça 
duas linhas da 
região. p8

As inscrições em Mogi podem ser feitas online ou presencialmente nas unidades escolares 

Divulgação/PMMC

 Grupo apresenta Lei Paulo Gustavo na Câmara. Cidades, página 5

Mogi

Priscila Yamagami fala na 
volta do recesso do Legislativo

A prefeita em exercício participou da retomada das 
sessões para o segundo semestre. Cidades, página 5

D
ie

g
o

 B
a

rb
ie

ri
/C

M
M

C



Quarta-feira, 3 de agosto de 20222 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

EDITORIAL 

Saldo positivo

A
inda com um número pouco re-
presentativo diante do grande de-
semprego vivido pela população, 
os resultados positivos de saldo 

de vagas em setores importantes, como o 
comércio de Mogi das Cruzes e a indústria 
da região, que temos destacado na edição 
de hoje e de ontem, são um alento frente à 
crise econômica que persiste no país. Um 
sinal de respiro, com as contratações supe-
rando as demissões.

A expectativa é positiva, principalmen-
te no comércio, com um segundo semestre 
marcado por datas de grandes vendas como 
o Dia dos Pais, a ser comemorado em breve; 
o Dia das Crianças, logo ali em outubro, e 
principalmente o Natal e as festas de fim de 
ano, o grande momento do segmento. Mes-
mo com os preços nas alturas, difícil quem 
não compre uma lembrança para uma pes-
soa querida, ou queira uma mesa farta para 
celebrar a chegada do novo ano, mesmo tro-
cando alguns itens diante dos preços quase 
proibitivos dos supermercados.

Claro que esta não é a realidade da maio-
ria, conseguir uma brecha no orçamento para 

uma compra extra, já que os mais afetados, 
que realmente deixam de consumir e têm 
maior dificuldade encontrar uma oportunida-
de no mercado de trabalho, são aqueles que 
já vivem uma situação de vulnerabilidade. 
A desigualdade de cada dia fica ainda mais 
evidente em tempos como estes de preços 
altos, principalmente em itens básicos. E aí 
vem os auxílios, com soluções importan-
tes, mas temporárias para um problema que 
consome gerações. O poder público deve ter 
um olhar mais atento para esta parcela da 
população, não de caráter emergencial, mas 
permanente, com bases para a mudança real 
na qualidade de vida.

Voltando ao clima de esperança, que mes-
mo com os desafios apresentados diariamen-
te persiste, que os próximos meses venham 
com novas oportunidades para quem pro-
cura um emprego. Com estímulo às empre-
sas, com empresários mais confiantes, a roda 
da economia gira, surgem os investimentos, 
novos empregos, empregos que movimen-
tam o consumo das famílias, que fomentam 
a indústria, os serviços. Um ciclo virtuoso 
onde todos ganham. 

Quanto mais o ser é pri-
mitivo, tanto menor é o pa-
trimônio de ideias que ele 
possui para se orientar e re-
solver os casos da sua vida. 
É assim que para ele os pro-
blemas da consciência são 
muito simples. O bem é, 
para ele, o que lhe traz van-
tagem ou satisfação; o mal, 
o que lhe acarreta prejuízo 
ou sofrimento.

O bem é só o seu bem; o 
mal é só o seu mal. Então, 
na sua mente simples não 
há razão para que ele não 
procure pelo caminho mais 
curto o seu bem, evitando 
o seu mal. Quanto mais o 
ser é primitivo, tanto mais 
ele está fechado e isolado 
no seu egocentrismo. Neste 
nível não pode existir senão 
a ética do próprio interesse.

A ética diz que se deveriam 

O despertar da consciência!

ARTIGO
Raul Rodrigues

seguir os ditames da cons-
ciência. Mas para o primiti-
vo, os ditames da consciên-
cia são exatamente os do seu 
interesse. E, se para atingir 
a sua vantagem, ele tem de 
fazer mal aos outros, nada o 
impede que o faça em plena 
consciência e convencimen-
to de fazer o bem, mas que, 
no caso, para ele é só o seu 
bem, ou seja, o que consti-
tui a sua exclusiva vantagem. 
Pela sua forma mental, isso 
representa a sua sinceridade 
e honestidade.

O problema é este: trata-se 
de egoísmos rivais, o que é 
bem para o interesse de um é 
mal para o interesse dos ou-
tros, os quais, encontrando-se 
em posição oposta, julgam 
seja mal e mentira, somente 
para eles, enquanto que para 
o ofensor é bem e verdade, 

pelo fato de que ele quer ga-
nhar só para si sem se aper-
ceber que está prejudicando 
os demais.

Explica-se assim, como, 
num tal ambiente de egoís-
mos opostos, tudo acabe na 
luta, que bem conhecemos, 
de todos contra todos. Uma 
vez um missionário pergun-
tou a um selvagem porque 
é que ele não criava para si 
uma vaca, ao invés de furtá-

-la do vizinho. Não, respon-
deu o selvagem, porque dá 
menos trabalho furtá-la, ela 
já está pronta, não é preciso 
criá-la. Na sua lógica simples, 
que não entendia senão a sua 
vantagem particular e ime-
diata, não existia razão pela 
qual ele não tivesse que es-
colher o caminho mais curto 
e fácil, de menor resistência 
ou menor trabalho. Por que, 
então, não fur tar em vez de 
trabalhar? 
Raul Rodrigues é mestre em Engenharia 
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 �Primeiro ensaio 

No final de semana, o Comitê Popular 
de Luta de Suzano reuniu os quadros 
dos partidos que apoiam a candidatu-
ra à Presidência da República do ex-
-presidente Lula na Cidade das Flores. 
O encontro colocou frente a frente to-
dos os dirigentes partidários do campo 
progressista no novo diretório, localiza-
do na Vila Costa, região central da cida-
de. Jingles, espetinhos, roda de sam-
ba e MPB e, surpreendentemente, um 
único caso testemunhado de hostilida-
de de um motorista descontente com a 
cor vermelha.

 � Espinafres em Dó Maior 

O quadro de união entre todos os dis-
cursos progressistas de Suzano e re-
gião recebeu retoques de todos os líde-
res partidários que foram chamados a 
discursar durante a abertura do even-
to do Comitê Popular de Luta, após um 
discurso ‘apimentado’ de uma represen-
tante do PSOL de Suzano. A correção de 
rota foi feita imediatamente e, para uma 
das lideranças dos partidos que partici-
pou do ato, não houve nenhuma man-
cha à obra-prima que se pretende fazer.

 �As ruas têm cheiro de gaso-
lina

O encontro confirmou para o próximo 
domingo, dia 7, uma carreata dos apoia-
dores do ex-presidente Lula pelas ruas 
da cidade de Suzano. O comboio deverá 
partir da região norte do município pela 
manhã e deverá percorrer as principais 
ruas da cidade até o distrito de Palmei-
ras, na parte sul de Suzano. Mas, mes-
mo com os sacrifícios no altar do ICMS 
para a queda do preço dos combustíveis, 
especialmente a gasolina, ainda é uma 
declaração de amor à causa.

 �Peça, e vos será dado

O vereador Carlos Lucareski (PV) usou 
o seu tempo no Pequeno Expediente da 
sessão de ontem da Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes, a primeira após 
o recesso parlamentar de julho, para 
agradecer o empenho da Prefeitura, por 
meio da pasta de Transporte e Mobilida-
de Urbana, em atender a uma indicação 
feita por seu gabinete para os morado-
res da Vila São Sebastião, que tiveram 
um prolongamento da linha que aten-
de o bairro até o Terminal Estudantes, 
no centro da cidade. 

CONTRACAPA 
ANDRÉ DINIZ•••
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Um pet é adotado em 
Suzano a cada 33 horas

Suzano - A Prefeitura, por 
meio da campanha “Baby, 
me leva!”, já garantiu um lar 
para 413 pets, entre cães e 
gatos. O número representa 
uma adoção responsável a 
cada 33 horas, ao longo dos 
19 meses do projeto. Os 
dados foram apresentados 
no último sábado, durante 
o lançamento da campanha 

“De amigo para amigo”, que 
visa arrecadar itens para os 
pets assistidos pelo setor de 
Bem-Estar Animal. 

“Em Suzano, a média é de 
21 adoções por mês, com 
suporte de protetores e de 
entidades sociais, bem como 
os eventos de adoção. Além 
disso, neste ano, já pro-
movemos mais de 1,7 mil 
castrações e microchipagens. 
Importante destacar que 
todos os animais adotados 
também são vacinados, cas-
trados e microchipados, e, 
ainda, são acompanhados 
periodicamente”, pontuou o 
prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL).

Recorde

Além dos eventos mensais 
no Parque Max Feffer e no 
Suzano Shopping, o projeto 
conta com o site suzano.
sp.gov.br/baby-me-leva. Mais 
informações: 4745-2055. 

Para as famílias de bai-
xa renda interessadas em 
castrar seu pet, a inscrição 
pode ser feita online, no link 
bit.ly/Castracao_Suzano22. 
Denúncias de maus-tratos e 
abandono podem ser feitas  

de forma anônima à Ouvi-
doria Municipal no número 
0800-774-2007.

Ainda no sábado, Ashiuchi 
e o secretário municipal 
de Meio Ambiente, André 
Chiang, anunciaram o início 
da campanha “De Amigo 
para Amigo”, destinada à 
arrecadação de itens para 
utilização de cães e gatos 
assistidos pelo setor de Bem-

-Estar Animal. 

‘Baby, me Leva’ chega à marca de 200 animais adotados

Maurício Sordilli/Secop Suzano 

Itaquá No dia 25 de agos-
to, a Secretaria de Saúde e 
o Hemocentro São Lucas 
vão promover mais uma 
campanha de doação de 
sangue no município.

A ação ocorrerá no Ginásio 
de Municipal de Esportes 
Sumiyoshi Nakaharada, lo-
calizado na rua Santa Rita de 
Cássia, 173, Vila Japão, das 
9 às 15 horas, e é necessário 
fazer o agendamento pelo 
link: cutt.ly/VZlcY3h.

No dia da doação de sangue 
basta apenas apresentar um 
documento original com foto 
e todos os trâmites (cadastro, 
triagem, coleta do sangue 
e lanche). O procedimento 
leva cerca de 40 minutos.

“O procedimento é simples, 
rápido e seguro. Não há 
riscos de contaminação para 
o doador porque o material 
utilizado na coleta é descar-
tável”, contou a secretária de 
Saúde, Ariana Julião.

Para doar é necessário ter 
entre 16 e 69 anos, sendo 
que menores de 18 anos só 
podem doar acompanhados 

Campanha de doação de 
sangue será no dia 25 

Saúde 

do responsável legal, e pessoas 
entre 60 e 69 anos, se já o 
tiverem feito antes dos 60 
anos. Também é necessário 
pesar acima de 50 kg.

A frequência máxima é de 
quatro doações por ano para 
o homem, com intervalo de 
dois meses, e de três doações 
para a mulher, com intervalo 
de três meses.

“Mais uma vez fizemos 
parceria com o Hemocentro 
São Lucas porque a campa-
nha do ano passado foi um 
sucesso, preenchemos todos 
os horários de agendamento 
e ainda teve lista de espera. 
Ajudar ao próximo é recom-
pensador”, finalizou o prefeito 
Eduardo Boigues (PP).

Itaquá - A Secretaria de 
Desenvolvimento Social de 
Itaquaquecetuba promoveu 
uma capacitação aos cole-
giados do Conselho Tutelar 
da cidade para aprimorar 
desde a acolhida às crianças 
e adolescentes, a escuta com 
qualidade e a finalização do 
processo.

Com atribuições previstas 
no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), os con-
selheiros tutelares atendem 
crianças e adolescentes diante 
de situações de violação de 
direitos, além de aconselhar 
pais e responsáveis. Essa é 
a segunda capacitação de 
um ciclo de seis encontros.

De acordo com o pre-
feito Eduardo Boigues, os 
atendimentos em diferen-
tes setores da cidade estão 
sendo reforçados, como no 
Conselho Tutelar de Itaquá, 
que fica na rua Dirce Passos, 
14, centro. Para denúncias 
e atendimentos, o telefone 
de plantão é o 94877-3293.

Desenvolvimento 
Social promove 
capacitação para 
colegiado

Conselho Tutelar

Inscrições abertas 
para vagas em creche

No cadastro será solicitado o nome e CPF da criança e do responsável legal, o 
endereço, Número de Identificação Social (NIS) ou de outro programa social

PARA 2023

Itaquá- A Secretaria Muni-
cipal de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Ita-
quaquecetuba abriu o período 
de inscrição para creches. Os 
pais e/ou responsáveis com 
filhos de 0 a 3 anos devem 
realizar a inscrição pelo site 
inscricoes.semecti.com.br até 
o dia 31 deste mês.

No cadastro será solicitado 
o nome e CPF da criança e do 
responsável legal, o endereço, 
Número de Identificação 
Social (NIS) ou de outro 
programa social que a família 
participe, o local de trabalho 
do responsável legal e o nome 
da creche mais próxima da 
residência.

“As creches são espaços de 
interação e aprendizagem 
para que os pais trabalhem 
sabendo que seus filhos estão 
seguros, bem cuidados e rece-
bendo uma ótima qualidade 
de ensino”, disse a secretária 
de Educação, Maria Cristina 
Perpetuo.

No total, a cidade possui 
58 creches entre municipais e 
subvencionadas. No link de 
inscrição é possível acessar a 
relação nominal das unidades, 
assim como telefone e ende-
reço. Caso não tenha acesso à 
internet, o responsável pode 

ir até a unidade para tirar 
dúvidas ou receber auxílio 
para realizar a inscrição.

A publicação dos classifica-
dos será divulgada a partir de 
21 de setembro e o início das 
matrículas acontece a partir de 
3 de janeiro de 2023. “Vamos 

continuar com o objetivo de 
zerar as filas de espera para 
vagas em creche. Assim vamos 
garantir o nosso futuro: cui-
dando da base, das crianças 
e investindo em educação”, 
finalizou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Inscrições de crianças de 0 a 3 anos devem ser feitas por meio do site até o dia 31

Dayane Oliveira/Prefeitura de Itaquá

Mogi- O prazo para as 
inscrições em escolas mu-
nicipais e creches de Mogi 
das Cruzes terminará nesta 
sexta-feira. Podem ser inscri-
tos estudantes da educação 
infantil em período parcial 
e integral (creches), como 
para o ensino fundamental 
e EJA (Educação de Jovens 
e Adultos). O cronograma 
de matrículas foi antecipado 
neste ano devido às eleições e 
a Copa do Mundo, seguindo 
o calendário da rede estadual.

As inscrições poderão ser 
feitas de forma on-line ou 
presencialmente nas uni-
dades escolares. O prazo 
para inscrição será até às 
17 horas desta sexta-feira. 
O formulário de inscrição 
on-line pode ser acessado 
no portal da SME (https://
portal.sme-mogidascruzes.
sp.gov.br) ou pelo aplicativo 
Educa+Mogi, disponível no 
site http://www.se-pmmc.
com.br/educamaismogi/app/ 
ou nas lojas de aplicativos 
oficiais para Android e iOS.

Em caso de acesso por 
meio de celular ou outro 
dispositivo móvel, deve-se 
escolher a opção “Versão 
para Computador” para 

melhor visualização da tela. 
Na inscrição on-line, após o 
preenchimento, o responsável 
deverá enviar, em formato de 
arquivo de imagem: certidão 
de nascimento do aluno, 
comprovante de endereço, 
RG e CPF do pai, mãe ou 
responsável legal e uma selfie 
do requisitante segurando 
um documento com foto.

Os interessados em vagas 
em creches deverão informar 
também o número do NIS e 
se possui Bolsa Família. O 
atendimento será feito de 
acordo com a disponibilida-
de de vagas, o que poderá 
ocorrer ainda este ano. 

Para quem tiver dificul-
dade de acesso a internet, a 
inscrição pode ser feita na 
unidade escolar municipal 
mais próxima de sua residên-
cia. Os alunos deverão ter a 
idade para o ano desejado 
até o dia 30 de março do 
próximo ano letivo.

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefo-
nes: 4798-5086 ou 4798-
5610, Whatsapp: 99866-8734 
e os e-mails cmu@se-pmmc.
com.br (sobre vagas em 
creche) e deplan.demanda@
se-pmmc.com.br. 

Prazo de inscrições em 
Mogi vai até sexta-feira

Escolas e creches

Ação ocorrerá 
no Ginásio de 
Esportes Sumiyoshi 
Nakaharada, , Vila 
Japão, das 9 às 15 hs
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Educadores Ambientais 
Locais inicia formação

Mogi - A segunda turma 
da 2ª edição do Curso de 
Educadores Ambientais Locais, 
cujo tema é “Cidade”, iniciou 
o processo de formação na 
semana passada. As aulas 
tiveram início no dia 28 
de julho e irão até 29 de 
setembro, com formações 
teóricas e visitas técnicas. A 
primeira turma concluiu sua 
formação no dia 11 de julho.

“Mogi das Cruzes possui 
uma grande área verde pre-
servada e o curso estimula os 
participantes a conhecerem 
este patrimônio natural, tra-
balhando em ações práticas 
para preservá-lo. A cada nova 
turma, a procura pelas vagas 
aumenta, o que demonstra 
que o curso atendeu a uma 
demanda que existia e que 
agora vem sendo devidamente 
contemplada”, comentou o 
secretário de Verde e Meio 
Ambiente, André Saraiva.

A diretora da Pasta, Suely 
Mitie Kusano, complementa 
que o curso tem objetivos, 
como promover a sensibilização 

Nova turma

frente a preservação ambiental, 
estimular o conhecimento 
sobre o território e fomentar 
o planejamento de ações 
orientadas pelos paradigmas 
da sustentabilidade.

Bairros
A segunda turma do curso 

abrange preferencialmente os 
bairros Vila das Orquídeas, 
Vila Jundiaí, Vila Cintra, 
Conjunto do Bosque, Jardim 
Planalto, Jardim Aeroporto, 

Jardim Santos Dumont, Vila 
Paulista, Brás Cubas, Jardim 
Universo, Vila Brasileira, Par-
que Olímpico, Vila Municipal, 
Jardim Esperança, Jardim 
Santa Tereza, Jardim dos 
Amarais, Jardim Layr, Vila São 
Francisco, Vila Rubens, Vila 
Lavínia, Alto Ipiranga, Parque 
Santana, Mogi Moderno, Jar-
dim Ivete, Vila São Sebastião, 
Nova Bertioga, Conjunto São 
Sebastião, Parque Morumbi 
e Vila da Prata.

Atividades do curso começaram na semana passada 

Divulgação/SVMA

Comércio de Mogi termina 1º 
semestre com aumento de vagas

Entre janeiro e junho, de acordo com os dados do Caged, o saldo de empregos no setor foi de 149 vagas

EMPREGO

Mogi - O comércio mo-
giano encerrou o primeiro 
semestre de 2022 com resul-
tado positivo na geração de 
empregos. De janeiro a junho, 
o setor alcançou um saldo 
de 149 postos de trabalho. 
No período, 1.068 pessoas 
foram contratadas, enquanto, 
919 foram desligadas. 

Ao todo, o setor emprega 
22.522 trabalhadores, ocu-
pando a posição de segundo 
maior empregador da cidade. 
Para a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC), 
os dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), são um dos 
indicadores da recuperação 
gradual da economia.

Embora o saldo de empregos 
neste ano seja 2,7% maior 
que o registrado no mesmo 
período de 2021, quando o 
número era de 145 empregos, 
este não é o único aspecto 
positivo que deve ser levado 
em consideração. O nível de 
contratação também cresceu 
de um intervalo para outro. 

Nos seis primeiros meses do 
ano passado, 828 pessoas 
foram admitidas, uma va-
riação de 28,9% em relação 
aos seis primeiros meses de 
2022. Agora, se analisarmos 
os dados de contratação de 
2020, início da pandemia, 
os números são ainda mais 
acentuados. Na época, o 
comércio apresentou saldo 
negativo de 55 empregos.

O avanço das contratações 
pelo setor acompanha o Índice 
de Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec), medido 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), em 
julho. A pesquisa apontou 
o otimismo dos empreen-
dedores pelo quarto mês 
consecutivo, alcançando 
123,1 pontos no período.

Mais confiantes, 77,2% 
dos empresários preten-
dem aumentar o quadro de 
funcionários nos próximos 
meses. “Os resultados do 
primeiro semestre são frutos 
também da injeção de crédito 

realizada pela liberação do 
FGTS e da antecipação da 
primeira parcela do décimo 
terceiro de aposentados e 
pensionistas. Agora, apesar 
da inflação e do aumento 
dos juros, as expectativas 
para o segundo semestre 

são positivas, pois temos 
pela frente datas importantes 
para o comércio. A ampliação 
do Auxílio Brasil até dezem-
bro, também significa mais 

dinheiro circulando”, avaliou 
a presidente da ACMC, Fádua 
Sleiman.

Para a presidente, a esti-
mativa é que as contratações 

continuem em ritmo posi-
tivo. “As festas de fim de 
ano, tradicionalmente, são 
conhecidas pelo período de 
contratação de temporários. 
A Black Friday ganhou for-
ça nos últimos anos, por 
isso, parte dos comerciantes 
já começa a contratar em 
novembro. O aumento do 
nível de emprego representa 
mais renda, poder de com-
pras e geração de impostos, 
ingredientes fundamentais 
para a retomada econômica”, 
destacou.

Capacitação
Preocupada não apenas 

em aumentar o volume de 
contratações, mas de contar 
com mão de obra treinada 
e antenada às tendências, a 
ACMC retoma os cursos no 
formato presencial. Durante 
o período da pandemia de 
Covid-19, as capacitações 
oferecidas foram realizadas 

Setor em Mogi terminou com o período com a criação de mais de cem vagas

Divulgação
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Grupo de Trabalho sobre 
legislação vai à Câmara

Guararema - O Grupo de 
Trabalho para Implantação da 
Lei Complementar 195/2022, 
conhecida como Lei Paulo 
Gustavo, apresentou aos 
vereadores de Guararema, 
anteontem, os detalhes da 
lei e os trâmites necessários 
para sua implantação.

O intuito da reunião entre 
o grupo de trabalho formado 
por técnicos da Administração 
Pública e membros do Con-
selho Municipal de Política 
Cultural com os vereadores 
foi explicar a importância 
da lei ao setor cultural de 
Guararema, e a relação da 
Lei Paulo Gustavo com a Lei 
Aldir Blanc.

O intuito da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo, 
que encabeça o processo, é 
fazer com que as pessoas 
interessadas e relacionadas 
ao tema procurem a Pasta 
para a inscrição bem como 
para explicações sobre o 
edital que será lançado.

Os vereadores também foram 
convidados para a reunião 

Lei Paulo Gustavo

extraordinária do Grupo 
de Trabalho que acontecerá 
na próxima segunda-feira 
na Casa da Memória, em 
que será aprovado o Plano 
de Ação sobre o tema que 
deve ser disponibilizado na 
Plataforma do governo fede-
ral para que o recurso seja 
destinado para Guararema.

Por meio da nova lei, o 
município vai receber R$ 280 
mil em repasses que devem 

ser utilizados no fomento de 
atividades e produtos culturais, 
como forma de atenuar os 
efeitos econômicos e sociais 
da pandemia de Covid-19.

A Câmara também foi 
convidada para participar 
das edições do “Papo Aberto 
Guararema”, hoje e amanhã, às 
19 horas, na Estação Literária. 
O nome da lei homenageia 
o ator e humorista Paulo 
Gustavo, vítima da Covid-19.

Comunicação/PMG

Priscila Yamagami participa da 
volta do recesso no Legislativo

Prefeita em exercício falou sobre importância da união e citou iniciativas para o futuro da educação municipal

CÂMARA DE MOGI

Mogi - A prefeita em 
exercício Priscila Yamaga-
mi Kehler (Pode) abriu na 
tarde de ontem os trabalhos 
da Câmara Municipal, que 
retomou as sessões para o 
segundo semestre deste ano. 
Ela apresentou um breve 
balanço das ações do gover-
no e destacou prioridades 
da gestão pública para o 
município.

A prefeita compareceu 
durante o início da fase do 
expediente, acompanhada 
do secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Gabriel 
Bastianelli, e do secretário-

-adjunto de governo, Rubens 
Pedro, e foi recebida pela 
Mesa Diretiva do Legislativo.

Em sua fala, Priscila mostrou-
-se emocionada em participar 
da reabertura das atividades 
da Casa de Leis e pediu a 
cooperação dos parlamen-
tares na discussão de temas 
de interesse da comunidade, 
e reforçou a importância do  

Legislativo na representação 
e defesa dos interesses da 
população.

Para a Educação, Priscila 
reafirmou aguardar as propos-
tas para a Primeira Infância 
que estão sendo estudadas 
pelo prefeito Caio Cunha 
(Pode), que está de licença 
para um curso de formação 
de líderes na universidade 
de Harvard, nos Estados 
Unidos. Lembrou também 
do lançamento da pedra 
fundamental da Escola Viva 
e do Festival da Cultura e 
Educação que acontecerá 
nas próximas semanas.

Sobre o saneamento bá-
sico, a prefeita falou sobre 
os investimentos no Parque 
das Varinhas e do sistema de 
esgoto na região do bairro 
Botujuru, além do programa 
Viver Melhor que abrange 
750 unidades em três bairros 
no distrito de Jundiapeba. 

“Não podemos perder de 
vista o olhar de quem mora 
e quem vive a nossa cidade”, 
destacou.

Ao final de sua fala, pediu 
a necessidade do diálogo em 
conjunto entre os diversos 
grupos políticos, e pediu o 
fim da polarização em todas 
as esferas do debate político. 

“Contem comigo para o que 

eu puder, e no que eu não 
puder iremos buscar juntos. 
Precisamos ser pontes com 
a população e entre nós, 

sempre unidos”, concluiu.

Atividades 
Na retomada dos trabalhos, 

três projetos de lei foram 
encaminhados às comissões, 
entre eles o pleito para o 
acesso a meios de pagamento 
digital para taxas municipais, 
de autoria dos vereadores José 
Luiz Furtado (PSDB), o Zé 
Luiz, e Eduardo Ota (Pode). 
A Câmara também aprovou 
um requerimento de votos 
de pesar pelo falecimento do 
ex-presidente do Legislativo 
mogiano, José Cardoso Pe-
reira, o Cardosinho, e ainda 
uma moção de aplausos aos 
organizadores da “DesVirada 
Cultural”, de autoria de Inês 
Paz (PSOL). Na Ordem do 
Dia, foram votados o Decreto 
Legislativo de Juliano Botelho 
(PSB) para a mudança do 
decreto de título honorífico 
ao sr. Lélis Gerson, e o De-
creto Legislativo de Carlos 
Lucareski (PV) para título 
de honra ao mérito para a 
Igreja Assembleia de Deus 
Comunhão e Oração. 

André Diniz

Prefeita em exercício destacou ontem prioridades da gestão pública da cidade

Diego Barbieri/CMMC

Confi ra os postos de arrecadação:

www.mogidascruzes.sp.gov.br

PARTICIPE DA CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO. 
GESTOS QUE AQUECEM!

DOE CALOR! DOE ROUPAS, COBERTORES E AGASALHOS NOVOS OU EM 

BOM ESTADO, E TAMBÉM ROUPINHAS, MANTAS E OUTRAS PEÇAS PARA PETS. 

NÓS E CENTENAS DE FAMÍLIAS NECESSITADAS CONTAMOS COM A SUA AJUDA.

O CALOR HUMANO É UM TESOURO QUE COMBATE O FRIO 
E AQUECE O CORAÇÃO DAS PESSOAS.

DOAÇÕES ATÉ 30/8.DOAÇÕES ATÉ 30/8.

Inverno SolidárioInverno Solidário
Gestos que aquecem
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Cecília e Gustavo vão ao quarto de Dulce Maria e revelam para a carinha de 

anjo que ela vai ter um irmão ou irmãzinha.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Joaquim se desespera, e Úrsula tenta despistar Salvador, sem sucesso. Davi 

e Isadora convencem Violeta de que Joaquim é um homem perigoso. Joaquim 

afi rma a Salvador que estava no Rio de Janeiro quando Abel foi morto. Lisiê 

confronta Tenório sobre Olívia. Matias tem uma crise, e Olívia o conforta.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem
Pat se despede de Alfredo e vai embora com Moa. Anita e Jéssica limpam 

as digitais do carro de Dalva. A delegada Marcela informa Martha sobre a 

reabertura do caso de Clarice. O investigador Paulo tenta falar com Dagmar. 

Anita afi rma a Jéssica que não contará o que aconteceu na noite em que 

Clarice morreu. Joca se une a Olívia para afastar Lou da Coragem.com.

GLOBO, 21H00

Pantanal
José Leôncio não derruba a tapera de Juma. Marcelo sente ciúmes ao ver 

Guta chegar em casa acompanhada de Jove. Irma fi ca surpresa com a 

convicção cega de Trindade sobre sua gravidez. Filó conta a José Leôncio 

sobre a gravidez de Irma. José Lucas sente que Juma só o quer por perto 

como irmão. 

RECORD, 21H

Amor Sem Igual
Duplex pergunta se Furacão vai sair com Bernardo. Olympia aceita fazer parte 

do plano de Carmem, mas avisa que não fará nenhum sequestro.

RECORD, 21H45

Topíssima
Resumo não divulgado?

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Trabalho
defendido

pelo 
doutorando

Inscrição
na cruz de

Jesus
(Bíblia)

Cidade na
Costa do
Descobri-
mento (BA)

Filme com
Russell
Crowe

201, em 
algarismos
romanos

Divisão da
piscina

olímpica

(?) no erro:
risco do 

infrator sem
remorso 

Reles;
vulgar

Atração
turística

da savana
africana

"Universi-
dade", em
siglas de 

instituições

Correr,
em inglês

Isto é
(abrev.)

Que não
desapega

do
dinheiro

"Metade",
em 

"semirreta"

Foco
primário 

do trabalho
do mineiro

Amigo, 
em francês

Serviço do pet shop
Caractere presente

em todos os
endereços de e-mail

Interjeição
de alívio
Signo do
carneiro

Cércea

Passa
para fora

Esperta;
sabida
Resto 

de vela

Tipo de café mais
cultivado no mundo
Grupo inseparável de
adolescentes (pop.)

Pauta de 
programas
esportivos

Vocalista
do Ira!

Medida
usada em 
estatísticas

Adorno de 
cabelos (pl.)

Cantor de
"Taj Mahal"

Patente;
manifesta

Ligação;
conexão

A pessoa 
que resume
o dito "fari-
nha pouca,
meu pirão
primeiro"

A cidade mais procura-
da nas férias de verão

Atividade rotineira 
do estudante

Esperável

Breve; efêmera

JETAS

OSTENSIVA

ARCOSONNT

EGOCENTRICA

ELOOCC

BARECAIR

MEDIARRU

NASISOEZ

JARABICA

JOGOUFAB

PRAIANAR

LERRASA

PREVISIVEL

REAAMI

TRANSITORIA

3/ami — run. 4/nasi — soez. 7/arábica.

Se há uma coisa 
que aprendemos 
com a vida é que ela 
continua. E enquanto 
há vida há esperança, 
o importante é não se 
deixar estagnar e nem 
desanimar. Se a vida 
parece complicada e 
confusa, se você não 
sabe em que direção 
seguir, antes de dar o 
próximo passo pare, 
respire e reflita, só 
depois siga a viagem.

Andar sem saber 
para onde ir, às vezes, 

MOMENTO
especial

A VIDA QUE SEGUE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES:  Aos aniversariantes de hoje parabéns! 

Que a vida de vocês seja recheada de momentos bons e 

felizes.

“ Não desista, tenha fé e deixe o 
tempo agir para tudo melhorar!”

 cultura@jornaldat.com.br

pode até ser bom, 
mas outras vezes 
implica ter que perder 
tempo voltando ao 
ponto de partida, 
ou atravessando 
perigosos 
obstáculos de modo 
desnecessário.
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/22 – MEMORANDO Nº 5.264/22
OBJETO: OUTORGA DE LICENÇA PARA PROVER 1 (UMA) VAGA PARA EXPOSIÇÃO 
E COMERCIALIZAÇÃO DO TURISMO RURAL DO MUNICÍPIO NA FEIRA NOTURNA DO 
MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR “MINOR HARADA”, A SER REALIZADO 1 (UMA) 
VEZ POR MÊS DURANTE 6 (SEIS) MESES, ÀS SEXTASFEIRAS, através de Permissão 
Remunerada de Uso a Título Precário eventual.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Agricultura, torna público, para conhecimento dos interessados, que após trâmites 
realizados nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da lei federal nº 8.666/93 com 
suas alterações, decidiu, após análise de documentação, pela homologação final 
do participante do certame, a saber: ASDETUR – Associação dos Empresários de 
Turismo Rural de Mogi das Cruzes e Região.

Mogi das Cruzes, em 02 de agosto de 2022
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário Municipal de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À 
AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal 
de Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 098/2022 - PROCESSO Nº 12.793/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FÓRMULA 
INFANTIL, COMPOSTO LÁCTEO, DIETA NUTRICIONAL COMPLETA, ETC, 
conforme especificações do presente Edital, para atendimento de ordens judiciais.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos 
e abertos no Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-
Sede da Prefeitura), às 14:00 horas do dia 17 de agosto de 2022. O edital e seus 
anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura (www.
mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 02 de agosto de 2022.
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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@titapadaria

Nos acompanhe
no instagramApoio:

Programa Participa Mogi faz série 
de encontros temáticos na cidade

Mais de 200 pessoas já participaram dos encontros sobre temas como habitação e assistência social 

DEBATES

Os encontros temáticos 
do Programa Participa Mogi 
estão atraindo a população 
e estimulando a discussão 
sobre o futuro da cidade. Já 
foram realizadas reuniões 
sobre temas como Habita-
ção, Assistência Social, Meio 
Ambiente e Mobilidade, com 
um total de 235 pessoas 
participantes até o momento. 
Os secretários municipais 
responsáveis pelos temas 
fizeram uma prestação de 
contas de ações de 2022 e 
apresentaram prioridades 
para o próximo ano. Os 
participantes também pu-
deram apresentar sugestões, 
contribuindo assim para o 

Secretários fizeram prestação de contas e apresentaram prioridades

planejamento do município
Este é o objetivo do Par-

ticipa Mogi, como explica 
o secretário municipal de 
Planejamento e Gestão Estra-
tégica, Lucas Porto. Segundo 
ele, a participação social é 
fundamental para que as 
pessoas tenham cada vez 
mais controle do que pre-
cisa ser feito na cidade. Os 
encontros dão continuidade 
ao processo de participação 
popular iniciado pelo pro-
grama no ano passado, em 
diversas áreas.

O encontro sobre Habi-
tação teve a presença do 
coordenador municipal da 
área, Rogério Dirks Lessa, 

com a participação de 47 
pessoas. Já a reunião sobre 
Assistência Social foi coman-
dada pela secretária munici-
pal Celeste Gomes, com 37 
participantes. O encontro 
de Meio Ambiente contou 
com a presença do secretário 
municipal do Verde e Meio 
Ambiente, André Saraiva, e 
do diretor-geral do Semae, 
João Jorge da Costa, com a 
participação de 26 pessoas. 

E, na quinta-feira, dia 28 de 
julho, a oficina de Mobilidade, 
com a secretária Cristiane 

Ayres, teve a participação 
125 cidadãos. Os números 
incluem os participantes 

presenciais e online, por 
meio do Youtube.

A série de encontros temá-
ticos debaterá as prioridades 
do município em dez áreas, 
visando o Orçamento Municipal 
de 2023. Eles acontecem até 
o dia 11 de agosto e ocorrem 
no Auditório da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes (avenida 
Narciso Yague Guimarães, 
277). Acesse a programação 
no link - https://participa.
mogidascruzes.sp.gov.br/
pages/eventos.html.

O Cemforpe receberá as 
audiências sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) no dia 16 de agosto, 
às 18h30, e da Lei Orça-
mentária Anual (LOA), no 
dia 6 de outubro, das 18h30 
às 20 horas.

Divulgação/PMMC

 EMTU acrescenta viagens 
em linhas intermunicipais

Região - A Empresa Me-
tropolitana de Transportes 
Urbanos (EMTU) de São 
Paulo determinou, desde 
anteontem, um acréscimo 
no número de ônibus e de 
viagens intermunicipais em 
73 linhas que atendem diver-
sos municípios das regiões 
metropolitana de São Paulo, 
Sorocaba, Campinas, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. As 
linhas terão um acréscimo 
de 485 partidas. Na região 

Transporte 

foram beneficiadas as linhas 
293 e 480 do Consórcio 
Unileste, que atendem as 
cidades de Ferraz de Vas-
concelos, Itaquaquecetuba, 
Poá e Arujá.

Ao todo, 115 linhas de 
todas as regiões metropoli-
tanas atendidas pela EMTU 
tiveram ajustes na progra-
mação horária. A repro-
gramação foi definida com 
base nos acompanhamentos 
diários realizados pelo setor 

de fiscalização da EMTU, 
juntamente com informa-
ções do Centro de Gestão 
e Supervisão da empresa, 
que acompanha a operação 
dos ônibus intermunicipais.

Informações adicionais 
sobre os novos horários das 
linhas podem ser obtidas no 
site da EMTU (https://www.
emtu.sp.gov.br/EMTU/home/
home.htm) ou no aplicativo 
EMTU Oficial, disponível 
para iOS e Android.

Duas linhas, que atendem Ferraz, Itaquá, Poá e Arujá, terão mais viagens 

Divulgação

Encontros 
acontecem no 
auditório da 
Prefeitura e no 
Cemforpe


