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Vendas do Dia dos Pais devem 
crescer até 20% em Mogi

Expectativa otimista para a quarta melhor data para o comércio é da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC)

BOLSA TRABALHO

A Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC) está otimista 
e espera uma alta de até 20% nas 
vendas do Dia dos Pais em com-
paração com o mesmo período do 
ano passado. Essa será a primeira 
vez que o dia poderá ser celebra-
do sem restrições, após o início da 
pandemia de Covid-19, em 2020. 
Os setores de vestuário, calçados, 
acessórios e perfumaria devem ser 
os mais procurados para presentear. 
Criado na década de 1950, o Dia 
dos Pais é celebrado sempre no se-
gundo domingo de agosto. Neste 
ano, a data será no dia 14, depois 
do período de pagamento dos salá-
rios. A data é considerada um ter-
mômetro para o segundo semestre. 
Cidades, página 4
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O Festival de Inverno de Guara-
rema teve suas atividades culturais, 
musicais e gastronômicas, encerra-
das no último domingo. O balanço 
divulgado pela Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, em parceria 
com a Associação Comercial de 
Guararema, demonstra que mais 
de 70 mil pessoas participaram do 
evento. Cidades, página 3

Guararema

FESTIVAL 
TEM GRANDE 
PÚBLICO

SUZANO

Educação 
Infantil abrirá 
inscrições. p8

Foram 24 dias de atividades culturais, musicais e gastronômicas em diferentes espaços da cidade 

Comunicação/PMG  

 Mais de 210 pessoas assinam contrato em Itaquá. Cidades, página 3

Saúde

Campanha de Vacinação 
começa na segunda-feira

Campanha será contra poliomielite e para atualização 
da caderneta de vacinação em Mogi. Cidades, página 4
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EDITORIAL 

Alternativas

U
ma importante iniciativa em tem-
pos de desemprego elevado tem 
sido o programa Bolsa Trabalho, 
do governo do Estado, que, como 

destacamos na edição de hoje, já ofertou mais 
de mil vagas em Itaquaquecetuba. Na região, 
oportunidades também foram oferecidas em 
parceria com outras prefeituras, com foco na 
geração de renda e qualificação profissional. 
Em Mogi das Cruzes, ainda há a possibili-
dade dos participantes se candidatarem a 
uma das vagas do programa Mogi Conecta, 
serviço de encaminhamento.

Claro que ainda é um sopro perto das 
reais necessidades da grande massa de de-
sempregados, mas é um primeiro passo para 
garantir a sobrevivência e manter a esperança 
em dias melhores. Antes mesmo dos tem-
pos mais duros da pandemia de Covid-19, a 
economia já desafiava, principalmente quem 
tem menos, e a conjuntura não dá sinais de 
melhora a curto prazo. Enquanto os preços 
caem nos postos de combustíveis, nas pra-
teleiras dos supermercados eles continuam 
aumentando. A crise de saúde só veio agra-
var a situação e evidenciar as desigualdades.

E na busca de renda diante da grave crise 
econômica, assim como o Bolsa Trabalho se 
mostra como uma alternativa, foi nas pla-
taformas de transporte por aplicativo que 
muitos encontraram a oportunidade de vol-
tar a trabalhar e assim garantir o sustento. 
Em Mogi, os motoristas vivem o desafio da 
regulamentação, como acompanhamos tam-
bém na reportagem de hoje. A associação 
que representa os motoristas de aplicativos 
faz solicitações para que suas demandas se-
jam atendidas. A Prefeitura, em resposta à 
reportagem, disse que está aberta ao diálo-
go com a categoria, que foi recebida ontem 
no Legislativo. Que assim seja!

O que todos precisam é de oportunida-
des para melhores condições de vida, o que 
se faz não apenas com as leis, que claro são 
fundamentais, mas é preciso garantir o bá-
sico para que o futuro seja mais promissor 
para todos. Não há progresso econômico 
ou social sem investimento em educação e 
saúde de qualidade, princípios básicos para 
todos, e um desafio contínuo para o poder 
público, seja nos municípios, nos Estados 
ou na União. 

No Brasil, diferente dos 
Estados Unidos onde há um 
número único para emer-
gências de qualquer natu-
reza 911, temos diversos 
números para serviços de 
emergência, e certamente 
o 190 da Polícia Militar é o 
mais conhecido e acionado. 
Temos o 193 dos bombeiros, 
192 do SAMU, 181 do Dis-
que Denúncia em SP, 180 
da Central de Atendimento 
à Mulher, 100 dos Direitos 
Humanos, dentre outros.

Mas e para matar a fome 
quando você não tem recursos 
para se alimentar? Pois uma 
criança de 11 anos chamada 
Miguel, da cidade de Santa 
Luzia, Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (MG), li-
gou para polícia e disse que 
ele, seus cinco irmãos e a 
mãe estavam passando fome. 

190

ARTIGOS
Cedric Darwin

Segundo matéria veiculada 
pelo G1, a criança viu sua 
mãe chorando em um canto 
da casa e resolveu ligar para 
Polícia Militar. A polícia foi 
até o local e como não pode-
ria ser diferente, se comoveu 
diante da realidade encontra-
da, onde crianças comiam 
apenas fubá e água há três 
dias, não por maus tratos, 
mas por pobreza.

A mãe que é segurança e 
está desempregada, vive do 
auxílio emergencial e de bicos. 
O pai não contribui regular-
mente. Diante da situação de 
emergência, a criança ligou 
para o 190. E o fez correta-
mente, o caso é mesmo de 
polícia. Hoje mais 33 mi-
lhões de pessoas vivem em 
situação de fome no Brasil. 
São milhares de crianças que 
terão seu futuro comprome-
tido pela falta de alimentos 
básicos, especialmente de 
proteínas. E não adianta as-

segurar apenas arroz, feijão, 
farinha e macarrão, crianças 
precisam de carne o que é 
inacessível não só para os 
miseráveis, mas para a maior 
parte da população brasileira.

A inflação e o desemprego 
são os grandes inimigos dos 
mais pobres. Vivemos num 
país extremamente desigual, 
com grande concentração de 
renda e privilégios para uma 
pequena casta de servidores 
públicos com alta remunera-
ção e penduricalhos contra 
uma gigantesca massa de po-
bres. Não que servidores não 
devam ser bem remunerados, 
mas é o povo quem precisa 
de salários dignos. O pro-
blema do Brasil é a gritante 
desigualdade que aumenta 
a olhos vistos e que os R$ 
600 prometidos até dezem-
bro não resolvem.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.
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 �Reconhecimento

Pelo 10º ano consecutivo, a NGK, líder 
mundial no segmento de velas de igni-
ção, conquistou a premiação Supplier 
Quality Excellence Award (Prêmio de Ex-
celência em Qualidade do Fornecedor, 
em tradução livre), que é concedida pela 
General Motors a seus melhores forne-
cedores. Com a mais alta pontuação – 
total de 10 estrelas – a NGK se desta-
ca como a única fabricante a receber o 
prêmio em todas as edições realizadas 
desde 2012. 

 �Destaque 

Em mais de 60 anos de operação no 
país, a empresa produziu mais de 2,5 
bilhões de velas e mais de 310 milhões 
de cabos de ignição, além de comercia-
lizar bobinas de ignição e velas aquece-
doras sob a marca NGK e sensores de 
oxigênio sob a marca NTK.

 � Verificação 

O Instituto de Pesos e Medidas do Esta-
do de São Paulo (Ipem-SP), autarquia do 
governo do Estado, vinculada à Secreta-
ria da Justiça e Cidadania, e órgão dele-
gado do Inmetro, fará verificação metro-

lógica hoje, às 9h30, no radar instalado 
na rodovia SP-070, km 66, sentido oes-
te, em Guararema. A verificação no ra-
dar leva de 20 minutos até uma hora.

 �Regional

A ação envolve fiscais do Ipem-SP da 
regional de São José dos Campos e a 
equipe da empresa responsável pelo 
instrumento. Conforme a Portaria Inme-
tro 544/2014, é obrigatória a verificação 
metrológica uma vez por ano ou toda vez 
que o equipamento passar por reparo.

 � Cultura  

O espetáculo infantil “Cadê a Água que 
Estava Aqui?” chega a Suzano na próxi-
ma semana para incentivar a preserva-
ção da água e do meio ambiente. A peça, 
que será apresentada na próxima terça-
-feira, conta a história de Mariana, que 
intrigada com a falta d’água em sua casa 
decide entrar pelo cano para descobrir 
o que está acontecendo. Começa assim 
uma grande viagem pelos caminhos da 
cidadania e da educação ambiental. As 
apresentações gratuitas da Companhia 
Terraço Teatro, de Campinas, serão no 
Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, às 
9h30 e 14h30. 

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••

 editor@jornaldat.com.br
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Programa oferece 
cursos gratuitos

Até o final de 2022, serão mais de 300 vagas nos cursos do programa

CAPACITA + GUARAREMA

Guararema - A Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
Municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econô-
mico lançou anteontem o 

“Programa Capacita + Guara-
rema” que garante cursos de 
qualificação profissional em 
diversas áreas e segmentos 
para os munícipes. Até o 
final de 2022, serão mais 
de 300 vagas nos cursos 
do programa e a inscrição 
deve ser realizada via site da 
Prefeitura de Guararema ou 
na Escola Profissionalizante 

“Pref. Sebastião Alvino de 
Souza”, na Rua Dr. Armindo, 
567, Bairro Nogueira, com 
os seguintes documentos: 
RG, CPF, comprovante de 
endereço, de segunda a sexta-

-feira, das 8 horas às 11h30 
e das 13 às 21 horas.

O programa é voltado ao 
público com idade a partir 
dos 14 anos que more em 
Guararema. O candidato deve 
atender aos requisitos bási-
cos do curso de interesse. A 
iniciativa tem como objetivo 

Inscrições para a primeira etapa começam amanhã

a inserção deste grupo ao 
mercado de trabalho por 
meio da qualificação profis-
sional, atendendo a demanda 
de trabalho disponível no 
Serviço de Atendimento 
ao Trabalhador (SAT), di-
minuindo o desemprego e 
aumentando as oportunidades 
dos guararemenses.

O foco do programa tam-
bém é preencher vagas que já 
estão sendo criadas por conta 
da retomada dos eventos de 
grande porte em Guararema, 
como por exemplo o Cidade 
Natal, que será retomado 
em 2022.

No primeiro grupo de 
cursos que serão disponi-
bilizados para a população 
de Guararema estão os de 

Excelência no Atendimento 
ao Cliente (Turma 1); Padeiro/
Confeiteiro; Libras – Básico 
para Iniciantes; Iniciação à 
Contabilidade; Cuidador de 
Idosos; e Informática Básica.

“Com o Programa Capacita 
+ Guararema vamos dar a 
oportunidade de qualificação 
profissional para a população 
de Guararema, com cursos 

que vão auxiliar as pessoas 
a voltarem ao mercado de 
trabalho ou conseguirem 
novas oportunidades de 
trabalho”, explica o secretário 
municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico, 
Odvane Rodrigues.

As inscrições para o pri-
meiro grupo de cursos têm 
início amanhã, às 8 horas.

Comunicação/PMG

Guararema - O Festival de 
Inverno teve suas atividades 
culturais, musicais e gastronô-
micas, encerradas no último 
domingo. O balanço divulgado 
pela Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, em 
parceria com a Associação 
Comercial de Guararema, 
demonstra que mais de 70 
mil pessoas participaram do 
evento, seja das atrações no 
Espaço Gastronômico ou nas 
diversas ações culturais e de 
música em toda a cidade.

Neste ano, o Festival acon-
teceu às terças; quintas e 
sextas-feiras; além dos sábados 
e domingos, totalizando 24 
dias de atividades diversas, 
com uma programação com 
mais de 50 atividades artís-
ticas e culturais distribuídas 
em 4 palcos pela cidade: o 
Parque de Lazer Professora 
Deoclésia de Almeida Mel-
lo, a Vila de Luís Carlos, a 
Estação Literária Prof. Maria 
de Lourdes Évora Camargo 
e a Igreja Matriz. Além da 
famosa Feira Gastronômica 
da Associação Comercial.

Em um levantamento com 
250 entrevistados, 65% eram 
turistas (20% de São Paulo, 
15% de Mogi das Cruzes e 
outros 30% de outras cidades), 

Festival atrai mais 
de 70 mil pessoas

Inverno

enquanto 35% eram mo-
radores de Guararema. Foi 
registrada também a presença 
de estrangeiros nas atrações, 
principalmente turistas do 
Uruguai e Argentina.

Os dados também demons-
tram que mais da metade 
dos entrevistados já haviam 
visitado Guararema (51%). 
Quanto à hospedagem dos 
turistas, 25% afirmaram 
estar hospedados entre 2 e 
5 dias sendo que, do total de 
pessoas ouvidas, 82% deram 
nota máxima em relação à 
infraestrutura da cidade.

A unanimidade se deu 
quando questionados se in-
dicariam a cidade e o Festival 
de Inverno de Guararema 
para outras pessoas, visto 
que 100% dos entrevistados 
afirmaram positivamente.

Com foco na geração de 
renda, fortalecimento do 
comércio local e do setor 
turístico, o Festival de In-
verno contou com mais de 
170 profissionais envolvidos 
no espaço gastronômico, 
participação de mais de 
44 artistas, sendo a grande 
maioria, profissionais locais e 
investimento de cerca de R$ 
200 mil reais em estrutura 
e programação.

Itaquá assina contrato de 
mais 210 selecionados

Itaquá - A Prefeitura assinou, 
ontem, o contrato de 210 
selecionados para o programa 
estadual Bolsa Trabalho que, 
desde setembro de 2021, 
já ofertou o total de 1.020 
vagas no município. Reu-
nindo amigos e familiares 
dos participantes, além de 
secretários municipais e o 
prefeito Eduardo Boigues, 
a cerimônia de assinatu-
ra ocorreu na Associação 
Comercial e Industrial de 
Itaquá (Acidi).

Os contemplados vão tra-
balhar durante cinco meses, 
sendo quatro horas por dia 
e cinco dias por semana, 
com bolsa-auxílio de R$ 
540 por mês e um curso de 
qualificação. “O mercado de 
trabalho quer qualificação 
e é uma enorme satisfação 
pra nós assinar esses 210 
novos contratos. É geração 
de emprego e renda para o 
município”, disse o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Luciano Dávila.

O programa atende pessoas 

Bolsa Trabalho

com mais de 18 anos que 
estejam desempregadas ou 

que nunca tenham trabalhado. 
Além disso, é pré-requisito 
ser morador de Itaquá e ter 
renda familiar per capita 
menor do que meio salário-

-mínimo. “O Bolsa Trabalho 
atende famílias com um 
auxílio que, apesar de pare-
cer pouco, melhora a vida 
de muitos. É uma grande 
oportunidade e estamos 
muito felizes em ampliar 
o benefício”, completou o 
prefeito Eduardo Boigues.

Programa estadual já ofertou mais de mil vagas

Dayane Oliveira/Divulgação

Itaquá - O programa mu-
nicipal Qualifica - InfoItaquá, 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Itaqua-
quecetuba em parceria com 
o Instituto Federal, está com 
inscrições abertas até as 20 
horas do próximo domingo 
para cursos de informática 
básica, Microsoft Word e Excel. 
Para participar é necessário 
ter 12 anos ou mais e residir 
em Itaquaquecetuba. As 
inscrições podem ser reali-
zadas na secretaria (rua Dom 
Thomaz Frey, 89, centro), de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 16 horas, ou pelo site 
qualificaitaqua.seate.com.
br/cursos.

“Hoje, a inclusão digital 
deve ser tratada com especial 
atenção e a oferta de cursos 
dessa natureza é de extrema 
importância para a qualifi-
cação dos cidadãos visando 
a inclusão no mercado de 
trabalho”, disse o prefeito 
Eduardo Boigues.

Será permitido frequentar 
apenas um curso por vez e 
para as opções Word e Excel 

InfoItaquá realiza 
cursos de informática 

Qualificação

é necessário ter conhecimen-
tos em informática básica 
e internet. Os alunos que 
optarem pela modalidade 
online devem possuir com-
putador ou notebook com 
acesso à internet.

“Além de linguagens de 
fácil compreensão, os cursos 
também oferecem chats, 
fóruns e jogos virtuais para 
reforço do aprendizado, a 
‘gameficação’ do processo 
didático”, contou o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Luciano Dávila.

São 48 vagas para informá-
tica presencial, com aulas às 
terças. O curso de Word e de 
Excel será presencial e online, 
com aulas às quintas e sextas 
respectivamente. São cem 
vagas, sendo 48 presencial 
e 52 online. Os três cursos 
começam na segunda quin-
zena deste mês e terminam 
em outubro, com 30 horas 
de duração e disponíveis 
pela manhã ou à tarde. A 
lista dos convocados será 
publicada na segunda-feira 
no site infoitaqua.com.br.

Itaquá - A Secretaria de 
Desenvolvimento Social está 
com inscrições abertas até 
o dia 12 de agosto para o 
programa Criança Feliz. Por 
meio de visita domiciliar, 
as equipes realizam acom-
panhamento e orientações 
para fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários, 
além de estimular o de-
senvolvimento infantil. O 
programa atende gestantes, 
famílias com crianças de 0 a 
3 anos e famílias com crianças 
que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
de 0 a 6 anos inscritas no 
Cadastro Único. 

As inscrições devem ser 
feitas,  de segunda a sexta-

-feira, das 8 às 17 horas, 
no Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) 
no Recanto Mônica (Horto 
do Ipê), Caiuby (Jardim 
Caiuby), Quinta da Boa Vista, 
Paineira (Jardim Paineira) ou 
na unidade Rancho Grande 
(Vila Ursulina).

Programa 
Criança 
Feliz recebe 
inscrições 

Até o dia 12

Entre os primeiros 
cursos, estão 
atendimento ao 
cliente e cuidador 
de pessoas idosas

Participantes 
contam com bolsa-
auxílio mensal de 
R$ 540 e curso de 
qualificação
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Campanha de Vacinação 
começa na segunda-feira

Mogi - A partir da próxima 
segunda-feira e até o dia 9 
de setembro, a Secretaria 
Municipal de Saúde realiza 
a edição 2022 da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Poliomielite para crianças 
com até 4 anos, 11 meses e 
29 dias e também a Campa-
nha de Multivacinação para 
Atualização da Caderneta 
de Vacinação da Criança e 
do Adolescente com até 14 
anos, 11 meses e 29 dias. O 
atendimento ocorrerá em livre 
demanda, sem necessidade 
de agendamento. No dia 
20 de agosto, sábado, está 
prevista a realização do Dia 
‘D’ de Vacinação, com todas 
as unidades abertas das 8 às 
17 horas.

O objetivo das campanhas é 
reduzir o risco de reintrodução 
do poliovírus selvagem no 
país, bem como garantir que 
os jovens recebam todas as 
vacinas recomendadas pelo 
Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI). “É fundamental 
que os responsáveis levem 

Saúde

suas crianças e adolescentes 
aos Posto de Saúde mais 
próximo para receberem as 
vacinas e realizarem a atua-
lização da situação vacinal”, 
alerta a chefe da Vigilância 
Epidemiológica Municipal, 
Lilian Peres Mendes.

As campanhas serão reali-
zadas em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) 
do município, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 16 
horas. Para ser vacinado, 
basta comparecer ao local 

levando documento e a ca-
derneta de vacinação da 
criança e do adolescente e 
comprovantes de vacinação 
contra a Covid-19, se tiver.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a meta para 
a campanha contra a po-
liomielite é de vacinar pelo 
menos 95% das crianças 
menores de 5 anos. Para a 
multivacinação, a estratégia 
é atualizar a caderneta de 
vacinação das crianças e 
adolescentes menores de 15 
anos de idade, conforme a 
situação vacinal de cada um.

Durante o período da 
Campanha de Multivaci-
nação em livre demanda, as 
crianças e adolescentes de 
5 a 14 anos que estiverem 
com a vacina de Covid em 
atraso poderão atualizar a 
dose necessária, desde que 
apresentem a caderneta de 
Covid e documentos neces-
sários. Alguns agendamentos 
serão mantidos importante 
consultar o SIS pelo telefo-
ne 160. 

Vendas do Dia dos Pais 
devem aumentar até 20% 

Associação Comercial de Mogi estima que gasto com presentes será de cerca de R$ 150 

COMÉRCIO

Mogi - Faltando poucos 
dias para a quarta melhor 
data para o comércio, a As-
sociação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC), espera 
uma alta de até 20% nas 
vendas do Dia dos Pais em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. Essa 
será a primeira vez que o dia 
poderá ser celebrado sem 
restrições, após o início da 
pandemia de Covid-19, em 
2020. Os setores de vestuário, 
calçados, acessórios e per-
fumaria devem ser os mais 
procurados para presentear.

Criado na década de 1950, 
o Dia dos Pais é celebrado 
sempre no segundo domingo 
de agosto. Neste ano, a data 
será no dia 14. “Ao longo da 
semana a procura pelos pre-
sentes do Dia dos Pais deve 
se intensificar, especialmente, 
após o quinto dia útil. Essa é 
uma das principais datas do 
calendário do comércio e um 
termômetro para o segundo 
semestre, que conta com 
o Dia das Crianças, Black 

Friday e Natal”, apontou a 
presidente da ACMC, Fádua 
Sleiman.

O Dia dos Pais costuma 
movimentar diversos seto-
res do comércio, incluindo 
o de vestuário, calçados e 
acessórios. “Na data muitos 
filhos compram perfumes 
e outros cosméticos, como 
itens para barbear. No Dia 
das Mães e Dia dos Namo-
rados identificamos que os 
eletroeletrônicos também 
entraram na lista de presentes, 
tendência que deve ser mantida 
para o Dia dos Pais. Outro 
setor que será beneficiado 
é o de restaurantes, já que 
nos últimos anos, por causa 
da pandemia, muitos não 
puderam comemorar a data 
com almoço, uma tradição 
que deve ser retomada em 
2022”, avaliou a presidente.

Para essa edição, a estima-
tiva é que o tíquete médio 
dos presentes fique em torno 
de R$ 150. “O gasto desse 
ano será maior que do ano 
passado, pois a inflação está 

mais alta e acaba impactando 
nos preços dos produtos, 
incluindo os itens que são 
os mais presenteáveis”, ex-
plicou Fádua.

Além do aumento da infla-
ção, a alta tributação também 

afeta o valor dos presentes 
para a data comemorativa. De 
acordo com o Impostômetro, 
ferramenta da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP), que calcula quanto 
de tributo é pago no Brasil, 

34,67% do preço de uma 
camisa são apenas impostos. 
Os sapatos têm carga tribu-
tária de 36,17%, enquanto 
os perfumes nacionais têm 
69,13% e os importados 
78,99%. 

Comércio está otimista com as vendas para a data, considerada a quarta melhor 

Divulgação/PMMC

Clube Crescer recebe 
inscrições até o dia 12

Mogi- A Prefeitura está com 
inscrições abertas para o Clube 
Crescer, uma iniciativa que 
busca promover a interação 
e o compartilhamento de 
experiências entre artesãos 
e culinaristas da cidade. As 
inscrições podem ser feitas 
até o dia 12 de agosto, na 
unidade escolhida pelo parti-
cipante, e os encontros serão 
realizados a partir do dia 15.

Serão realizados sete clubes, 
distribuídos pelas unidades 
do Crescer de Braz Cubas, 
Vila Brasileira e Vila Natal. 
Juntos, eles somarão 175 
vagas, sendo 25 lugares para 
cada clube. As atividades 
acontecerão uma vez por 
semana e a duração prevista 
é de 12 semanas.

“O Clube Crescer é uma 
visão nova que está sendo 
apresentada, baseada na 
troca de experiências entre 
os participantes, que poderão 
conhecer novas técnicas, dicas 
práticas e, assim, incrementar 
seu negócio. Além disso, é 
uma forma de promover 

Artesãos e culinaristas

o empreendedorismo e a 
geração de renda para as 
pessoas”, explicou o secre-
tário municipal de Desen-
volvimento Econômico e 
Inovação, Gabriel Bastianelli.

A atividade será feita de-
senvolvida com o comparti-
lhamento de conhecimentos 
e experiências de maneira 
informal, valorizando a 
iniciativa independente de 
geração de renda. Também 
participarão voluntários e 

parceiros externos. Mais 
informações pelos telefones 
4798-5729 (Unidade Braz 
Cubas), 4798-5902 (Unidade 
Centro), 4721-2423 (Unidade 
Vila Brasileira) e 4725-1985 
(Unidade Vila Natal).

O Crescer realizou no 
último sábado a Feira Em-
preendedora, no Largo do 
Rosário. A ação busca dar 
a oportunidade a artesãos 
e culinaristas para expor e 
vender seus produtos.

 Feira também é oportunidade para empreendedores 

Divulgação/PMMC

Suzano - A Prefeitura de 
Suzano, por meio da Secre-
taria Municipal de Governo, 
recebeu a doação de 53 
computadores entregues 
pela Câmara Municipal na 
última sexta-feira. Na oca-
sião, o chefe da pasta, Alex 
Santos, recebeu as máquinas 
junto ao presidente do Po-
der Legislativo suzanense, 
Leandro Alves de Faria, o 
Leandrinho. 

Das 53 máquinas, 30 serão 
encaminhadas às equipes 
da Secretaria Municipal de 
Educação para aplicação do 
ensino digital nas escolas, e 
outras 20 foram enviados à 
Saúde, responsável por dirigir 
os equipamentos para uso na 
Santa Casa de Suzano. Além 
destes, outros três conjuntos 
estarão em posse da equipe 
administrativa do Tiro de 
Guerra (TG 02-081).

O maquinário recém-
-adquirido influenciará nos 
processos específicos dos 
setores contemplados, como 
explica o secretário muni-
cipal de Saúde, Pedro Ishi, 
citando a grande demanda 
de pacientes da Santa Casa 
da cidade.

Prefeitura 
recebe doação 
de mais de 50 
computadores

Câmara Municipal

Foco será 
imunização contra 
a poliomielite e 
atualização da 
caderneta 
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Cinco vereadores de Mogi 
confirmam candidaturas 

Mogi - Cinco integrantes 
da Câmara Municipal come-
çam o mês de agosto como 
candidatos homologados 
por seus respectivos partidos 
para a disputa da Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp).

O primeiro nome a ser 
confirmado foi da vereadora 
Fernanda Moreno (MDB), na 
convenção estadual do dia 
20 de julho, homologando-a 
como pré-candidata a depu-
tada estadual. Na ocasião, a 
executiva estadual assinalou 
pelo apoio à candidatura 
estadual de Rodrigo Garcia 
(PSDB) ao governo do Esta-
do. Fernanda fará parte dos 
61 candidatos da legenda à 
Assembleia Legislativa.

O Partido Liberal (PL) 
realizou sua convenção no 
mesmo dia, em formato 
virtual, onde foi confirma-
do o nome de Clodoaldo 
Aparecido de Moraes (PL) 
para a disputa a deputado 
estadual. O vereador mogiano 
faz parte dos 65 integrantes 

Eleições 2022

de seu partido que tentarão 
ocupar as cadeiras do Legis-
lativo estadual, e apoiarão a 
reeleição de Jair Bolsonaro 
(PL) para presidente e a 
eleição de Tarcísio de Freitas 
ao governo do Estado.

No dia 23 de julho, Juliano 
Botelho (PSB) foi confir-
mado como candidato, em 
convenção realizada na sede 
da Assembleia Legislativa do 
Estado. A convenção apoiou 
o nome de Fernando Haddad 
(PT) ao governo do Estado.

O presidente da Câmara, 
Marcos Furlan (Pode), teve 
seu nome referendado por 
seu partido na convenção do 

dia 24 de julho. A legenda 
também ratificou seu apoio 
no estado à reeleição de 
Rodrigo Garcia. Furlan fará 
parte dos 71 candidatos a 
deputado estadual.

O último nome confirmado 
foi o de Inês Paz (PSOL), 
em convenção realizada no 
último sábado. O partido 
referendou o nome de Fer-
nando Haddad ao governo 
do Estado.

Durante o período pré-
-eleitoral, foi cogitado o 
nome de Edson Alexandre 
(MDB), o Edinho do Salão, 
para a disputa a deputado 
federal, mas ele retirou seu 
nome da disputa durante a 
convenção estadual.

Segundo a legislação elei-
toral, o prazo para inscrição 
dos candidatos ao Legislativo 
estadual e federal termina 
amanhã. O primeiro turno 
das eleições para presidente, 
governador, senador, deputado 
federal e deputado estadual 
está marcado para o dia 2 
de outubro. (A.D.)

Associação pede mudanças em 
projeto de lei do transporte 

 Representantes da Amarati pediram encontro com Comissão da Câmara de Mogi para discutir emendas

TRANSPORTE POR APLICATIVOS

Mogi - A Associação de 
Motoristas por Aplicativos da 
Região do Alto Tietê (Amarati) 
pediu na tarde de ontem, em 
reunião com a Comissão 
Permanente de Transporte 
e Segurança Pública da Câ-
mara Municipal de Mogi das 
Cruzes, o encaminhamento 
de um manifesto da categoria 
para mudanças no Projeto 
de Lei Complementar que 
trata da regulamentação do 
transporte de passageiros por 
aplicativo na cidade.

O projeto de Lei Com-
plementar 01/2022 está em 
tramitação desde março deste 
ano, e é de autoria do Exe-
cutivo. O texto define regras, 
procedimentos e obrigações 
dos profissionais liberais que 
atuam como motoristas por 
aplicativo (como Uber, 99 
e outros).

O encontro ocorreu entre 
representantes da Amarati e 
o presidente da Comissão 
Permanente de Transportes e 

Segurança Pública, Iduigues 
Martins (PT). No encontro, 
os motoristas falaram sobre 
os desafios e entregaram o 
manifesto, que aponta pontos 
em conflito com a categoria 
e a legislação vigente, como 
a obrigatoriedade de identi-
ficação visual no para-brisas 
do veículo, limitações para a 
idade máxima dos veículos 
registrados e a proibição de 
uso de pontos de parada de 
ônibus ou táxi.

Segundo Maicon Cristian, 
cerca de 1,8 mil motoristas 
circulam diariamente em 
média em Mogi, sendo a 
maioria radicada na cidade, 
e o restante trabalhadores de 
cidades vizinhas como Arujá, 
Guararema, Suzano, Biritiba 
Mirim e outros, e que o texto 
contraria os interesses dos 
profissionais e estão fora da 
Política Nacional de Mobi-
lidade Urbana (Lei Federal 
13.640/2018).

“A lei é em parte inconstitu-
cional, e afeta os passageiros. 
Uma lei dessas vai restringir 

muitos motoristas para trabalhar 
na cidade e pode reduzir a 
oferta, aumentando o preço. 
Muitos profissionais podem 
ficar com medo, não sabem 
como será o cadastramento. 
Tudo isso por falta de diálogo 

com a categoria. Há uma 
apreensão com autuações 
aos motoristas e empresas, 
que entraram com liminares”, 

explicou.
Segundo a Câmara, ainda 

não há uma previsão para 
votação do Projeto de Lei 

Complementar, que está 
sob análise da Comissão de 
Justiça e Redação da Casa.

Executivo
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes, por meio da Secre-
taria Municipal de Mobili-
dade Urbana, informou em 
nota que os motoristas de 
transporte por aplicativo 
atuam na cidade com base na 
Política Nacional de Mobili-
dade Urbana, e que a cidade 
não conta com um cadastro 
municipal dos profissionais, 
ficando sob responsabilidade 
das plataformas.

“A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes está aberta ao diálogo 
e desenvolve conversas com 
representantes da categoria 
dos motoristas por aplicativo 
para que a regulamentação 
possa ser realizada da melhor 
forma possível”, concluiu a 
administração municipal em 
resposta à reportagem. 

André Diniz

Maicon Cristian, da Amarati, e outros representantes, foram recebidos na Câmara 

Mariana Acioli/Arquivo Mogi News

Edinho do Salão 
que também sairia 
candidato pelo 
MDB ao Legislativo 
estadual se retirou
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Zeca e Juju conversam sobre lidar com o namoro à distância. Na escola 

acontece a festa de 50 anos do colégio de Doce Horizonte, que têm como 

tema os sentimentos. Fabiana chega com Frida no palco para a surpresa 

das alunas. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Joaquim se revolta contra Iolanda, que sustenta sua chantagem. Davi lamenta 

que o Juiz tenha negado a revisão de seu caso na morte de Elisa. Eugênio 

revela a Joaquim que foi Isadora quem testemunhou contra ele. Olívia ajuda 

Matias. Davi desconfi a do comportamento de Iolanda. 

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem 

Pat desconversa quando Alfredo a questiona sobre a foto de Moa. Ítalo 

pensa em uma forma de confi rmar se Baby é mesmo informante de Danilo. 

Moa e Andréa reatam o namoro. Lou não consegue contar para Rico sobre 

sua relação com Pat. Nadir ouve Joca ao telefone com Olívia e fi ca cismada. 

GLOBO, 21H00

Pantanal 
Zuleica disfarça seu terror diante de Roberto, depois de ter visto Guta e 

Marcelo juntos. Juma fi ca com o coração apertado quando o Velho do Rio 

lhe aconselha a mandar José Lucas embora da tapera. Eugênio não gosta 

de tirar foto com o pai de Érica. Irma incentiva Zaquieu a se tornar um peão. 

RECORD, 21H00

Amor sem Igual

Miguel revela que Tobias pode ter sido o mandante. Ele avisa do perigo que 

Poderosa correrá trabalhando no Mademoiselle Olympia Night Club. Ela fi ca 

irritada e pensa que Miguel está dando um jeito de afastá-la da casa noturna. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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.

Mesmo que surjam 
contratempos afirme 
com convicção: este 
dia é bom! Nele vejo 
condições de bem 
pensar e agir. Cada 
hora, cada minuto é 
abençoado e precioso.

Deus, que me vê 
e protege, dá-me 
este dia para que 
eu progrida e seja 
feliz. Assim, farei 
das dificuldades 
um caminho para o 
meu equilíbrio, do 
nervosismo um meio 

MOMENTO
especial

TER UM BOM DIA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje feliz aniversário! Que sua vida 

seja uma soma de bênçãos e de vitórias. Que a felicidade 

te persiga para sempre.

Não desista, o que realmente vale 
a pena demora sempre tempo a 
conquistar.”

 cultura@jornaldat.com.br

de obter a calma e das 
desavenças uma força 
para a paz.

Estou pronto para 
amar, descobrir 
soluções e conviver 
com pessoas difíceis. 
Diga isso para você, 
pois dependem de 
você e do que fizer 
com eles.
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São Paulo 02 de agosto de 2022 
 

Eu Carlos Eduardo Fonseca portador do rg 
32.029.641-6 gostaria de encontrar o arqui-
teto, Édison Avelino kanda portador do crea 

189025/d para maiores informações do imóvel 
que se localiza na rua José Bonifácio, 102 

Cidade Parquelandia

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 010/2021 - PROCESSO Nº 13.487/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTEGRADAS 
QUE POSSIBILITE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A 
CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A 
SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E NA DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE 
AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal 
Permanente de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que analisou detalhadamente os documentos apresentados em 
cada invólucro e considerando os pareceres exarados pelos órgãos competentes 
da Secretaria Municipal de Transparência e Comunicação Social e da Secretaria 
Municipal de Finanças, decidiu HABILITAR as empresas: CAVEAT COMUNICAÇÃO 
LTDA e VERGE STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI. Decidiu, ainda, INABILITAR as 
empresas: IV5 PROPAGANDA LTDA, por não atender ao solicitado nos subitens 
“5.5.6.2” e “5.5.8” do Edital e ENGENHO DE IDEIAS COMUNICAÇÃO LTDA, por não 
atender à convocação para apresentação dos documentos de habilitação, conforme 
subitens “6.5.1” e “9.1.1” do presente Edital. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para interposição de eventuais recursos, a contar da publicação deste Aviso, 
nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. 

Mogi das Cruzes, em 03 de agosto de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL____________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2021 - PROCESSO Nº 34.637/2021 E APENSOS. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
VETERINÁRIOS E INSETICIDAS.
EMPRESAS VENCEDORAS: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA – EPP; NÚCLEO 
SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA; CIRÚRGICA UNIÃO LTDA; 
BIDDEN COMERCIAL LTDA; ANIMALLE MUNDO PET LTDA e TURVOMED 
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 58.639,88 (cinquenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais 
e oitenta e oito centavos).

Mogi das Cruzes, em 14 de julho de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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@titapadaria

Nos acompanhe
no instagramApoio:

Câmara de Mogi aprova utilidade 
pública para Associação Doce Lar

Entidade conta com três unidades do CEIC e o projeto Conquista na região do Jardim Pomar

LEGISLATIVO

Mogi - A Câmara Muni-
cipal de Mogi das Cruzes 
concluiu a primeira semana 
de trabalhos após o recesso 
parlamentar de julho com a 
aprovação de quatro proje-
tos de lei para a concessão 
de certificado de Utilidade 
Pública para a Associação 
Beneficente Doce Lar.

Os projetos, de autoria do 
vereador Edson Santos (PSD), 
foram votados e aprovados em 
conjunto pela Mesa Diretiva 
da Câmara, por se tratarem 
de uma mesma entidade, que 
abrange quatro unidades: o 
CEIC Doce Lar (Unidades 1, 

Vereadores aprovaram ontem quatro projetos de lei referentes à entidade

2 e 3) e o Projeto Conquista, 
localizados na região do 
Jardim Pomar. Edson San-
tos agradeceu pelo apoio 
dos vereadores, e reforçou 
a importância do trabalho 
desenvolvido pela associação 
junto à comunidade.

Os trabalhos da sessão 
terminaram em menos de 
uma hora, com a aprovação 
de dois requerimentos: um 
para votos de aplausos para 
a equipe de karate de Mogi 
das Cruzes que participou 
do Campeonato Paulista da 
modalidade em Guarulhos, 
de autoria do presidente da 
Casa, Marcos Furlan (Pode). 
Tanto o autor da propositura 

quanto o vereador Eduardo 
Ota (Pode) reiteraram a im-
portância do investimento 
no esporte amador e nas 
categorias de base, elogian-
do o trabalho do projeto 
esportivo, desenvolvido no 
Jardim Camila.

O segundo requerimento 
aprovado foi para a mudança 
de local da entrega do título 
de Cidadão Mogiano ao sr. 
José Eduardo de Andrade, de 
autoria do vereador Mauro 
de Assis Margarido (PSDB), 
o Maurinho do Despachante.

Das indicações ao Executivo, 
dois temas foram levantados 
pelos vereadores: a instalação 
de um ponto de ônibus com 

cobertura e assento na rua 
Darci Pereira, no Jardim Pla-
nalto, pelo vereador Carlos 

Lucareski (PV), e o pedido 
de estudos e providências 
para o imóvel conhecido 

como Casarão dos Duques, 
na rua Deodato Wertheimer, 
por Inês Paz (PSOL). 

André Diniz

Diego Barbieri/CMMC

Inscrições para Educação 
Infantil começam dia 15

Suzano - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação, vai abrir em 15 
de agosto (segunda-feira) as 
inscrições para as vagas das 
48 creches municipais ou 
comunitárias para o próximo 
ano letivo. Os cadastros para 
a Educação Infantil podem 
ser feitos tanto na unidade 
mais próxima, quanto online, 
por meio do link sme.suzano.
sp.gov.br. O prazo termina 
em 16 de setembro.

Para realizar a inscrição 
é preciso apresentar docu-
mentos, como a certidão 
de nascimento ou RG da 
criança; comprovante atual 
de residência no município 
de Suzano, dos últimos três 
meses, em nome dos pais 
ou responsável legal, que 
pode ser conta de água ou 
luz ou outros documentos 
emitidos por órgãos oficiais 
ou recebido pelos Correios; 
além dos documentos pessoais 
dos pais ou responsáveis 
pela criança, com RG e CPF.

Segundo a Educação, as 
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inscrições são feitas de forma 
antecipada justamente para 
poder planejar as ações para 
o próximo ano letivo. Vale 
lembrar que o prazo para 
estes cadastros é válido para 
aquelas crianças que estão 
fora de qualquer rede de 
ensino, seja ela pública ou 
privada; para as que já estão 
matriculadas na Educação 
Infantil, o pedido de trans-
ferência pode ser feito a 
qualquer momento.

Entre as unidades em Su-
zano, 24 são comunitárias e a 
outra metade são municipais. 

“As inscrições só começam 
em duas semanas, ou seja, 
ainda tem tempo para que 
o início do processo ocorra, 
no entanto, a população 
precisa ficar atenta para 
não perder o prazo e buscar 
garantir uma das vagas para 
o ano que vem”, apontou 
o secretário de Educação, 
Leandro Bassini.

O prazo para o cadastro termina em 16 de setembro

Wanderley Costa/Secop Suzano


