
SEXTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2022 |  R$ 1,50EDIÇÃO 8813  

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

Mais de 800 taxistas podem 
receber benefício na região

Número corresponde às cidades de Mogi, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel, Suzano e Itaquaquecetuba

GUARAREMA

O programa Benefício Emergen-
cial aos Motoristas de Táxis (BEm-

-Taxista), uma iniciativa do gover-
no federal, por meio do Ministério 
do Trabalho e Previdência, iniciado 
em 25 de julho, poderá beneficiar 
871 taxistas nas cidades de Mogi 
das Cruzes, Poá, Ferraz de Vascon-
celos, Santa Isabel, Suzano e Ita-
quaquecetuba. Dentre as cidades, 
Mogi conta com o maior número 
de taxistas que podem ser benefi-
ciados. A Secretaria de Mobilidade 
Urbana informou que realizou o 
credenciamento dos profissionais 
na plataforma Dataprev, de acor-
do com os critérios do programa.   
Cidades, página 3
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O Alto Tietê registrou três novos 
casos confirmados da Monkeypox 
(MPX), mais conhecida como va-
ríola dos macacos. No total, a re-
gião soma 12 casos da doença. Os 
novos positivos foram registrados 
em Suzano, Itaquaquecetuba e Poá. 
Do total regional, três casos estão 
sendo acompanhados em Mogi das 
Cruzes. Cidades, página 5

Monkeypox

ALTO TIETÊ 
CONFIRMA 
12 CASOS

FESTA

Paróquia de 
Mogi celebra 
padroeiro. p4

Poá registrou o primeiro caso da doença na última terça-feira e agora faz acompanhamento 

 Julien Pereira/Arquivo Secom Poá

 1ª Expo Moto Clube será realizadas nos 
fins de semana de agosto. Cidades, página 3

Em Mogi

Sete bairros receberão a 
Operação Cata-Tranqueira

O serviço realizado semanalmente atenderá amanhã 
sete bairros do distrito de Braz Cubas. Cidades, página 4
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Eficiência

Sabesp e Semae 
investem em 
melhorias
Cidades, página 4
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 � 1, 2, 3, 4! 

Para a volta dos trabalhos da Câma-
ra Municipal de Mogi das Cruzes, o 
ritmo das sessões foi bem diferen-
te do que se via na primeira meta-
de do ano. Agora o ritmo está muito 
mais a toque de caixa, com todas as 
obrigações quitadas, em média, em 
uma hora.

 �Na fila de espera 

Entrou em tramitação na Câmara de 
Mogi o projeto de autoria da dupla 
Zé Luiz (PSDB) e Eduardo Ota (Pode) 
que dá direito aos contribuintes qui-
tarem suas contas com o município 
pelo sistema Pix. Outra propositura, 
de Juliano Botelho (PSB), estabele-
ce regras na preferência de matrícu-
la para crianças com Transtorno de 
Espectro Autista (TEA).

 � Estamos de olho 

O Grupo MogiNews/DAT continuará 
acompanhando de perto os proble-
mas com agendamento de consultas 
no Hospital Luzia de Pinho Melo. A 
Câmara Municipal de Mogi em mo-
ção de apelo, e movimentos sociais 

em protesto já deixaram claro que a 
saúde não espera.

 � É hoje 

Nesta sexta-feira fecha-se a janela de 
inscrição para os candidatos que dis-
putarão as eleições deste ano, para 
todos os cargos. Você sabe o que é 
polarização? É o que está se dese-
nhando principalmente nos palan-
ques municipais na disputa para de-
putado federal e estadual.

 �Gerando Falcões em Suzano 

A ONG Gerando Falcões, que atua no 
desenvolvimento social em mais de 4 
mil comunidades do país, lançou on-
tem em Suzano sua quarta loja físi-
ca do bazar social, oferecendo mais 
de 30 mil peças. Com o conceito de 
economia circular, todo o sistema é 
voltado para o acesso da comunida-
de a bens com preços acessíveis, e o 
lucro obtido é investido em progra-
mas de desenvolvimento nas comu-
nidades. O novo espaço se encontra 
na rua General Francisco Glicério, 
860, no centro, e o horário de funcio-
namento é de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 19 horas.

CONTRACAPA
ANDRE DINIZ•••

EDITORIAL 

Emergencial

N
a grave crise econômica que vi-
vemos com milhões de desem-
pregados e pessoas vivendo com 
menos que o mínimo, os auxílios 

são bem-vindos e fazem a diferença no dia 
a dia de quem já tem pouco. Benefícios que 
também atenuam a crise enfrentada por ca-
tegorias profissionais, como os taxistas que 
destacamos na edição de hoje, que poderão 
receber a ajuda do governo federal, porém 
tudo com prazo de validade. As benesses 
seguem até dezembro.

Toda ajuda é bem-vinda e importante, 
mas não resolve a raiz do problema, que, 
no caso dos taxistas, é, principalmente, o 
impacto do crescimento das plataformas de 
transporte de passageiros por aplicativo, que 
menos burocráticas e com custos menores 
que as permissões exigidas para os taxistas, 
se tornaram a alternativa para muitas pessoas 
em busca de um novo meio para garantir a 
sobrevivência. 

Sem pender para o lado desta ou daque-
la categoria, qualquer solução emergencial, 
como os auxílios propostos pelo governo 
federal, não resolvem na prática o proble-

ma de ninguém. São um alívio temporário 
que, pela proximidade das eleições, podem 
ser caracterizados como eleitoreiros por par-
te do governo que busca se manter no Palá-
cio do Planalto. 

Da mesma forma se dá com os vulneráveis 
atendidos pelo governo federal, nos tem-
pos mais duros da pandemia de Covid-19 
e também agora, a situação pouco se modi-
ficou, e de auxílio, em auxílio, a fome some 
de forma passageira para voltar com força 
no momento que aquele recurso, que não é 
permanente, falta. 

Assim como não temos uma política de 
Estado, mas de governos, que estão tem-
porariamente no poder, não conseguimos 
efetivar políticas públicas que realmente fa-
çam a diferença na vida da população. São 
preciso dados para fundamentar os investi-
mentos e fazer com os que os recursos das 
diferentes áreas, principalmente educação, 
saúde e assistência social, cheguem a quem 
precisa de forma adequada. Da mesma for-
ma com os empreendedores e autônomos, 
que precisam de segurança e bases sólidas 
para alcançarem suas metas.

O joelho é a maior arti-
culação do corpo humano e 
sustenta boa parte do nosso 
peso corporal, sendo uma das 
mais sensíveis por conta da 
sua anatomia. A cartilagem 
é a estrutura responsável 
por suavizar o impacto en-
tre dois ou mais ossos nas 
articulações. 

Quando há um desgaste 
e a cartilagem começa a se 
perder, os ossos entram em 
atrito ao realizarmos movi-
mentos, o que causa dor e, 
em longo prazo, pode levar a 
deformidade na região afetada. 

O problema é que, por não 
ter vasos sanguíneos, a carti-
lagem tem baixo potencial de 
regeneração (principalmente 
na fase adulta), e por isso os 
tratamentos disponíveis com 
o objetivo de reconstruí-la 
ainda são limitados.

Saúde Funcional 

ARTIGO
Dr. Luiz Felipe Da Guarda

Existem duas situações 
mais comuns que ocorrem 
com os joelhos nas avaliações 
clínicas são elas: a osteoartro-
se e a condromalácia patelar. 

Osteoartrose leva a uma 
osteoartrite uma doença das 
articulações caracterizada por 
degeneração das cartilagens, 
acompanhada de alterações 
das estruturas ósseas vizinhas 
gerando inflamação no local 
afetado. Mulheres e homens 
acima de 40 anos são acome-
tidos na mesma proporção.

A condromalácia pate-
lar pode ser classificada em 
quatro graus: 

Grau I: Há um certo amo-
lecimento da camada mais 
externa da cartilagem da pa-
tela. Pode haver dor e edema 
(inchaço);

Grau II: Há lesões na car-
tilagem com até 1,3 cm de 
diâmetro. As lesões ainda 
são pequenas e localizadas; 

Grau III: As lesões são maio-
res que 1,3 cm de diâmetro; 

Grau IV: Neste ponto, a 
cartilagem já sofreu tamanha 
erosão que é possível visua-
lizar o osso subcondral que 
a sustenta. 

O corpo sempre precisa 
ter um equilibrio em amplo 
aspecto, mecânico, fisiológi-
co, funcional, nutricional e 
mental. Somente na busca 
contínua de tudo isso tere-
mos uma saúde mais apro-
priada e com menor risco.

Dr. Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta 

e presidente do Conselho Municipal para 

Assuntos da Pessoa com Deficiência (CMAPD) 

editor@jornaldat.com.br 

CHARGE
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Jornada da Educação 
reúne equipes da rede 

Guararema - A Prefeitura 
de Guararema, por meio de 
sua Secretaria de Educação, 
informou que realizou no 
final de julho a IX Jornada 
da Educação da Rede Mu-
nicipal de Ensino.

Segundo a Pasta, foram 
tratados temas como Saúde 
Emocional, Alimentação 
Escolar para Alunos com 
Necessidades Especiais, Ins-
trução sobre a Importância 
do Uso de EPI, Educação 
do Século XXI, entre outros 
assuntos para as equipes da 
Rede Básica de Ensino.

O município ressaltou 
que a novidade para este 
ano foi a capacitação dos 
professores, realizada na 
Escola da Natureza nos dias 
14 e 15 de julho, que ganhou 
o nome “Ambiente-SE”, em 
alusão à temática de Educação 
Ambiental e a sigla da pasta 
de Educação.

A programação da jornada 
contou com quatro oficinas: 

“Representação da Natureza”, 
em que foram convidados a 

Formação continuada

representar de forma lúdica 
um ciclo da natureza; “Teia da 
Vida”, que demonstrou a inter-

-relação existente na natureza, 
formando um equilíbrio, e 
como qualquer interferência 
antrópica afeta diretamente 
todo o ecossistema; “Tintas 
Naturais”, em que os edu-
cadores aprenderam a fazer 
tintas utilizando elementos 
naturais, facilmente encon-
trados em nosso dia a dia; 

“Árvores Raras na Paisagem”, 
em que puderam conhecer 
um pouco mais sobre as 
árvores e suas sementes, 
além de realizar um plantio 
de uma dessas árvores.

A Secretaria de Educação 
de Guararema informou 
que espera contribuir para 
a formação continuada dos 
profissionais, garantindo uma 
Educação de qualidade e uma 
sociedade mais consciente.

Escola da Natureza recebeu evento de capacitação

Comunicação/PMG

Mais de 800 taxistas 
poderão ser beneficiados 

Reportagem reuniu dados de Mogi, Poá, Ferraz, Santa Isabel, Suzano e Itaquaquecetuba

BEM-TAXISTA

Região - O programa 
Benefício Emergencial aos 
Motoristas de Táxis (BEm-

-Taxista), uma iniciativa do 
governo federal, por meio 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência, iniciado em 25 
de julho, poderá beneficiar 
871 taxistas nas cidades de 
Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz 
de Vasconcelos, Santa Isabel, 
Suzano e Itaquaquecetuba.  

Dentre as cidades citadas, 
Mogi conta com o maior número 
de taxistas que podem ser 
beneficiados. A Secretaria de 
Mobilidade Urbana informou 
que realizou o credencia-
mento dos profissionais na 
plataforma Dataprev e que, 
de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo governo 
federal, 223 taxistas, entre 
motoristas permissionários, 
que possuem licença para 
exercer a função, e motoristas 
prepostos, que acompanham 
os permissionários, estão 
aptos a receber o benefício. 

Em Ferraz, de acordo com 
a Prefeitura, 159 motoristas 
de táxi podem receber o 
benefício. O Paço também 
salientou que beneficiários 
podem ser atendidos para 
possíveis dúvidas ou escla-
recimentos pelo telefone 
4674-4000. Já em Santa 
Isabel há 75 taxistas com 
cadastro que já foi enviado 
ao governo federal, segundo 
a Prefeitura.

O Departamento de Trân-
sito e Mobilidade Urbana 
de Poá informou que tem 
cadastrados 66 taxistas au-
torizatários, termo também 
utilizado para indicar que o 
motorista possui autorização 
para exercer a profissão, e 
21 motoristas auxiliares de 
táxi, ou seja, profissionais 
que atuam na área, mas que 
não são os proprietários do 
alvará que autoriza a atividade. 
Também foi salientado pela 
administração municipal que 
a Emenda Constitucional em 
questão também concede 

direito ao transportador de 
carga, e no município há dois 
autorizatários.

BEm-Taxista
De acordo com a Emenda 

Constitucional nº123/2022, 

de 14 de julho, cada taxista, 
seja ele titular ou auxiliar do 
alvará de funcionamento, 
poderá receber parcelas do 
Auxílio Emergencial de, no 
máximo, R$ 1 mil reais. O 
benefício vale até dezembro e 

será destinado aos profissionais 
registrados nas Prefeituras até 
31 de maio, e que tenham 
CNH e CPF em dia. Aqueles 
que se registraram após esta 
data não terão direito.

*Texto supervisionado pelo editor.  

Everton Dertonio*

Prefeitura de Mogi das Cruzes cadastrou 277 taxistas no programa BEm-Taxista

Divulgação/PMMC 

Guararema - A Prefeitura 
de Guararema, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, está 
apoiando a realização da 
1ª Expo Guararema Moto 
Clube, que pretende reunir 
diversas atrações do mundo 
em duas rodas.

Segundo a pasta de Cul-
tura do município, o evento 
será realizado aos sábados e 
domingos do mês de agosto, 
na Vila de Luís Carlos, com 
atrações de todos os tipos 
como bandas, encontros 
e outras ações, que ainda 
serão agendadas e divulgadas 
posteriormente.

Neste fim de semana, a pro-
gramação será acompanhada 
de música. Os organizadores 
do evento informaram que 
amanhã acontece o Encontro 
de Triciclos com som ao vivo 
da banda Kadillac Dinossauro, 
a partir das 13 horas. Já no 
domingo está marcado o 
encontro de motos antigas, 
com apresentação ao vivo da 
banda Crazy Trio, também 
a partir das 13 horas.

Luis Carlos recebe 

eventos de motoclubes

Cultura

A Prefeitura de Guararema 
reiterou que a programação 
completa pode ser conferida 
nos perfis da municipalidade 
no Instagram e também no 
Facebook. “O evento vai 
contar com a arrecadação 
de absorventes e cobertores 
novos que serão repassados 
ao Fundo Social de Solida-
riedade”, declarou a admi-
nistração municipal.

A primeira edição da Expo 
Guararema Moto Clube é 
uma realização do Guarare-
ma Moto Clube, com apoio 
dos grupos Lakraio’s Brasil, 
Zapata Brasil, Jacarés do Vale 
MC, Bodes do Asfalto Moto 
Clube, Custom da Roça e 
da Prefeitura de Guararema.

Guararema - A Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
nesta semana a lista de vagas 
de trabalho no município.

Nesta semana, o SAT está 
mediando 57 oportunidades 
para diferentes áreas profis-
sionais. A relação completa 
pode ser conferida na página 
do SAT na Internet.

Segundo a Prefeitura, há 
vagas para todas as escolari-
dades e tempo de experiência 
no mercado de trabalho 
para atuação na cidade de 
Guararema e com início 
imediato.

A prefeitura reiterou que as 
vagas podem ser conferidas 
no site sat.guararema.sp.gov.
br, e também é possível 
comparecer na Secretaria 
de Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico (rua 19 
de Setembro, 127, centro), 
com atendimento das 8h às 
11h30 e das 13h às 16h30.

Guararema 
oferece 57 
novas vagas de 
emprego

Oportunidade

Mogi - A Prefeitura confir-
mou na tarde de ontem que 
recebeu as contrarrazões do 
consórcio Mogi Limpa (Pe-
ralta Ambiental/Engep) no 
recurso movido pelo grupo 
concorrente na licitação para 
a coleta de lixo na cidade. 

O recurso para a homolo-
gação do certame foi lançado 
na semana passada pelo 
grupo Inove Mogi (CS Brasil/
Promulti), após a retomada 
dos trabalhos e análise das 
propostas para o contrato 
de um ano. 

Segundo a Administração 
Municipal, em nota, o muni-
cípio terá prazo legal de até 
10 dias úteis (14 dias) para 
julgar o recurso e, em seguida, 
promover a homologação do 
processo licitatório, com o 
resultado final e assinatura 
de contrato.

“A Prefeitura trabalha para 
decidir o recurso no menor 
tempo possível, inclusive 
visando dar cumprimento 
à liminar que obrigou a 
atual empresa a continuar a 
prestação dos serviços, que 
ficou limitada ao prazo de 20 
(vinte) dias úteis”, concluiu.

Prefeitura 
recebe 
argumentos da 
Peralta

Licitação do lixo

Programação 
movimentará os fins 
de semana do mês 
de agosto no distrito 
de Guararema
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Paróquia São Maximiliano 
Kolbe faz comemoração

Mogi - A Paróquia São Ma-
ximiliano Kolbe, em Mogi das 
Cruzes, realizará a 19ª festa 
em louvor ao seu padroeiro 
com o tema ‘’50 anos de vida 
em missão, educando com 
amor”. Trata-se de uma refe-
rência à presença dos frades 
franciscanos conventuais em 
Mogi das Cruzes. Os festejos 
serão realizados na Paróquia, 
com novena entre hoje e o 
dia 13 de agosto, seguida 
de missa, às 19h30.

De acordo com os orga-
nizadores da festividade, 
reflexões sobre a pandemia, 
seus efeitos no isolamento 
e consequências das mu-
danças de comportamento 
nas famílias estarão entre os 
temas abordados, ressaltando 
a importância da religião 
e fé para a compreensão e 
superação das adversidades.

Uma rotina da paróquia é 
envolver seus integrantes em 
temais atuais, considerados 
imprescindíveis para a manu-
tenção da estrutura familiar, 
atraindo, inclusive, os jovens 

Homenagem ao padroeiro

para as atividades religiosas 
e proporcionando-lhes a li-
berdade de questionamento 
acerca de costumes em novos 
tempos marcados pela pre-
dominância da tecnologia e, 
muitas vezes, ausência do 
diálogo.

No dia 14 de agosto, haverá 
missa e procissão em louvor 
a São Maximiliano Kolbe, às 
17 horas, ressaltando sua 
história e a evolução dos 
franciscanos conventuais no 

Alto Tietê. De sexta a domingo, 
a tradicional quermesse será 
uma das principais atrações, 
com diversos pratos típicos, 
incluindo a culinária japonesa, 
além de jogos e brincadeiras.

A Paróquia São Maximi-
liano Kolbe está localizada 
na rua Francisco Vaz Coelho, 
621, Vila Lavínia, Mogi das 
Cruzes. Mais informações e a 
programação completa podem 
ser obtidas pelos telefones 
4738-3766 e 98603-6500.

Paróquia promove festejos para o padroeiro 

Divulgação

Sabesp e Semae são destaque em 

eficiência ambiental e de atendimento

A tendência positiva também é observada na qualidade da água, que na Bacia do Rio Tietê apresentou melhora

ÁGUAS E ESGOTOS

Visando a melhoria dos 
serviços de saneamento e 
abastecimento de água e a 
diminuição dos custos com o 
processo, o conselho de admi-
nistração da Sabesp (SBSP3) 
aprovou, nos últimos dois 
meses, a contratação de R$ 
1,23 bilhão com o BID Invest 
— filial independente do grupo 
BID (Banco Interamericano 
de Desenvolvimento) — e 
com o International Finance 
Corporation (IFC).

O primeiro, com o BID 
Invest, no valor de R$ 470 
milhões, consta da ata de 
reunião do colegiado di-
vulgada em 23 de junho. 
Conforme o documento, 
os recursos serão utilizados 
para financiar parcialmente 
os investimentos da compa-
nhia ligados à quarta etapa 
do projeto de despoluição 
do Rio Tietê.

Com o IFC, foi contratado 
um valor de R$ 760 milhões, 
informação divulgada por 
meio de comunicado ao 
mercado em 21 de julho. O 

financiamento será destinado 
a obras do Programa Novo 
Rio Pinheiros para amplia-
ção da coleta e tratamento 
de esgoto e despoluição do 
curso d’água até dezembro 
de 2022, melhorias nos 

proteção do oceano, dos 
recursos hídricos naturais e 
dos corpos hídricos urbanos 
através da certificação e 
monitoramento dos fundos 
arrecadados.

O projeto de despoluição 
promovido pela Sabesp já 
levou coleta e tratamento 
de esgoto a 12,4 milhões 
de pessoas na Região Metro-
politana de São Paulo desde 

que as obras tiveram início, 
em 1992, quando o índice 
de coleta era de 70%: hoje 
é de 92%. Já o índice de 
tratamento saltou de 24%, 
naquele ano, para 83%. A 

tendência positiva também 
é observada na qualidade da 
água, que na Bacia do Rio 
Tietê, a maior do estado de 
São Paulo, apresentou melhora 
no período de setembro de 
2020 a agosto de 2021 em 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior, 
conforme o relatório Obser-
vando o Tietê, da Fundação 
SOS Mata Atlântica.

Mogi das Cruzes
Na esfera municipal, o 

Serviço Municipal de Águas 
e Esgotos (Semae) também 
vem investindo na melhoria 
do sistema. Em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana, 
a autarquia concluiu, no 
mês passado, o sistema de 
esgotamento sanitário do 
Botujuru, cuja entrega ofi-
cial foi realizada no último 
dia 21, pelo prefeito Caio 
Cunha e pela vice, Priscila 
Yamagami Kähler, com o 
acionamento de uma das 
estações de bombeamento.

Na esfera municipal, o Semae também vem investindo na melhoria do sistema

Julio Nogueira/Semae

Sete bairros de Braz Cubas 
vão receber a operação

Mogi - A Operação Cata-
-Tranqueira, que é realizada 
semanalmente pela Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana, aten-
derá amanhã sete bairros do 
distrito de Braz Cubas. São 
eles: Conjunto do Bosque, 
Jardim Planalto, Jardim Pavão, 
Jardim Santa Tereza, Jardim 
Apolo, Jardim Esperança e 
Jardim dos Amarais.

A orientação aos mora-
dores desses locais é para 
que separem o material que 
desejam descartar e dispo-
nham o mesmo nas calçadas 
em frente às suas residências 
na noite de hoje ou nas 
primeiras horas de amanhã.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada sempre 
aos sábados, ao longo de 
todo o ano. A cada sábado, 
são cerca de 10 funcionários 
atuando. 

Mais informações sobre 
a programação da operação 
podem ser obtidas pelo te-
lefone 4798-5706.

Cata-Tranqueira

Projeto da Sabesp 
já levou coleta 
e tratamento de 
esgoto a 12,4 
milhões de pessoas

sistemas de água e esgoto 
no litoral paulista e cons-
trução de uma adutora na 
Grande São Paulo. Trata-se 
do primeiro “blue loan” da 
América Latina, um projeto 
em parceria com o IFC para 
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Alto Tietê confirma 12 casos da 
Monkeypox em quatro cidades

Novos positivos foram registrados nos município de Suzano, Itaquaquecetuba e Poá; em SP já são 1.298 casos

VARÍOLA DOS MACACOS

O Alto Tietê registrou três 
novos casos confirmados da 
Monkeypox (MPX), mais 
conhecida como varíola dos 
macacos. No total, a região 
soma 12 casos da doença. 
Os novos positivos foram 
registrados em Suzano, Ita-
quaquecetuba e Poá.

Mogi das Cruzes tem três 
casos confirmados da doença. De 
acordo com a Prefeitura, todos 
os pacientes estão estáveis, e 
seguem com acompanhamento 
e isolamento domiciliar. Há 
um caso suspeito aguardando 
resultado de exame.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano informou que, até o 
momento, foram quatro casos 
confirmados de varíola dos 
macacos na cidade. Destes, um 
já se recuperou e os demais 
estão em isolamento domiciliar 
e com bom quadro clínico. De 
acordo com a Pasta, há três 

casos suspeitos em análise.
Em Itaquá, a Prefeitura por 

meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, destacou que até o 
momento foram confirmados 
quatro casos. A Pasta informou 
que todos são adultos e estão 
bem, com boa evolução clí-
nica: “Os casos são atendidos 
na rede de saúde municipal 
em conjunto com serviços 
de referência na cidade de 

São Paulo. O caso também 
é acompanhado pela Secre-
taria de Estado da Saúde”. A 
Pasta contabiliza oito casos 
descartados e um em análise, 
que apresentou febrícula e 
pequenas manchas no corpo.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Poá registrou na última 
terça-feira o primeiro caso do 
vírus Monkeypox. Segundo 
informações da Prefeitura, 

trata-se de um homem de 
33 anos, residente do bairro 
Jardim Santa Helena, que 
passa bem, está em isolamento 
e sendo acompanhado pelo 
Departamento de Vigilância 
em Saúde.

Até o momento, Arujá, Gua-
rarema, Ferraz de Vasconcelos 
e Santa Isabel não possuem 
casos suspeitos de Monkeypox.

Estado
São Paulo tem 1.298 casos 

confirmados da Monkeypox. 
De acordo com a Secretária de 
Estado da Saúde (SES), o atual 
surto não tem a participação 
de macacos na transmissão 
para seres humanos. O vírus 
da Monkeypox, que faz parte 
da mesma família da varíola, 
é transmitido entre pessoas e 
o atual surto tem prevalência 
de transmissão de contato 
íntimo e sexual. (Colaborou 
Raíssa Sandara)

Aline Sabino

Mogi tem três casos confirmados de Monkeypox 

Divulgação/PMMC

Os principais sintomas 
da monkeypox são dores 
de cabeça, nas costas e 
musculares, linfonodos 
inchados, febre, calafrios 
e erupções cutâneas (man-
chas, lesões ou bolhas). O 
tratamento é feito a partir 
de remédios para aliviar os 
sintomas e isolamento dos 
infectados. 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes reforçou as informa-
ções sobre atendimentos, 
protocolos e também me-
didas de prevenção contra 
a doença que podem ser 
adotadas pela população, 
como manutenção dos 
hábitos de higiene e dis-
tanciamento social.

Prefeituras alertam sobre 

sintomas e contágio 
Em Suzano, a Prefeitu-

ra informou que desde a 
confirmação do primeiro 
caso, foi iniciado um treina-
mento online com médicos 
e enfermeiros que fazem 
atendimento nas unidades 
municipais para aumentar 
a atenção sobre a situação 
e facilitar um diagnóstico 
diferencial.

A Pasta orienta a população 
a se atentar às principais 
formas de contágio, que 
são pelas vias respiratórias, 
contato com sangue, fluidos 
e partículas das lesões e 
pelo compartilhamento 
de roupas, lençóis, toalhas, 
entre outros itens usados 
pelos contaminados. (A.S.)

Confira e 
inscreva-se.

Em Mogi,
a tecnologia é para todos 
e as oportunidades também.

A área de tecnologia é a que mais cresce 
no mundo. Sempre pensando lá na frente, 
Mogi traz a ferramenta ideal para abrir as 
portas desse novo universo: 

Você vai perceber que trabalhar com 
tecnologia é mais fácil e simples do que 
imagina. A Mogi Tech Academy faz parte 
do Polo Digital e oferece um programa de 
formação e colocação profissional nas 
áreas de desenvolvimento de sistemas, 
programação, inovação e tecnologia. 
E os cursos são gratuitos!

a Mogi Tech Academy.. 

a tecnologia é para todos a tecnologia é para todos a tecnologia é para todos a tecnologia é para todos a tecnologia é para todos a tecnologia é para todos a tecnologia é para todos a tecnologia é para todos a tecnologia é para todos a tecnologia é para todos 
e as oportunidades também.e as oportunidades também.e as oportunidades também.e as oportunidades também.e as oportunidades também.e as oportunidades também.

A área de tecnologia é a que mais cresce 
no mundo. Sempre pensando lá na frente, 
Mogi traz a ferramenta ideal para abrir as 
portas desse novo universo: 

Você vai perceber que trabalhar com 
tecnologia é mais fácil e simples do que 
imagina. A Mogi Tech Academy faz parte 
do Polo Digital e oferece um programa de 
formação e colocação profissional nas 
áreas de desenvolvimento de sistemas, 
programação, inovação e tecnologia. 
E os cursos são gratuitos!

Mogi Tech Academy.

Muito prazer, eu sou 
o Tech, o assistente
virtual do seu futuro 
profissional.

academy
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Cassandra telefona para Gustavo forçada por Leandro e pede para que ele 

e Adolfo vão se encontrar com ela. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Joaquim se irrita ao descobrir que Iolanda sabe a verdadeira identidade de 

Davi. Silvana surpreende Bento. Emília fl agra Cipriano beijando Giovanna, 

e Jojô conforta a mãe. Úrsula e Joaquim queimam as provas contra ele, que 

planeja entregar Davi para a polícia durante a festa de aniversário de Isadora. 

Heloísa recontrata Emília. 

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Dagmar conta pra Anita sobre o noivado de Regina e Leo e confessa que 

mentiu no depoimento a pedido da fi lha. Anita afi rma a Dagmar que não é 

amiga de Regina. Ítalo confi rma que Baby é informante de Danilo. Armandinho 

não consegue seduzir Dalva, e vai atrás de Cleide. Rico não gosta de saber 

que Lou vai dormir na casa de Renan.

GLOBO, 21H00

Pantanal
José Leôncio manda Jove buscar José Lucas. Zefa fi ca perplexa ao ver Maria 

Bruaca na chalana. José Leôncio descobre que Érica está grávida de José 

Lucas. Ibraim pede a José Leôncio para convencer Érica a interromper a 

gravidez. Juma sente a forma distante como Jove a trata. Ibraim pensa em 

tirar proveito político do casamento de Érica com José Lucas.

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Miguel se espanta com o que Poderosa lhe diz. Ele pergunta se foi porque 

não falou nada sobre o Tobias. Poderosa agradece muito Miguel mas diz que 

chegou a hora de se separarem e que tem de seguir a vida. Miguel pergunta 

onde Poderosa vai morar. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

Emudece
Casa

rústica de
regiões

serranas

Processo
de transfor-
mação das 
borboletas

Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

Cão brin-
calhão de

origem
alemã

O esporte
mais

popular 
no Brasil

Hortaliça
de boa du-
rabilidade

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes

Sentimen-
to de so-
freguidão

Diz-se de
indivíduo

lento

(?) Waters,
um dos fun-
dadores do
Pink Floyd

Cavalo de
pelagem
marrom

Giulia (?),
atriz de
"Boogie

Oogie"  (2014) 

"Os fins
justificam

os (?)"
(dito)

Amigos e (?): os con-
vidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca

Sufixo de
"hidroxila"

Parte 
do boi

Sal do (?),
tempero
rosado

(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Botão de
rádios

Divisões de
presídios
Telúrio

(simbolo)

Distúrbio 
psiquiátri-

co que
pode cau-
sar acú-
mulo de
dívidas e

depressão

Et cetera
(red.)

Mestre do
Gênio (Lit.)

Abaixo de
Banho

oriental 
de spas

Teorias

O par do 
condiciona-
dor capilar

Aplauso,
em inglês

Picape 
ou sedã

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito

Sem (?) 
nem beira:
na miséria
A 5ª letra

Fonte do
caviar

Capa de
confrarias

Arma de 
arremesso
Como se 

encontram
os mem-
bros de
debates 

televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Meta de
projetos

Tatuagem
do Popeye

Tony Ra-
mos, ator
Resina de

colares

Estado do
carimbó

Instrumento de
percussãoNome (?):

Francisco, para Jor-
ge Mario Bergoglio
(Catol.)

Passar ao
longo de
Deus, em

latim

FCAM
CACHALOTE

HIMALAIAETC
DIALSOBAMO

ALIEOXAMPU

ADAMFUTEBOL
PERCORRERRS

DEOOSAFÃ
BESTAESCOPO

PORASLESO
RTCNROGER

CARAACARAC
GAMOVABOM

TAMBORCLAP
PAPALEIRA

PARAMEIOS

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

A vida é um conjunto de 

possibilidades, de caminhos que 

se cruzam e descruzam em um 

percurso que às vezes também 

vive de paradas. E às vezes é 

mesmo preciso parar, respirar e 

descansar.

Mas o que realmente importa 

não é quando ou onde parou, 

mas o recomeço da caminhada. 

Por muito que você tenha sofrido 

e agora pareça difícil retomar 

a vida onde você a deixou, esse 

recomeço é possível. Acredite!

Você pode sentir medo, as 

pernas podem tremer, mas a 

vontade de lutar deve prevalecer 

MOMENTO
especial

RECOMEÇO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: Aos aniversariantes de hoje que Deus, 

em sua infinita bondade, lhe dê tudo de bom que você 

deseja e merece. Muita alegria, paz, saúde e felicidade. 

Parabéns!

“Não encare as dificuldades como 
problemas, mas como desafios ainda 
não superados.”

 cultura@jornaldat.com.br

sempre. Não importa em que 

altura da vida você parou, o que 

realmente importa é o que você 

vai fazer daí para frente.

Todas as dificuldades, todos 

os finais, são oportunidades 

para recomeçar, para renovar. E 

enquanto houver vida, esperança 

e capacidade para lutar, tudo o 

que você desejar, sonhar, você 

pode alcançar. O segredo é nunca 

desistir!
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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

ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) -
PROCESSO Nº. 133/2022 - EDITAL DE PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022 - PP
A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará 
no dia 19 de agosto de 2022, às 10h, a Sessão Pública do Pre-
gão destinado à EXECUÇÃO DE PROJETO DE IMPERMEABI-
LIZAÇÃO DOS ESPELHOS D’ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SUZANO. O respectivo edital está disponível em: www.
camarasuzano.sp.gov.br/certames. Informações: (11) 4744-
8000 ou cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br. Suzano, 04 de 
agosto de 2022 - Ver. Leandro Alves de Faria – Presidente
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ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) -
                              AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL 
PROCESSO Nº. 142/2022 - EDITAL DE PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022 - PP
A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará 
no dia 22 de agosto de 2022, às 10h, a Sessão Pública do 
Pregão destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTA-
DORA DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DE ÁUDIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. O 
respectivo edital está disponível em: www.camarasuza-
no.sp.gov.br/certames. Informações: (11) 4744-8000 ou 
cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br. Suzano, 04 de agos-
to de 2022 - Ver. Leandro Alves de Faria - Presidente
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AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal 
de Gestão Pública, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 106/2022 - PROCESSO Nº 15.350/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E LICENÇA 
MENSAL DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS INTEGRADO 
WEB, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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 10:00 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.
MAURICIO PINTO PEREIRA JUVENAL - Secretário Municipal de Gestão Pública__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de 
Educação, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 103/2022 - PROCESSO Nº 17.225/2022 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON - REFIL ECOTANK.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em 
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 
08:00 horas do dia 23 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) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 04 de agosto de 2022.
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 001/22 - PROCESSO Nº 5.305/22

OBJETO: CONCESSÃO PARA OUTORGA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, torna público, para conhecimento dos interessados, que por 
força da liminar concedida pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo - Comarca de Mogi das Cruzes, Dr. Bruno Machado Miano, 
referente ao Processo Digital nº 1011689-42.2022.8.26.0361 que trata do Mandado 
de Segurança Cível - Licitações, fica suspensa “sine die” a presente Concorrência.

Mogi das Cruzes, em 28 de julho de 2022
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana __________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM LOTES DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal 
de Assistência Social, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 109/2022 - PROCESSO Nº 13.566/2022 e ap.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO E FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em 
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 
08:00 horas do dia 19 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) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 04 de agosto de 2022
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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