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APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Segunda parcela do 13º 
chega a R$ 86 milhões
Valor corresponde à soma dos 85.620 beneficiados de Mogi das Cruzes e Arujá, cidades atendidas pelo INSS mogiano

MOGI-BERTIOGA

Estimativa é de que 37,8 mil veículos passem pela 

via no final de semana prolongado. Cidades, página 4

A segunda parcela do 13º salá-
rio paga aos aposentados e pensio-
nistas de Mogi das Cruzes e Arujá, 
atendidos pelo posto mogiano, que 
têm direito ao benefício, resultou 
em um montante próximo a R$ 86 
milhões, segundo o levantamento 
do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Do dia 24 do mês 
passado até a última quinta-feira, 
quando as segundas parcelas ter-
minaram de ser pagas, os benefi-
ciários receberam um total de R$ 
85.988.350. Para a segunda parcela, 
o instituto afirmou que 85.620 pes-
soas receberam os pagamentos. Já 
na primeira rodada, 85.762 recebe-
ram um total de R$ 86.110.052,98.  
Cidades, página 3

Pagamento do 13º salário foi antecipado pelo governo federal para aliviar a carga financeira originada pela pandemia do coronavírus

Divulgação
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Covid-19

Baixa na ocupação de leitos 
abre espaço a outras demandas

Estabilização de casos e óbitos e avanço na vacinação
permitem atender outras especialidades. Cidades, página 5
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A letalidade por coronavírus em 
Mogi das Cruzes apresentou queda 
entre os meses de maio e junho, se-
gundo levantamento da Secretaria 
de Saúde. De acordo com os dados, 
a letalidade em maio chegou a 66,3 
pessoas para cada mil contamina-
dos com a Covid. No mês passado, 
esse indicador ficou em 42,1 óbitos 
para cada mil. Cidades, página 4

Entre maio e junho

LETALIDADE 
POR COVID 
CAI EM MOGI
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PATRULHA RURAL E RONDA
O vereador Maurino José (Pode), o 
Policial Maurino, encaminhou duas 
proposituras à Câmara de Mogi: a 
regulamentação da Patrulha Rural e 
da Ronda Ostensiva com Motocicle-
ta (Romo). As matérias serão ana-
lisadas pela Procuradoria Jurídica 
e irão para plenário nas próximas 
semanas. Recentemente, o parla-
mentar apresentou projeto de lei 
para regulamentação do trabalho da 
Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

ARTESANATO E PATRIMÔNIO
O vereador Edinho do Salão (MDB) 
encaminhou indicação ao Poder Exe-
cutivo pedindo a criação de uma feira 
de artesanato no distrito de Sabaú-
na. O projeto tem como objetivo não 
apenas estimular o comércio, mas 
também o patrimônio cultural. Na 
mesma sessão, o vereador Eduardo 
Ota (Pode) pediu a criação da Sema-
na Municipal de Valorização do Pa-
trimônio Histórico, Artístico e Cul-
tural, por encaminhamento de um 
projeto de lei.

ACESSIBILIDADE EM BANCOS
A Câmara também aprovou a pro-
posta de lei de Fernanda Moreno 

(MDB) que institui a obrigatorieda-
de dos bancos em fornecer tempo-
rariamente cadeiras de rodas para 
clientes com mobilidade reduzida. 
As instituições bancárias terão 90 
dias para se adequar à lei assim 
que for promulgada pelo Executi-
vo municipal.

OUVIDORIA RECONHECIDA
A EDP, distribuidora de energia elé-
trica do Alto Tietê, figurou entre as 
melhores companhias do país no 4º 
Prêmio Aneel de Ouvidoria. A inicia-
tiva reconhece as ouvidorias das dis-
tribuidoras de energia elétrica que 
melhor atendem às demandas dos 
clientes no país. A EDP São Paulo 
ficou em 3º lugar.

DAEE EM BIRITIBA MIRIM
O Departamento de Águas e Ener-
gia Elétrica (DAEE) enviou um enge-
nheiro a Biritiba Mirim nesta semana 
para levantar dados que viabilizem 
a limpeza e o desassoreamento do 
rio Itaim e de outros córregos. A visi-
ta técnica ocorreu no córrego Itaim, 
que corta o bairro Santo Antônio; ao 
trecho do Cinturão Verde no qual o 
rio Tietê passa pela cidade; e ao cór-
rego Santos, no Alvorada.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Dividir para somar

F
azendo uma analogia das contradi-
tórias operações matemáticas, é pos-
sível afirmar que a melhor maneira 
de somar é por meio da divisão das 

unidades. Parece uma ironia sem fundamen-
to, mas a partir da fragmentação das tarefas, 
pode-se chegar a um objetivo mais abran-
gente. Assim, fica mais lógico compreender 
que ações executadas com um sentido único 
alcançarão os melhores resultados.

O contexto da vacinação contra a Covid-19 
ilustra com propriedade esse raciocínio curio-
so. Com quatro imunizantes autorizados no 
Brasil - CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e 
Janssen-, a vacinação no país avançou gra-
dativamente nas últimas semanas. E as ações 
conjuntas entre governos federal, estaduais 
e municipais, mesmo com toda a conotação 
política que possam ter, devem ser elogiadas.

 Na região, a postura do Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) ao lado das prefeituras para a ob-
tenção dos imunizantes é louvável. A cada dia 
novas remessas são enviadas para a região e 
devidamente informadas para o conhecimen-
to das pessoas. Mesmo que algumas cidades 

figurem na rabeira da lista do Estado em total 
de vacinas aplicadas em proporção aos ha-
bitantes, os esforços conjuntos têm levado a 
uma crescente imunização dos moradores.

 O princípio da divisão de tarefas em bus-
ca de um resultado mais amplo e célere, no 
sentido da imunização em massa da popula-
ção, tem surtido efeito positivo. Estamos ca-
minhando para a total cobertura da popula-
ção adulta, prevista para meados de outubro, 
com as doses ofertadas no país. Atualmente, 
moradores a partir dos 36 anos de idade já 
podem efetuar o agendamento.

Com a baixa quantidade de vacinas dispo-
níveis de um determinado fabricante, o me-
lhor mesmo é aumentar a oferta e ampliar o 
elenco de fornecedores para conseguir uma 
cobertura maior de imunização no país. Os 
números desta semana comprovam a teoria 
- estamos com quase 40% da população bra-
sileira vacinada com a primeira dose e perto 
de 12% com as duas doses ou a dose única.

O que vale nessa conta é que quanto mais 
vacina (e de mais fabricantes), melhor. Só as-
sim, vamos superar com maior brevidade a 
fase mais crítica da pandemia.

Como seria bom acordar 
todos os dias e sentir firme-
za, paz e um país desenvolvi-
do, sem criminalidade, com 
políticos honestos e todos 
trabalhando para elevação e 
desenvolvimento da nação 
brasileira. É tempo de pen-
sar e refletir e homenagear 
o Mestre Jesus, o Cristo. É 
um sonho? Sim! Mas se to-
dos voltarem as suas mentes 
para esta utopia, um dia tudo 
acontecerá e nos encherá de 
alegrias e deixaremos um país 
nobre e desenvolvido para 
as gerações futuras. Haveria 
constantes alegrias, motivações, 
festas e amor a todos os bra-
sileiros. Mas, mesmo com os 
corações plenos de bondade, 
principalmente pelos brasilei-
ros honestos, ainda há muito 
a fazer por este país. Pensan-
do bem, não quero este país 

O país que desejo

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

do jeito que se governou nas 
últimas décadas.

Quantas desgraças: cor-
rupção tomou conta e nos 
envergonha; há milhares de 
presidiários que não traba-
lham. A violência produziu 
milhares de assassinatos to-
dos os anos. Há mais mortes 
através de acidentes automo-
bilísticos no Brasil do que a 
quantidade que ocorre em 
toda a Europa reunida, mais 
Canadá e Estados Unidos. O 
desemprego é alarmante, pois 
são milhões. A cada instante 
surgem alguns governantes que 
aumentam os tributos, sendo 
que há mais de 80 tributos 
existentes neste país. Temos 
leis e códigos ultrapassados; 
não se vislumbra governantes 
com características de Esta-
distas, preparação para gover-
nar com astúcia, dedicação e 

desprendimento.
Os governantes e legisladores 

olham para os seus umbigos 
e não pensam na pátria, no 
povo e estão despreparados 
para produzir uma nação de-
senvolvida, plena de êxitos e 
que possa se tornar exemplo 
para os povos. Este não é o 
país que quero para mim, para 
os meus familiares e para os 
brasileiros que são honestos. 
Sugestão: todo o dia procure 
ser otimista em profundida-
de, mas não se pode deixar 
de fazer críticas, apontar er-
ros e oferecer sugestões. Em 
minhas reflexões e meditações 
procuro visualizar uma nação 
próspera e peço ao Deus do 
meu coração, o Deus da mi-
nha compreensão, que eleve 
os meus sentimentos. Qual é 
o Brasil que você deseja? Des-
peje amor à nação!

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Associação Comercial lança 
nova etapa de campanha

A campanha Compre 
no Comércio Local da 
Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) 
inicia uma nova etapa. Em 
julho entra em cena a ação 
Venda Mais, que vai sortear 
 R$ 3 mil em vales-compras 
nas lojas participantes. A 
iniciativa da Associação 
Comercial tem o objetivo 
de estimular as vendas nos 
estabelecimentos mogianos. 
A campanha sorteará R$ 
18 mil em vale-compras 
até outubro.

O próximo sorteio da 
campanha será no dia 29 
de julho e serão dois ganha-
dores, o primeiro receberá 
R$ 2 mil em vales-compras 
e o segundo, R$ 1 mil em 
vales-compras nas lojas 
parceiras. Para participar, 
basta adquirir R$ 50 em 
compras nas lojas partici-
pantes. A lista completa dos 
estabelecimentos pode ser 
acessada por meio do site 
da Associação Comercial 
www.acmc.com.br.

R$ 18 mil em vale-compras

Compre no 
Comércio Local 
sorteará R$ 18 mil 
em vale-compras 
até outubro

Os cupons são cumu-
lativos, o que aumenta as 
chances de ganhar.

“As campanhas da Asso-
ciação Comercial são uma 
tradição na cidade. Neste 
ano, inovamos com uma 
extensa ação que abrangerá 
diversas datas importantes 
para o varejo. Iniciamos no 
Dia das Mães, tivemos o Dia 
dos Namorados, que foi um 
reforço importante para as 
vendas e a campanha segue 
até o Dia das Crianças”, 

explicou a presidente da 
Associação Comercial, Fádua 
Sleiman.

Fádua reforçou que com 
a pandemia da Covid-19, 
muitas pessoas passaram a 
consumir perto de suas casas 
e do trabalho. “Queremos 
estimular a compra não 
apenas na região central, 
mas em todos os bairros 
da cidade. Mogi tem uma 
grande variedade de lojas, 
produtos de qualidade 
e preços competitivos”, 
acrescentou.

O quarto sorteio será em 
comemoração ao Dia dos 
Pais, no dia 19 de agosto. 
Já no dia 16 de setembro, 
ocorre o quinto sorteio em 
celebração ao Aniversário 
de Mogi. A última rodada 
será pelo Dia das Crianças e 
ocorre no dia 14 de outubro. 

A campanha Compre 
no Comércio Local tem o 
patrocínio de Plena Saúde, 
Aquatec Purificadores de 
Água, Tintas Líder e Su-
cena Kids.

Comércio amplia horário de 
funcionamento e ocupação

Os estabelecimentos co-
merciais do Alto Tietê co-
meçam a atuar hoje com o 
horário de funcionamento 
estendido e a capacidade de 
clientes ampliada. As novas 
determinações do governo 
de São Paulo foram estabe-
lecidas em uma coletiva de 
imprensa com o governador 
João Doria (PSDB), na última 
quarta-feira.

Agora, os lojistas podem 
movimentar suas atividades 
das 6 às 23 horas, diariamente, 
enquanto até ontem as portas 
precisavam ser fechadas às 
21 horas. Antes da nova 
atualização, a ocupação de 
consumidores nos estabe-
lecimentos era de até 40%, 
sendo ampliada para 60%. 
Segundo o governador, as 
novas determinações devem 
durar até o próximo dia 31.

Na coletiva também foi 
anunciado o retorno das 
aulas presenciais nas univer-
sidades públicas e privadas, 
além das faculdades técnicas, 
a partir do dia 2 de agosto 

Flexibilização

com capacidade de 60%.
“A partir do dia 9 (ontem), 

poderão funcionar até as 
23 horas bares, padarias, 
shoppings, comércio. Com 
a queda dos indicadores da 
pandemia, podemos estender 
o horário de funcionamento 
dessas atividades. Aumento 
de ocupação permitida de 
40% para 60%”, disse Doria.

Desde o início de junho 
do ano passado, quando a 
pandemia já vitimava diversas 
vidas pela região e em todo 

o Estado de São Paulo, o 
governo tem realizado dife-
rentes versões de quarentena 
baseadas no Plano São Paulo. 

Para isso, são levados em 
consideração alguns indi-
cadores, como a ocupação 
e quantidade de leitos de 
UTI para Covid-19, além 
dos números de casos, inter-
nações e óbitos por 100 mil 
habitantes. Todo o Estado 
continua na Fase de Transição, 
assim como os municípios 
do Alto Tietê. (T.M.)

Novos horários e presença de público
Shoppings e lojas de rua podem ter atendimento presencial, das 6 às 
23 horas, com público limitado a 60% da capacidade total;
Restaurantes e lanchonetes podem ter atendimento presencial, das 6 
às 23 horas, com público limitado a 60% da capacidade total;
Salões de beleza e barbearias podem ter atendimento presencial, das 
6 às 23 horas, com público limitado a 60% da capacidade total;
Cinemas, teatros, museus, eventos e convenções podem funcionar, 
das 6 às 23 horas, com controle de acesso, assentos marcados e 
público sentado limitado a 60% da capacidade total;
Academias, clubes e centros esportivos podem funcionar durante oito 
horas, dentro do período das 6 às 23 horas, apenas para atividades 
físicas individuais agendadas, com público limitado a 60% da 
capacidade total;
Cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas podem ocorrer, 
com distanciamento e controle de acesso.

INSS paga quase R$ 86 milhões
como segunda parcela do 13º

Aposentados e pensionistas receberam o benefício antecipado pela União para reduzir prejuízos com a pandemia

MOGI DAS CRUZES E ARUJÁ

A segunda parcela do 13º 
salário paga aos aposentados 
e pensionistas de Mogi das 
Cruzes e Arujá que têm di-
reito ao benefício resultou 
em um montante próximo 
a R$ 86 milhões, segundo 
o levantamento do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS). Do dia 24 do mês 
passado até a última quinta-

-feira, quando as segun-
das parcelas terminaram 
de ser pagas, os beneficiá-
rios receberam um total de 
R$ 85.988.350.

Assim como no ano passado, 
a antecipação dos pagamentos 
realizada pelo governo federal 
visou amenizar os prejuízos 
dos beneficiários impactados 
pela pandemia do coronaví-
rus. Além de permitir que as 
pessoas pudessem cumprir 
com seus compromissos, os 
valores antecipados serviram 
para injetar dinheiro também 
no comércio, outro setor que 
foi prejudicado com a crise 

No mês passado, antecipação beneficiou 85.762 aposentados e pensionistas; neste mês, foram 85.620

sanitária.
Este número é referente à 

agência do INSS de Mogi, que 
também possui benefícios de 
pessoas residentes na cidade 
de Arujá. Para a segunda 
parcela, o instituto afirmou 
que 85.620 trabalhadores 

receberam os pagamen-
tos. Já na primeira parcela, 
85.762 receberam um total de 
R$ 86.110.052,98.

A segunda parcela do 13º 
salário pode ter um valor 
diferente da primeira devido 
ao desconto do Imposto de 

Renda, segundo o INSS. Essa 
tributação varia conforme a 
idade: para aposentados a 
partir de 65 anos, há isenção 
extra do Imposto de Renda 
e só é cobrado se o benefício 
superar R$ 3.807,96. Já o 
segurado com idade até 64 

anos paga IR caso receba 
acima de R$ 1.903,98.

Tem direito ao 13º salário 
quem, durante o ano, recebeu 
benefício previdenciário de 
aposentadoria, pensão por 
morte, auxílio-doença, auxílio-

-acidente ou auxílio-reclusão. 

“Não têm direito ao abono anual 
os que recebem benefícios 
assistenciais, como Benefício 
de Prestação Continuada da 
Lei Orgânica da Assistência 
Social (BPC/Loas) e Renda 
Mensal Vitalícia (RMV)”, 
apontou o INSS.

Os beneficiários residentes 
em Ferraz de Vasconcelos e 
Poá têm os benefícios mantidos 
na agência de Suzano que, 
do dia 24 do mês passado 
até quinta-feira realizou o 
pagamento de R$ 64.467.656 
para 65.698 pessoas. Na 
primeira parcela do 13º, 
foram pagos R$ 64.468.177 
aos 65.514 beneficiários.

Em relação à agência do 
INSS localizada no município 
de Itaquaquecetuba, são reali-
zados pagamentos apenas aos 
trabalhadores munícipes que 
têm direito. Para a segunda 
parcela, o instituto afirmou 
na quinta-feira que 25.845 
trabalhadores receberam  
R$ 23.199.666. Para a primeira 
parcela, 25.755 receberam 
um total de R$ 23.181.252.

Thamires Marcelino

Divulgação
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Mogi tem queda na letalidade 
por Covid entre maio e junho

Cidade apresentou queda tanto nos casos de infecções por coronavírus como nos casos de mortes pela doença

DE 66,3 PARA 42,1 POR MIL INFECTADOS

A letalidade por corona-
vírus (Covid-19) em Mogi 
das Cruzes apresentou queda 
entre os meses de maio e 
junho, segundo levantamento 
feito pela reportagem com 
base nos dados fornecidos 
pela Secretaria de Saúde. 
De acordo com os dados, a 
letalidade em Mogi chegou 
a 66,3 pessoas para cada mil 
contaminados com a Covid, 
no entanto, no mês passado, 
esse indicador ficou em 42,1 
óbitos para cada mil doentes. 
Uma queda maior do que 
24 pontos.

Em maio, Mogi registrou 
2.926 novos casos de Covid-19 
e em junho foram 3.130. 
Segundo a Prefeitura, os 
números estão estabilizados 
e a diferença entre os me-
ses foi devido ao aumento 
da testagem da população, 
entre eles o Hospital Muni-
cipal, Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA), 

bem como seis unidades de 
referência para a Covid-19.

Em relação ao número 
de mortes, Mogi das Cruzes 
demonstrou uma queda entre 
os meses de maio e junho 
deste ano. Enquanto que 
em maio a cidade registrou 
194 mortes no levantamento 
divulgado em sua página na 
internet, em junho foram 
132 casos fatais.

Demais cidades
Nas duas cidades vizinhas 

de Mogi, os municípios de 
Suzano e Itaquaquecetuba, 
os números mostraram os-
cilação. Na primeira cidade, 
a letalidade durante o mês 
de maio foi de 40,8 mortos 
para cada mil contaminados 
com o coronavírus, ao passo 
que durante o mês passado, 
esse número foi de 30,3, 
uma queda de 10,5 pontos, 
no entanto, em Itaquá, o 
resultado foi diferente, a 
letalidade em maio foi de 
49,5 e em junho foi de 55,2, 
uma elevação de 5,7 pontos 

na comparação com os dois 
meses.

Apesar do aumento na 
letalidade, Itaquá informou 
por nota que apresentou 
queda no número de casos 
e óbitos entre os meses de 
maio (1.616 casos e 80 mor-
tes) e junho (832 casos e 46 
falecimentos pela doença). A 
Secretaria Municipal de Saúde 
informou que este avanço nos 
indicadores é, primariamente, 
pela campanha de vacinação 

realizada no município, e que 
seguirá com o cronograma 
sem ações extraordinárias 
neste final de semana.

A Prefeitura de Suzano, 
por outro lado, mostrou 
um aumento no número de 
casos entre o mês retrasado 
e o mês passado: de 2.055 
confirmações para 2.442; 
no entanto, o número de 
mortes caiu no mesmo pe-
ríodo: de 84 falecimentos 
em maio para 74 em junho, 

o que resultou na queda da 
letalidade. A Pasta municipal 
da Saúde atribui o aumento 
de casos com a liberação 
gradativa de atividades pelo 
Plano São Paulo, mas que a 
imunização tem alcançado 
um público cada vez mais 
jovem e tem garantido a 
cobertura vacinal de idosos 
e pessoas com comorbidade, 
freando o número de mortes.

Guararema, por sua vez, 
também registrou aumento 
na letalidade por coronavírua 
em cada mil doentes. Segundo 

os dados do município, em 
maio esse indicador foi de 
10,8 falecimentos ante cada 
mil doentes, no mês passado, 
esse número foi de 25 óbitos 
para cada mil infectados, um 
acréscimo de 14,2 pontos.

Guararema reduziu os 
casos de maio para junho 
(de 552 para 400), mas 
teve um aumento no nú-
mero de mortes por Covid, 
passando de seis para dez 
em um intervalo de quatro 
semanas. “Os números de 
junho demonstram uma 
queda de 28% em relação 
ao mês anterior, o que pode 
ser um indicativo do avanço 
da vacinação”, informou 
em nota.

A cidade realiza a vacinação 
de seus moradores normal-
mente tanto na sexta-feira, 
feriado estadual, quanto 
no sábado. “Lembrando 
que na cidade a vacinação 
é feita por hora marcada e 
com cadastro prévio que é 
feito no site da prefeitura”, 
informou.

André Diniz

Queda de letalidade foi maior do que 24 pontos

Mogi News/Arquivo

Novo agendamento para 
vacinação será aberto hoje

A vacinação contra a Co-
vid-19 e o agendamento 
online continuam no hoje, 
porque, ontem, não houve 
atendimento em função do 
Feriado de 9 de Julho. 

Hoje, o agendamento online 
será destinado para pessoas 
com 36 anos ou mais e tam-
bém para gestantes, puérperas, 
portadores de comorbidades 
e deficiências, além de outros 
grupos já contemplados. Todos 
os agendamentos devem ser 
feitos por meio do site www.
cliquevacina.com.br . Para 
tomar a dose, os mogianos 

devem apresentar, no local 
agendado, documento pessoal 
com foto, CPF e comprovante 
de endereço. 

Mogi das Cruzes está se-
guindo o cronograma de 
imunização por faixas etárias 
divulgado pelo governo do 
Estado, com vagas dispo-
nibilizadas de acordo com 
os quantitativos de doses 
enviadas ao município.

Até o momento, a Secre-
taria Municipal de Saúde já 
aplicou 184.072 primeiras 
doses; 49.835 segundas doses 
e 3.373 doses únicas.

Covid-19

Mais de 37 mil veículos 
devem passar pela SP-98

Cerca de 37,8 mil veículos 
devem transitar pela rodo-
via Mogi-Bertioga (SP-98) 
até o próximo domingo, 
em razão do feriado de 
Revolução Constituciona-
lista, informou a Secretaria 
do Estado de Transportes, 
que ainda informou que a 
expectativa é que mais de 
700 mil veículos passem 
pelas principais rodovias 
do Estado até domingo. A 
Pasta não divulgou apenas a 
quantidade de veículos que 
devem utilizar as rodovias 
somente no domingo, no 

sentido de volta para a região.
Com base em dados his-

tóricos, a Ecopistas prevê 
a passagem de 797,4 mil 
veículos nas quatro praças de 
pedágio do corredor Ayrton 
Senna/Carvalho Pinto (SP-
70), em ambos os sentidos, 
desde à meia-noite de ontem 
até 23h59 de amanhã.

A concessionária estará com 
sua estrutura preparada para 
o feriado, incluindo recursos 
extras para atendimento 
aos usuários. “Reforçamos 
ainda a importância de 
evitar aglomerações, manter 

o distanciamento social e 
usar máscara sempre que 
sair de casa, principalmente 
se houver mais pessoas ao 
redor”, apontou a Ecopistas.

Os horários com os 
maiores fluxos, segundo 
a concessionária, ocorreram 
ontem, das 16 às 19 horas, 
e devem acontecer também 
na data de hoje, das 8 às 
11 horas, no sentido do 
interior e Litoral Norte. Já 
o retorno para São Paulo, 
deve ter tráfego mais in-
tenso no domingo, das 15 
às 20 horas.

Feriadão na Mogi-Bertioga

Saiba mais
Agendamentos 1ª dose às 
8 horas
Pfizer/ AstraZeneca e Jans-
sen: 36+
Pfizer: gestantes e puér-
peras
AstraZeneca / Janssen so-
mente para: comorbidades  
pessoas com deficiência 
permanente grave, traba-
lhadores da educação e 
transporte e com QR Code 
emitido pelo estado que in-
dique Mogi para vacinação; 
-taxistas e transportador 
escolar, com credencial e 
alvará da prefeitura dentro 
da validade; ambos 18+

Em maio, Mogi 
registrou 2.926 
novos casos de 
Covid-19 e em junho 
foram 3.130

Centro Universitário Internacional Uninter — PMEC nº 688, de 25/05/12, recredenciado pela PMEC nº 1378, de 
19/12/18. [1] Desconto referente à campanha “PROMO AMIGA UNINTER”, com até 70% de desconto na graduação 

e pós-graduação. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Confira o plano financeiro referente ao curso 
escolhido em uninter.com / Válido para o processo seletivo vigente. | JUL/21
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A CIDADANIA 
NÃO PODE PARAR.

� camarademogi  � camaramogidascruzes  � Cana 3.2 UHF 

↸ www.cmmc.com.br

FIQUE SEGURO DA COVID-19:
ASSISTA ÀS SESSÕES DA 
CÂMARA, AO VIVO PELAS 
REDES SOCIAIS.
Por conta da pandemia da Covid-19, as sessões 
da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes ainda 
não estão abertas ao público.

A novidade é que você pode acompanhar os 
trabalhos legislativos pelo Facebook e Youtube, 
além da transmissão pelo site da Câmara 
Municipal (www.cmmc.com.br) e canal 3.2 UHF 
com recursos de closed caption e Linguagem 
Brasileira de Sinais (Libras).

A Câmara mantém perfi s no Facebook e 
Instagram para para que a população conheça o 
trabalho dos vereadores e as decisões tomadas 
para melhorar a qualidade de vida da população.

SESSÕES DA CÂMARA AO VIVO:
ÀS TERÇAS E QUARTAS-FEIRAS A PARTIR DAS 
14h; PELO YOUTUBE, FACEBOOK, SITE DA 
CÂMARA E CANAL 3.2 UHF.

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Unidos por um
inverno mais

solidário!

A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a 
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de 
preferência cobertores novos, usados em bom 

estado, higienizados e embalados, para aquecer com 
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade. 

Mais informações:

(11) 4798-5143
mogidascruzes.sp.gov.br

Queda nos índices
de ocupação permite
a liberação de leitos

Com a estabilização dos 
casos e óbitos e o avanço da 
vacinação contra a Covid-19, 
alguns hospitais começam a 
modificar suas infraestruturas 
de internação para atender 
às demandas de outras áreas 
e especialidades médicas. O 
Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes continuará como 
referência exclusiva para 
casos do coronavírus e não 
diminuirá leitos para garantir 
todo suporte necessário aos 
pacientes que precisarem de 
atendimento ou internação.

“É importante pontuar 
que, ao longo das últimas 
semanas, houve uma queda 
nos índices de ocupação que 
está permitindo a reorgani-
zação das estruturas hospi-
talares, visando a retomada 
de atendimentos a outras 
comorbidades”, explicou 
a secretária municipal de 
Saúde, Andréia Godoi.

O Hospital Luzia de Pinho 
Melo reduziu desde quinta-feira 

Covid-19

passada, o número de leitos 
ofertados para Covid-19, 
passando de 33 para 10 
leitos de UTI Covid Adulto, 
e de 46 para 23 leitos de 
Enfermaria Covid Adulto. 
Em contrapartida, a unidade 
está ampliando de 1 para 6 
o número de leitos de UTI 
Pediátrico, além de manter 
os 6 leitos de enfermaria já 
existentes para atendimento 
de crianças infectadas pelo 
coronavírus. 

O Luzia de Pinho Melo é 
um equipamento do governo 
Estadual e passará a atender 
outros tipos de demandas 
com a disponibilização 
desses leitos, iniciando um 
processo de retomada para 
serviços importantes, como 
as cirurgias eletivas. 

Nesta semana, o Hospital 
Mogi Mater também deixou 
de receber pacientes com 
o coronavírus após alta do 
último caso de internação. 
A unidade desativou 8 leitos 

(6 UTIs e 2 enfermaria) que 
estavam destinados exclusi-
vamente para pacientes da 
Covid-19. 

Nas últimas semanas, as 
internações em leitos UTI 
Covid não têm se alterado, 
com média de ocupação 
em torno de 50%. Com as 
desativações anunciadas nesta 
semana, o total de leitos de 
enfermaria da cidade passará 
de 240 para 215, e de UTI, de 
166 para 137. Com isso, os 
índices de ocupação passarão 
automaticamente de 50% para 
55% em relação aos leitos de 
enfermaria Covid e de 53,8% 
para 63% em relação aos 
leitos de UTI Covid. 

“Se houver necessidade 
de um novo alargamento, 
os equipamentos de saúde 
serão acionados e os leitos 
poderão ser reativados de 
acordo com a demanda”, 
acrescentou Andréia. A mesma 
estratégia já foi adotada com 
sucesso em outras ocasiões.
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SBT, 21H00

Chiquititas

Não haverá exibição da novela – transmissão da Copa América.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Eva sugere que Ana escreva sua biografi a. Humberto desfaz a sociedade 

com Marcos. Manuela leva Julia para conhecer a fazenda de Gabriel. Ina e 

Laudelino reatam o namoro. Nanda encontra uma partitura de Lui dedicada 

a ela e Francisco. 

GLOBO, 19H15

Salve-se quem puder

Hugo é surpreendido com a chegada de Júlia e esconde Luna, desmaiada, 

no escritório. Renzo revela a Dominique que deu uma chance para Alexia, 

Kyra e Luna fugirem durante o furacão. Mosquito e Queen dizem para Kyra 

que Alan se casará com Júlia. 

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta afi rma a José Alfredo que vai ajudá-lo a enfrentar Maurílio. Josué 

avisa ao Comendador que Espinoza está a caminho do Rio de Janeiro. Elivaldo 

impede Tuane de fi car no lugar de Cristina no camelódromo. Fernando cobra 

de Cristina seu honorário como advogado.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

Estuturas 
para múmi-
as, no Egi-
to Antigo

(?) do ma-
pa: desapa-
recer por
completo

Profissio-
nal da
polícia

científica
(?) Brasil
TV, canal 
indepen-

dente

(?) Susten-
tabilidade,

partido
político

(?)
Redentor,
atração
do Rio

Academia
da Força

Aérea
(sigla)

Grande
(?), o par-
ceiro de
Oscarito

Cidade cha-
mada  

"Capital do
Pantanal"

Agir como
o seques-

trador
acuado

Empire (?)
Building,
arranha-

céu de NY

O gover-
nante de
caráter
fascista

(?) Ram-
blas, famo-
sa rua de
Barcelona

Renato
Aragão,

humorista
brasileiro

"Nada é
por (?)",

frase mo-
tivacional

Aracnídeo
causador

de
alergias

Reage com vaia ao
espetáculo ruim

Ato que salva a vida de milhares
de prematuros no Brasil

Dois
ritmos ca-
ribenhos Pavilhão
de praças públicas

Gratificar
Onomato-
peia de
batida

O esquele-
to da pal-
ma da mão

(Anat.)

"Escravos
de Jó" ou

"Peixe
Vivo"

Fruto
exportado
pela Ar-
gentina

Raio
(abrev.)

Pontaria

Sinal de
adição

Correio,
em inglês

Antivírus 
para Linux
Ocidental
(abrev.)

Barco como
o cruzador
Conversa

fiada

Enfado
Romance
de Jane
Austen

Remo, em
inglês

"Central",
em CIA

Espécie de
pão doce

pascal
Lista

Apelido de
"Manuela"

Fritada 
de ovos

RCD
METACARPO

TUMULOSLA
SUMIRMAÇÃ

CINEPERITO
CRISTOREDE
AFAOEMAIL

CORUMBAAE
LNAVIOI
CLAMSTATE

COLOMBAEMMA

OROMELETE

ROLUOAR
DITADORÇN

ACASOACARO

3/las — oar. 4/clam — emma — mail. 5/state. 7/colomba.

 A vida não tem que 
ser uma linha reta, 
nem um caminho sem 
hipótese de retrocesso. 
Qual de nós 
caminharia em frente, 
se estivesse diante 
de um precipício? 
Quem insistiria em 
continuar numa 
estrada que fosse 
dar a um abismo? 
Há sempre formas 
diferentes para 
chegar ao mesmo 
fim. O importante é 
realmente tomarmos 

MOMENTO
especial

Rumo à felicidade

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE DO DIA 9/07: CLEIDE DELAVIE KUREK

Aos aniversariantes de hoje  desejo  muita paz, alegria, 

sorte e sucesso para você sempre! Feliz aniversário!

Seja humilde para admitir seus erros, 
inteligente para aprender com eles e 
maduro para corrigi-los.”

 cultura@jornaldat.com.br

um rumo e nos 
irmos desviando das 
armadilhas.

Em nosso dia a dia, 
todos pretendemos 
como destino a 
felicidade. Mas 
quantas vezes nos 
acabamos perdendo 
por culpa de 
nossos problemas e 
ansiedades? 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO PELA PROMOÇÃO DA CIDADANIA E SOLIDARIEDADE-

-MAKAÚBA, com sede atual, na rua Henrique Eroles Nº 588 – Sala 2, 
Centro, Mogi das Cruzes-SP, por seu Presidente infra assinado, CONVOCA, 
através do presente edital, todos(as) os Associados (as) contribuintes para a 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede da entidade, 
às 17h do dia 28 de agosto de 2021 para deliberar sobre a seguinte ordem 

do dia:
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades de gestão 

2018/2021.
2- Reforma e Atualização do Estatuto Social da Entidade.

3- Eleição e Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Entidade.
A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na secretaria da entidade até às 

17h do dia 6 de agostode 2021.
No ato de sua inscrição, a chapa concorrente deverá indicar representante 

para compor a Comissão Eleitoral que dirigirá o pleito.
A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 17h., com 
a presença da maioria absoluta dos(as) associados(as) em pleno gozo de 

seus direitos e, em segunda convocação, às 17h15min com qualquer 
número de associados(as) presentes.

Mogi das Cruzes-SP, 24 de julho de 2021
WALDEMAR JOSÉ SÁ DE AZEVEDO

PRESIDENTE

RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNI-
CIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES 

ESTADO DE SÃO PAULO                             
BEL. EVARISTO ANESIO DE MELO - OFICIAL E TABELIÃO 

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

TAINAMPIS   ÉRISSON   DOS  SANTOS,  estado  civil  solteiro,  profissão
assistente  técnico,  nascido em Suzano, SP no dia dezoito de abril de
mil   novecentos   e   noventa  e  quatro  (18/04/1994),  residente  e
domiciliado  Rua  Camboatá, 263, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP,
filho  de  JOSÉ GERALDO DOS SANTOS e de ANGELA APARECIDA DA 
CONSOLAÇÃO SANTOS. 
JOYCE  THAINAN  DE  MELO,  estado  civil  solteira, profissão autonoma,
nascida em Suzano, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e
noventa  e  cinco  (16/12/1995), residente e domiciliada Rua Camboatá,
263,  Jardim  Planalto,  Mogi das Cruzes, SP, filha de JOÃO BATISTA DE
MELO e de CLEUZA PRETES DE MELO.                                      

GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante
geral,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de janeiro de mil
novecentos  e  noventa  e  nove  (04/01/1999), residente e domiciliado
Avenida  Kaoru  Hiramatsu, 2120, Torre 10, Ap 22, Braz Cubas, Mogi das
Cruzes,  SP,  filho  de  Urandi  Januario  dos  Santos e de Maria José
Pereira dos Santos.    
LAIANA  SILVA LIMA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida
em  Guarulhos,  SP  no  dia  vinte e sete de junho de mil novecentos e
noventa  e  dois  (27/06/1992),  residente e domiciliada Avenida Kaoru
Hiramatsu,  2120,  Torre  10,  Ap 22, Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP,
filha de José Luiz da Silva e de Dinorá Silva Lima.                   
Conversão de União Estável                                            

LUCAS  DE  SOUZA, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido em
Guarulhos,  SP  no  dia  trinta  de  julho de mil novecentos e noventa
(30/07/1990),  residente  e  domiciliado  Rua Senador Nelson Carneiro,
109,  31  B,  Conjunto  Habitacional Santa Etelvina II, São Paulo, SP,
filho de JONAS PEREIRA DE SOUZA e de IRONI MORAES DE SOUZA.    
IZABELE  DE  CARVALHO  MATIAS  GUERRA, estado civil solteira, profissão
advogada, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e dois de agosto
de   mil  novecentos  e  noventa  e  seis  (22/08/1996),  residente  e
domiciliada  Avenida  Rosa Aparecida Bertaiolle, 380, Parque Olimpico,
Mogi  das Cruzes, SP, filha de CARLOS MATIAS GUERRA e de INÊS 
CARNEIRO
DE CARVALHO.

GUSTAVO  BARBOSA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão balconista,
nascido  em  Bauru,  SP  no  dia  oito de setembro de mil novecentos e
noventa  e cinco (08/09/1995), residente e domiciliado Rua do Cambuca,
136,  Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filho de LUIZ CARLOS RABELO DE
CARVALHO e de SIMONE SOUZA BARBOSA.   
BRUNA  PAOLA  LESCURA,  estado civil solteira, profissão empreendedora,
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia vinte e um de abril de mil
novecentos e noventa e cinco (21/04/1995), residente e domiciliada Rua
do Cambuca, 136, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filha de ANDRE LUIZ
LESCURA e de SILVANA BONILHA.                                         

JESSÉ  BATISTA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  primeiro de junho de mil novecentos e
oitenta  (01/06/1980),  residente e domiciliado Rua Oiapoque, 41, Vila
Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filho de CELIA BATISTA.                
MARIA  JOSE  DE  SOUZA ARAUJO FILHA, estado civil divorciada, profissão
cozinheira,  nascida  em  Santa  Rita,  PB no dia dois de março de mil
novecentos  e setenta e seis (02/03/1976), residente e domiciliada Rua
Exp Raimundo Antão da Silva, 45, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP,
filha de ALVARO DANIEL DE ARAUJO e de MARIA JOSE DE SOUZA 
ARAUJO.     
Conversão de União Estável                                            

ANDRE  AIRES  DE  SOUZA,  estado  civil solteiro, profissão operador de
máquina,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de julho de mil
novecentos  e noventa e dois (15/07/1992), residente e domiciliado Rua
Oiapoque,  05,  Vila  Paulista,  Mogi  das Cruzes, SP, filho de MANOEL
MAURO DE SOUZA e de FRANCISCA CELIA AIRES TEIXEIRA SOUZA.             
SANYLA  LINO  FERNANDES, estado civil solteira, profissão consultora de
planejamento,  nascida  em  Guaratinguetá,  SP  no dia vinte e dois de
agosto  de  mil  novecentos e noventa e três (22/08/1993), residente e
domiciliada  Rua  Oiapoque,  05,  Vila  Paulista, Mogi das Cruzes, SP,
filha de WALMIR FERNANDES e de MARIA CELESTE PEREIRA LINO 
FERNANDES.  

ANDRÉ  LUIS  DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral,
nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e cinco de junho de mil
novecentos e noventa (25/06/1990), residente e domiciliado Rua Quatro,
95,  Conjunto  Bom  Pastor, Mogi das Cruzes, SP, filho de ADEMIR GOMES
RIBEIRO e de TELMA CRISTINA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO.                 
FABIOLA  PRATES GOMES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida
em São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e
seis (12/09/1996), residente e domiciliada Rua São Cândido, 1004, casa
04, Pirituba, São Paulo, SP, filha de JOSÉ OLIVEIRA GOMES e de RITA DE
CACIA PRATES GOMES.                                                   

MAGNO   WILIAN  GONÇALVES  COZERO,  estado  civil  solteiro,  profissão
autônomo,  nascido em Brodowski, SP no dia vinte e oito de dezembro de
mil  novecentos e oitenta e seis (28/12/1986), residente e domiciliado
Rua  Darci Pereira, 17, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filho de
LUIS MARCIO COZERO e de ROZANGELA APARECIDA GONÇALVES.                
SUELYN  ASSIS  PEREIRA,  estado  civil  solteira, profissão auxiliar de
enfermagem,  nascida  em  Guarulhos,  SP  no  dia  onze de maio de mil
novecentos  e oitenta e sete (11/05/1987), residente e domiciliada Rua
Darci  Pereira,  17,  Jardim  Planalto,  Mogi das Cruzes, SP, filha de
GILCEU PEREIRA e de SUSIELAINE APARECIDA DE SOUZA ASSIS 
PEREIRA.      

PAULO  PEREIRA  MACIEL,  estado  civil solteiro, profissão , nascido em
Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia dez de maio de mil novecentos e noventa
(10/05/1990),  residente  e  domiciliado  Rua  Serra  Leoa, 47, Jardim
Santos  Dumont  I, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSE PEREIRA MACIEL e
de CONCEIÇÃO FERREIRA MACIEL.                                         
DAIANE  GOMES  PEIXOTO  NASCIMENTO,  estado civil solteira, profissão ,
nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte e nove de dezembro de mil
novecentos e noventa e cinco (29/12/1995), residente e domiciliada Rua
Serra  Leoa, 47, Jardim Santos Dumont I, Mogi das Cruzes, SP, filha de
EDIVAN  FERINO  DO  NASCIMENTO  e  de  VANDA  APARECIDA  GOMES 
PEIXOTO NASCIMENTO.                                                          
Conversão de União Estável                                            

RODRIGO   FERNANDES  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  solteiro,  profissão
auxiliar  de  produção, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove
de  outubro de mil novecentos e noventa e um (19/10/1991), residente e
domiciliado  Avenida  Florêncio de Paiva, 571, Jardim Modelo, Mogi das
Cruzes, SP, filho de CICERO MARQUES DE OLIVEIRA e de LOURDES 
FERNANDES DE OLIVEIRA.                                                          
ANA   CAROLINA   SILVA   MARQUES,   estado  civil  solteira,  profissão
maquiadora,  nascida  em  Rosário,  MA  no  dia dois de janeiro de mil
novecentos  e  noventa  e quatro (02/01/1994), residente e domiciliada
Avenida  Florêncio de Paiva, Jardim Modelo, Mogi das Cruzes, SP, filha
de JOSÉ HERBERTH ALVES MARQUES e de VALDENIRA DE SENA SILVA.          
Conversão de União Estável                                            

VENDO APARTAMENTO MOGI MODERNO , 
TERRÉO, 2 DORM. 1 VAGA COM QUINTAL 

ACEITO CARRO E FINANCIAMENTO VALOR 
R$ 155 MIL TEL: 99904-4380 RODRIGO

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 076/2021 - PROCESSO Nº 14.983/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO SARS - CoV2.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 16:00 horas do dia 23 
de julho de 2021. 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 08 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 - PROCESSO Nº 2.016/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
EMPRESA VENCEDORA: ARTUR ARENQUE DA SILVA; DENTAL UNIVERSO EIRELI; 
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI; R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 28.821,10 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e dez centavos).

Mogi das Cruzes, em 07 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Gestão Pública, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 093/2021 - PROCESSO Nº 18.064/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE 
DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA E 
CONTROLE DE ATENDIMENTOS DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS, NO MODELO 
SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) – SOFTWARE COMO SERVIÇO.
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 horas do dia 27 de julho de 2021. 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 08 de julho de 2021.
FLAVIA NASSER GOULART - Secretária Municipal de Gestão Pública

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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LANÇAMENTO

Aptos. 3 Dorms. (1 suíte)

90m2 privativos
 depósito e lavabo
2 vagas

Visite e encante-se
com o seu novo 
apartamento
no Ipoema.

*

*

O Memorial de Incorporação do empreendimento denominado Residencial Reserva Ipoema By Helbor foi registrado em 19/11/2020 sob o R.11 da Matrícula nº 75.722, do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes - SP. HB Brokers Gestão Imobiliária Ltda. 
Endereço: Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145, 15º andar, Mogi das Cruzes/SP - CNPJ: 02.967.401/0001-40. Creci 016797-J. Tel.: 3674-5500 www.helbor.com.br. LPS São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda. Rua Estados Unidos, 1.971, Jardim América, São Paulo/
SP, CEP: 01427-002. Tel.: (11) 3067-0000 www.lopes.com.br - CNPJ: 15.673.605/0001-10 - Creci/SP 24.073-J. *Depósito privativo do 6° ao 16° pavimentos. Material preliminar sujeito a alteração. Imagens preliminares sujeitas a alterações.

Realização:Realização e Construção:Intermediação:

Visite apartamento decorado:  Av. Ver. Dante Jordão Stoppa, 391 - Ipoema

11 4739-2309
www.helbor.com.br/reservaipoema

2 vagas

Planta do apartamento-tipo 87,29m² privativos + 3,46m² depósito - finais 

01 e 02 do 6° ao 16°andar, com sugestão de decoração. Os móveis, 

eletrodomésticos, eletrônicos e elementos de decoração não fazem parte 

do Contrato de Compra e Venda da Unidade. Medidas de face a face.

Apartamentos perfeitos para você e sua família.

Viva com lazer completo.

Aproveite os melhores momentos da vida aqui.

TOMADA USB
DORMITÓRIO

BANHO

LAVABO

SUÍTE MASTER

BANHO
SUÍTE

DORMITÓRIO

CIRCULAÇÃO ÍNTIMA

LIVING SALA DE
JANTAR COZINHA

ÁREA DE
SERVIÇO

TERRAÇO 
TÉCNICO

TERRAÇO 
GOURMET

TOMADA USB

TOMADA USB
NO LIVING

TOMADA USB

AMBIENTE REVERSÍVEL

TERRAÇO GOURMET COM CHURRASQUEIRA

AMBIENTE
REVERSÍVEL

PERSIANA
DE ENROLAR

PERSIANA
DE ENROLAR

PERSIANA DE ENROLAR


