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Para Prefeitura, não há
como fugir da taxa do lixo

Medida passa a 
vigorar amanhã, 
mas cidade ainda 
estuda o assunto

ENSINO INTEGRAL 

Escola Dr. Deodato Wertheimer está entre as sete

mogianas que farão parte do projeto. Cidades, página 4

A partir de amanhã entra em 
prática o novo Marco Regulatório 
do Saneamento Básico - conjunto 
de regras que todos os municípios 
do país deverão adotar relativas a 
políticas públicas para as coletas de 
esgoto e de lixo residencial. A Pre-
feitura esclareceu que a cobrança 
é uma determinação federal e não 
um desejo da atual administração.  
Cidades, página 8

Covid-19

Mogi ultrapassa 

a marca de

1,5 mil mortos
Cidades, página 4

LIBERTADORES

Palmeiras vai
ao Chile encarar 
a Católica. p3
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O programa Junho Ambiental, 
da Prefeitura de Mogi das Cru-
zes, ofereceu um mês inteiro de 
atividades, incluindo webinários 
sobre temas diversos, ações prá-
ticas de campo, como plantio de 
mudas e soltura de animais, além 
de parcerias firmadas entre o mu-
nicípio e instituições reconhecidas. 
Cidades, página 5

Meio ambiente

Programação contou com atividades presenciais, como a visita monitorada aos parques municipais

Divulgação/SVMA

Projeto polêmico

Vereadores aprovam a Frente 
Cristã de Defesa da Família

Assunto despertou debates mais intensos entre os 
parlamentares, mas acabou liberado. Cidades, página 5
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Junho Ambiental deixa saldo positivo
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CADÊ O BOM PRATO?
A primeira vistoria técnica da Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento 
Social, realizada no mês passado, 
sinalizou positivamente à implanta-
ção do Bom Prato em Jundiapeba. 
Para isso, o restaurante comuni-
tário, situado na esquina da ave-
nida João de Souza Branco com a 
rua Doutor Francisco Soares Ma-
rialva, deve passar por adequação 
para receber a unidade do progra-
ma. De acordo com a secretaria es-
tadual, foi preservado ao máximo o 
layout estrutural existente no imó-
vel, porém, serão necessárias ade-
quações de revestimento, material 
e infraestrutura para compatibiliza-
ção com o programa.

AINDA SEM DATA
As reformas deverão ser feitas pela 
Prefeitura de Mogi, que também fi-
cará responsável pela compra dos 
equipamentos que serão indicados 
pela secretaria após aprovação das 
alterações. Esta será a segunda 
unidade do Bom Prato no municí-
pio. Os deputados Marco Bertaiolli 
(PSD) e Marcos Damasio (PL) estão 
confiantes de que, enfim, o restau-
rate popular de Jundiapeba será 

uma realidade e beneficiará cente-
nas de moradores do distrito e de 
bairros vizinhos.

VACINA AOS BANCÁRIOS
O vereador Iduigues Martins (PT), 
mais uma vez pleiteou, por meio 
de moção da Câmara de Mogi, que 
o Ministério da Saúde e a Secreta-
ria de Estado da Saúde incluam em 
seus Planos de Imunização contra 
a Covid-19 a categoria dos bancá-
rios, que foi uma das que trabalhou 
de maneira ininterrupta durante a 
pandemia. “Os bancos estão cada 
vez mais lotados e não há circula-
ção de ar. É preciso estar atento à 
segurança desta categoria”, exal-
tou o parlamentar.

CÂNCER DE PRÓSTATA
Para auxiliar os homens com diag-
nóstico e/ou em tratamento de câncer 
de próstata, os médicos do Centro 
Oncológico Mogi das Cruzes, Rafael 
Zapata, oncologista clínico, e Bruno 
Hurtado Rodrigues, urologista es-
pecializado em Oncologia, fizeram 
uma live ontem para orientar so-
bre o assunto. A ação faz parte das 
comemorações do Dia do Homem, 
celebrado amanhã.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
A saga de quem depende do esporte

M
esmo com as dificuldades 
atuais impostas para a rea-
lização do desgastante ciclo 
olímpico, a região do Alto 

Tietê será representada nas Olimpíadas e 
Paralimpíadas de Tóquio, a ser realizada 
entre o final deste mês e agosto. Desde o 
ano passado, reta final de preparação an-
tes do início dos Jogos, os atletas foram 
obrigados a replanejar os treinamentos por 
conta da pandemia.

A rotina de treinamento e participação 
dos esportistas em várias competições clas-
sificatórias foi alterada, com impactos bas-
tante pronunciados no condicionamento 
físico. A participação do público também 
deverá sofrer alteração, uma vez que, em-
bora em alguns países a Covid-19 esteja 
controlada, ainda há o receio por parte da 
população, além de várias nações, como o 
caso do Brasil, ainda vivem dias compli-
cados e indefinidos em relação à doença 
e outras ainda em alerta máximo.

Com a pandemia, por exemplo, mui-
tos circuitos mundiais foram paralisados 
e atletas foram obrigados a treinar por 

conta própria. Outros, que se preparavam 
com esforço para o último ciclo olímpico, 
decidiram abandonar a carreira de vez.

Se os atletas olímpicos passam por mo-
mento conturbado, com os amadores que 
estão no caminho da profissionalização, a 
situação é ainda mais complicada. Sem in-
centivo e com restrições impostas, a vida de 
muitos que dependem de alguma modali-
dade esportiva passou a ser um desalento. 

Recentemente, a Câmara Municipal de 
Mogi realizou uma cerimônia de entrega 
da Medalha Destaque Esportivo a atletas, 
equipes e entidades que representam o 
esporte mogiano, aos esportistas que ob-
tiveram bons resultados e desempenho 
durante o ano passado. Na ocasião, atle-
tas como Geraldo de Melo Campos (hi-
pismo), Danila Ramos (pugilista), Bruna 
Satie Yamazaki (bocha paralímpica) e Ro-
ger Kasivagura (goalball); dentre muitos 
outros, receberam homenagem merecida, 
pois depender do esporte para sobreviver 
já requer muito amor e dedicação. Em tem-
pos de pandemia, a atividade passa a ser 
uma verdadeira saga.

Quando o poder é usado 
de maneira adequada, mo-
biliza pessoas em benefício 
delas mesmas. Assim, o uso 
do poder de modo adequa-
do agrega pessoas em seu 
próprio benefício. Quando 
mobiliza pessoas, no pró-
prio benefício delas, qual-
quer um, no mundo, quer 
ser seu agregado. Quando o 
poder emprega pessoas em 
seu próprio benefício, encon-
trará poucos para esse fim. E 
que desdobrados fins pode-

-se constatar, mundo afora, 
neste Brasil faceiro!

E se tudo isso tiver o su-
porte de sólida base cultural? 
Poderão os símbolos, enti-
dades tão débeis e diáfanas, 
nascidas da imaginação, e de-
sembocados no que se pode 
chamar de cultura, competir 
com a eficácia daquilo que é 

Cultura? Há de vingar!

ARTIGO
Raul Rodrigues

material e concreto?
Não é a dor que desintegra 

a personalidade, mas a disso-
lução dos esquemas de sen-
tido. Esta tem sido a trágica 
conclusão das salas de tortura. 
Se pudermos concordar com 
a afirmação de que aqueles 
que habitam um mundo or-
denado e carregado de sen-
tido gozam de um senso de 
ordem interna, integração, 
unidade, direção e se sentem 
efetivamente mais fortes para 
viver, teremos então desco-
berto a efetividade e o poder 
dos símbolos e vislumbrado 
a maneira pela qual a imagi-
nação tem contribuído para 
a sobrevivência dos homens. 
Todo mundo sabe lidar com 
detalhes, mas ninguém sabe 
como agir trabalhando as ba-
ses. Deixam-se de fora as raí-
zes, enquanto se experimenta 

erguer, pasmem, os galhos.
Nessa condição, os que se 

acham muito por baixo, es-
magados ao peso das circuns-
tâncias, gastam suas parcas 
energias na reles luta por um 
pouco de pão. Evitar a morte 
pela fome já é um triunfo. Foi 
de uma classe social que se en-
contrava no meio que surgiu 
uma nova e subversiva ativi-
dade econômica, que corroeu 
as coisas e os símbolos de um 
mundo universal. Não estaria 
só na classe média a gênese 
de todo o processo cultural 
que se vive atualmente? Por 
que os governantes só acenam 
com medidas que tendem a 
afetar de modo drástico a 
considerada causa de todo 
processo cultural consegui-
do pela humanidade? Pano 
de fundo a ser tecido, com 
alguma pompa, em oportu-
nidade futura.

 raulrodr@uol.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

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

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Atendimento ao leitor: MOGI NEWS (editor@moginews.com.br) l FONE/REDAÇÃO: 4735-8021
Atendimento ao anunciante: MOGI NEWS(comercial@moginews.com.br / arte@moginews.com.br)
Atendimento ao assinante: MOGI NEWS (assinatura@moginews.com.br) l FONE/ASSINATURA: 4735-8015

Diretora Comercial: Sentileusa Moraes - e-mail: sentileusa@moginews.com.br - COMERCIAL: 4735-8020 - ASSINATURA: 4735-8015      www.facebook.com/grupomoginews

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores. Todas as informações contidas no artigos publicado nesta edição são de inteira
responsabilidade dos autores, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão-somente a promover o debate e reflexão
sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

Fundado em 07/03/2006 - Fundador: Paschoal Thomeu - Semanário: 15/11/1975 até 20/06/1997 - Diário Matutino: 21/06/1997

CHARGE

ANDRÉ DINIZ

Raul Rodrigues é engenheiro e           
ex-professor universitário.
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Atos contra prisão de ex-presidente provocam ao menos 32 mortes na África do Sul

Ao menos 32 pessoas morreram na África do Sul em meio a protestos e saques que começaram após a 
prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Mais de 480 pessoas já foram detidas. Foram 26 mortos na província de 
Kwazulu-Natal, anunciou ontem o primeiro-ministro regional, Sihle Zikalala. Outras seis pessoas perderam 
a vida em áreas próximas a Johanesburgo, segundo o presidente Cyril Ramaphosa. Ele chamou os saques de 

“atos oportunistas de criminalidade”. (E.C.)

Diretora da Precisa se 

recusa a falar na CPI

Emanuela Medrades acionou o STF para garantir o direito de não 
comparecer ao seu depoimento na CPI da Covid, agendado para ontem

SENADO

A diretora técnica da Precisa 
Medicamentos, Emanuela 
Medrades, acionou o Supremo 
Tribunal Federal para garantir 
o direito de não comparecer 
ao seu depoimento na CPI da 
Covid, agendado para ontem. 
Os advogados pedem ainda 
que, caso a responsável técni-
ca da Precisa - empresa que 
representa no Brasil a Bharat 
Biotech, fabricante da vacina 
indiana Covaxin - compareça 
à oitiva, seja assegurado a 
ela o direito a permanecer 
em silêncio, o de não ser 
submetida ao compromisso 
de dizer a verdade e o de se 
ausentar da sessão ‘se con-
veniente ao exercício do seu 
direito de defesa’.

O habeas corpus de Ema-
nuela foi impetrado no STF 
na quarta-feira passada, tendo 
seus advogados reforçado 
os pedidos na última sexta, 
após a CPI da Covid definir 
a data da oitiva. O principal 
argumento da defesa é o de 
que os termos do requerimento 
de convocação de Emanuela 
sinalizam sua ‘inequívoca 
condição de investigada’ pe-
rante ao colegiado e por isso 
ela ‘deve ter respeitado o seu 

direito ao silêncio e à não 
autoincriminação’.

A CPI da Covid sustentou 
que a oitiva de Emanuela seria 
necessária para ‘esclarecer os 
detalhes de potencial benefi-
ciamento da Bharat Biotech, 
na negociação de compra 
de vacinas pelo Ministério 
da Saúde’.

A empresa atuou como 
intermediária entre o la-
boratório indiano Bharat 
Biotech e o Ministério da 
Saúde na venda de doses 
da Covaxin - e teria pedido 

inclusive um adiantamento 
dos pagamentos, o que não é 
usual. O nome de Medrades 
aparece em vários momentos 
nas trocas de e-mails entre 
a empresa e o Ministério da 
Saúde. Além do depoimento, 
a CPI também aprovou a 
quebra dos sigilos telefônico 
e telemático (mensagens) da 
diretora técnica.

As suspeitas de corrução 
na negociação da compra de 
R$ 20 milhões de doses da 
Covaxin está no centro das 
apurações da CPI da Covid. O 

contrato foi fechado e o valor 
de R$ 1,6 bilhão chegou a ser 
empenhado (reservado no 
orçamento), mas está suspenso 
em função das denúncias.

As apurações respingam 
inclusive no presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido): como 
mostrou o Estadão, a PF abriu 
inquérito para investigar se 
o chefe do Executivo preva-
ricou ao supostamente não 
ter comunicado aos órgãos 
de investigação indícios de 
corrupção nas negociações 
para compra da vacina indiana. 

Habeas corpus de Emanuela Medrades foi impetrado no Supremo na quarta passada

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

inclui
mundo

Esportes

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
Sebastián Pérez; 
Marcelino Nuñez, 
Rebolledo, 
Astaburuaga e 
Cornejo; 
Leiva, 
Saavedra e 
Aued; 
Puch, 
Zampedri e 
Valencia. 
Técnico: 
Gustavo Poyet.

PALMEIRAS 
Weverton; 
Marcos Rocha, 
Luan, 
Gustavo Gómez 
e Viña; 
Danilo, 
Zé Rafael, 
Gustavo Scarpa 
e Raphael Veiga; 
Breno Lopes e 
Deyverson. 
Técnico: 
Abel Ferreira.

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA  
PALMEIRAS 

ÁRBITRO - Andrés Matonte (Uruguai).
HORÁRIO - 19h15.
LOCAL - Estádio San Carlos de Apoquindo.

O Palmeiras ganhou a edição 
passada da Copa Libertadores 
graças ao bom desempenho 
de sua dupla ofensiva e por 
somar bons resultados na 
casa dos adversários. Hoje, 
sem Rony e Luiz Adriano, 
aposta no ataque reserva e 
na manutenção da campanha 
perfeita como visitante para 
abrir vantagem no confronto 
das oitavas de final contra a 
Universidad Católica. O jogo 
será no estádio San Carlos 
de Apoquindo, em Santiago, 
a partir das 19h15.

Palmeiras busca vantagem contra a Católica
Copa Libertadores

Rony sofre com um problema 
muscular na coxa esquerda.

“Libertadores é importante. 
Enfrentaremos um time bom 
do Chile, vai ser um jogo difícil, 
mas nosso time está passando 
por um bom momento. Vamos 
fazer o melhor para ter uma 
vitória lá e depois conseguir 
a classificação aqui”, afirmou 
o zagueiro paraguaio Gustavo 
Gómez, novamente formando 
dupla com Luan e esbanjando 
confiança na equipe, que vem 
de cinco vitórias consecutivas 
no Brasileirão. (E.C.)

Abel Ferreira investirá 
no bom momento de Bre-
no Lopes e Deyverson para 
repetir a estratégia que deu 
muito certo desde 2020. O 
Palmeiras fazia um bom pla-
car fora e atuava com mais 
calma em casa, explorando 
os contragolpes.

Breno Lopes, autor do gol 
do título de 2020, ganhou 
a confiança do português e 
Deyverson vem aproveitando 
bem as oportunidades na 
vaga de Luiz Adriano, com 
uma lesão no joelho direito. 

A dez dias da cerimônia de 
abertura dos Jogos Olímpi-
cos, o Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) já está com a 
operação Tóquio a todo vapor. 
Com equipes espalhadas por 
oito bases exclusivas, além 
de estruturas montadas na 
Vila Olímpica e em duas 
vilas satélites, o Brasil terá 
uma delegação recorde no 
Japão: 301 atletas, em 35 
modalidades, maiores números 
da história do país em uma 
edição realizada no exterior.

Em Tóquio, a delegação 
contará com 31 medalhistas 
olímpicos, sendo 18 campeões: 
Arthur Zanetti, da ginástica 
artística; Thiago Braz, do 
atletismo; Rodrigo Pessoa, 
do hipismo; Kahena Kunze, 
Martine Grael e Robert Scheidt, 
da vela; Bruninho, Douglas 
Souza, Fernanda Garay, Lucão, 
Lucarelli, Maurício Borges, 
Maurício Souza, Natália, Tan-
dara e Wallace, do vôlei; e 
Alison e Bruno Schmidt, do 
vôlei de praia. (E.C.)

Delegação brasileira terá
301 atletas em Tóquio

Jogos Olímpicos

Os governadores realizaram 
na manhã de ontem, uma 
reunião virtual com o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga. 
Na pauta, estavam assuntos 
como o cronograma de va-
cinação contra a Covid-19 e 
pleito para a antecipação da 
segunda dose. Após a reunião, 
Queiroga foi às redes sociais 
detalhar as discussões. De 
acordo com o anúncio, em 
julho, o Brasil receberá cerca 
de 41 milhões de doses e, 
em agosto, a previsão é de 
60 milhões. Segundo ele, os 
imunizantes serão distribuídos 
de forma igualitária aos Esta-
dos. “Até setembro, iremos 
vacinar toda população + de 

Queiroga promete 100 
milhões de doses até agosto

Vacina

Estadão Conteúdo

O Instituto Butantan rece-
beu na madrugada de ontem, 
um novo lote de Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA) 
enviado pela biofarmacêutica 
chinesa Sinovac. O material 
será utilizado na fabricação 
de 20 milhões de doses da 
CoronaVac, destinadas ao 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI).

Essa foi a maior remessa 
da matéria-prima já recebida 
pelo Butantan - 12 mil litros 
de IFA. O desembarque foi 
acompanhado pelo gover-
nador João Doria (PSDB) 
e pelo secretário de Estado 
de Saúde, Jean Gorinchteyn.

Butantan recebe lote para a 
produção de 20 milhões de doses

CoronaVac

18 anos”, garantiu o ministro.
No Twitter, Queiroga refor-

çou que trabalho conjunto e 
políticas públicas alinhadas 
são fundamentais para colo-
carmos fim à pandemia no 
país. “Com apoio de todos, 
iremos potencializar ainda 
mais o andamento da va-
cinação no Brasil. É o que 
precisamos agora: prosseguir 
com a vacinação e retorno 
seguro às atividades para não 
retrocedermos”, declarou.

Outro ponto importante da 
reunião foi a discussão para a 
antecipação da segunda dose 
dos imunizantes. Queiroga 
solicitou um tempo para 
analisar o pedido. (E.C.)

A produção de vacinas 
com base nessa remessa deve 
levar de 15 a 20 dias. “Com 
essas 20 milhões de doses, 
nós vamos a um total de 83 
milhões de doses da vacina 
do Butantan sendo entregues”, 
disse Doria.

Ao todo, mais de 53,1 
milhões de doses já foram 
disponibilizadas ao PNI. O 
montante corresponde a 43,4% 
das aplicações de vacinas con-
tra a Covid-19 realizadas no 
Brasil. Os contratos fechados 
com o governo federal ainda 
preveem a entrega de cerca 
de 47 milhões de doses até 
o final de setembro. (E.C.)
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Saúde abre agendamento 
para segunda dose hoje

A Secretaria Municipal de 
Saúde abre hoje, às 14 horas, 
novas vagas de agendamento 
para aplicação de segunda 
dose da AstraZeca/Fiocruz 
para quem tomou a primeira 
dose até 24 de abril e da Co-
ronaVac/Butantan para quem 
tomou a primeira até 24 de 
junho. Serão liberadas cerca 
de 4,8 mil segundas doses.

O agendamento online 
deve ser feito por meio do 
site www.cliquevacina.com.
br e é exclusivo para aplica-
ção de segundas doses. Para 
receber a complementação do 
imunizante, o munícipe deve 
apresentar, no local agendado, 
documento pessoal com foto, 
comprovante de endereço e 
comprovante da primeira dose.

Amanhã, às 8 horas, serão 
liberadas vagas para agenda-
mento de pessoas com 36 anos 
ou mais sem comorbidades e, 
na sexta, também às 8 horas, 
para 35 anos ou mais. No total, 
serão disponibilizadas cerca 
de 5 mil doses do imunizante 
Pfizer.

Covid-19

Todas as unidades de saú-
de e pontos de vacinação 
contra a Covid-19 seguem 
imunizando hoje pessoas sem 
comorbidades com 37 anos 
ou mais e 36 anos ou mais, 
respectivamente, devidamente 
agendadas previamente pelo 
sistema online. O Pró-Hiper 
funciona em horário estendido 
para atender os mogianos 
nessas faixas etárias.

O atendimento de amanhã 
será direcionado para gestan-
tes, puérperas, pessoas com 

comorbidades, portadores de 
deficiências graves e outros 
grupos anteriormente contem-
plados. Na sexta, as equipes 
devem se dedicar à aplicação 
de segundas doses, mediante 
novos agendamentos. 

Até o momento, Mogi das 
Cruzes já aplicou 245.798 doses 
da vacina contra a Covid-19, 
das quais 187.874 primeiras 
doses, 52.582 segundas doses 
e 5.342 doses únicas. Quem 
tiver alguma dúvida também 
pode ligar no telefone 160. 

Serão liberadas cerca de 4,8 mil segundas doses

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mogi passa de 1,5 mil mortes
O Alto Tietê chegou ontem 

a 4.846 mortes causada por 
coronavírus (Covid-19), sendo 
que 32 delas foram registradas 
ontem nas cidades da região, 
informou o Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat). 
Ainda de acordo com a en-
tidade, os óbitos ocorreram 
em Ferraz de Vasconcelos, 

Por coronavírus

Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

A maioria dos falecimento 
registrados ontem ocorreu em 
Mogi, 21 no total, em seguida 
aparecem Ferraz, com cinco 
mortes; Itaquá, com três; 
Suzano, com duas e Poá, com 
uma vítima fatal. Com esses 
números, Mogi ultrapassa os 
1,5 mil óbitos e chega a 1.512, 

por sua vez, Itaquá chegou 
a 910 falecimentos ontem e 
Suzano, 848.

Em todo o Estado de São 
Paulo já são 3.879.846 ca-
sos de Covid-19 e 132.845 
óbitos. Entre o total de casos, 
3.536.351 tiveram a doença 
e já estão recuperados, sendo 
que 409.724 foram internados 
e receberam alta hospitalar.

Educação expande o Programa 
de Ensino Integral na região

Mais 28 escolas estaduais do Alto Tietê farão parte do programa; no total, serão 1.855 unidades atendidas no Estado

SÃO PAULO

A partir de 2022, mais 28 
escolas estaduais do Alto Tietê 
(veja lista ao lado) farão parte do 
Programa de Ensino Integral (PEI). 
O anúncio da expansão do 
programa para 778 unida-
des de todo estado foi feito 
anteontem pelo governador 
João Doria (PSDB) e pelo Se-
cretário Estadual da Educação 
Rossieli Soares. 

“Os resultados que alcan-
çamos ao longo de dois anos 
e meio nos permitem hoje 
fazer esse anúncio de grande 
importância. Isso é uma vitória 
da educação. Tempo integral 
para tudo: para o aconchego, 
o ensino, o estudo, a alimen-
tação e formação de uma 
nova geração de brasileiros”, 
disse Doria.

No total, serão 1.855 es-
colas atendidas no modelo. A 
expectativa da Secretaria da 
Educação do Estado de São 
Paulo (Seduc-SP) é beneficiar 
387,3 mil novos estudantes de 
ensino fundamental e ensino 
médio. Com as novas adesões, 
o PEI estará presente em 427 

municípios paulistas, em todas 
as regiões do estado. Atual-
mente, são 448 mil estudantes 
atendidos em 1.077 escolas, 
de 309 cidades. 

“Esse é o governo que fez o 
maior aumento das escolas de 
tempo integral. Saltamos para 
1.077 escolas em tempo inte-
gral com menos de dois anos 
e no meio de uma pandemia 
porque acreditamos nesse 
modelo”, afirmou Rossieli.  

“No processo de escuta junto 
aos colegiados, observamos o 
brilho nos olhos pela expansão 
do PEI em nossa unidade es-
colar. Muitos já pediam pelo 
início imediato, outros com 
receio de seus filhos ficarem 
muito tempo na escola e sem 
atividades, questionavam e 
ali mesmo”, disse Fernanda 
Fernandes, diretora de Poá. 

Sobre o PEI
Criado em 2012, o PEI 

potencializa a melhoria da 
aprendizagem e o desenvolvi-
mento integral dos estudantes, 
nas dimensões intelectual, 

física, socioemocional e 
cultural, por meio de um 
modelo pedagógico articula-
do a um Modelo de Gestão.  
No primeiro, são trabalhadas 
práticas pedagógicas, como 
Tutoria, Nivelamento, Prota-
gonismo Juvenil com Clubes 
Juvenis e Líderes de Turma, além 
de componentes curriculares 
específicos, como Orientação 
de Estudos e Práticas Experi-
mentais, que potencializam a 
formação integral do estudante 
a partir do seu Projeto de Vida.  
O segundo permite o pla-
nejamento, desenvolvimen-
to e acompanhamento das 
ações pedagógicas, de maneira 
estruturada.

IDEB e alcance
Os investimentos na jornada 

integral refletem em melhores 
notas no Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(IDEB) já no primeiro ano de 
implantação do programa.  
O crescimento de alunos aten-
didos pela iniciativa também 
é destacado por Rossieli. “Em 

2019, eram 135 mil estudan-
tes nas 417 PEIs. Em março 
deste ano, saltamos para 437 
mil alunos, um crescimento 
de 224%.” 

– Escolas PEI cresceram 
1,2 pontos no IDEB 2019, 
enquanto as regulares, 0,6.

– Das escolas estaduais de 
São Paulo, as 33 melhores 
colocadas no ranking são PEIs.

– 9 das 10 primeiras colo-
cadas de ensino fundamental 
são PEIs.

95% de satisfação
Em agosto de 2020, pes-

quisa avaliou a percepção de 
13 mil professores e 121 mil 
estudantes da rede pública 
estadual envolvidos no PEI:

– De 0 a 10, os professores 
recomendariam 9,1 as escolas 
em que atuam aos colegas de 
profissão;

– De 0 a 10, os estudantes 
recomendariam 8,5 as escolas 
em que atuam aos colegas;

– 95% dos professores se 
sentem satisfeitos ou muito 
satisfeitos em atuar nas escolas.

Número de mortes por coronavírus no Alto Tietê chega a 4.846

Arujá

910

302

234

98

52

105

848

433

Biritiba Mirim

Salesópolis

Mogi das Cruzes

Itaquaquecetuba

Poá

Guararema

Santa Isabel

Suzano

Ferraz

352

Fontes: Prefeituras, Condemat e governo do Estado de São Paulo

1.512

Saiba mais
Novas PEIS no Alto Tietê

Doutor Deodato Wertheimer - Mogi das Cruzes

Padre Bernardo Murphy - Mogi das Cruzes

Francisco Ferreira Lopes - Mogi das Cruzes

José Ribeiro Guimarães - Mogi das Cruzes

Leonor de Oliveira Mello - Mogi das Cruzes

Rev. Professor Osmar Teixeira Serra - Mogi das Cruzes

Professor Paulo Ferrari Massaro - Mogi das Cruzes

Professor Antonio Brasilio Menezes da Fonseca - Suzano

Professora Leda Fernandes Lopes – Suzano

Doutor Anis Fadul - Suzano

Doutor José Eduardo Vieira Raduan - Ferraz de Vasconcelos

Prefeito Tacito Zanchetta - Ferraz de Vasconcelos

Bertha Correa e Castro da Rocha - Poá

Professor Elias Zugaib - Poá

Professora Ivone da Silva de Oliveira - Poá

Margarida de Camillis - Poá

Professora Maria Aparecida Ferreira - Poá

Jornalista Paulo Eduardo Olintho Rehder - Poá

Professora Silvia Gama Balaben - Poá

Vila Arizona I – Itaquaquecetuba

Jose Gama de Miranda – Itaquaquecetuba

Professor Clovis da Silva Alves – Itaquaquecetuba

Professora Carmen Netto dos Santos - Itaquaquecetuba

Vereador Durval Evaristo dos Santos - Itaquaquecetuba

Dona Rosaria Isolina de Moraes - Itaquaquecetuba

Vila Ercilia Algarve – Itaquaquecetuba

Professora Rosa Maria de Souza - Salesópolis
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Câmara aprova criação da Frente
Cristã de Defesa da Família

Grupo suprapartidário terá como meta realizar debates com a sociedade para a elaboração de políticas públicas

PROJETO POLÊMICO

A maioria dos vereadores 
da Câmara de Mogi das 
Cruzes aprovou na tarde de 
ontem o projeto de Decreto 
Legislativo que instaura a 
criação da Frente Parlamentar 
Cristã em Defesa da Família.

A propositura, de autoria 
dos vereadores Osvaldo Silva 
(Rep) e Maurino José da Silva 
(Pode), o Policial Maurino, 
estabelece a criação de um 
grupo suprapartidário que 
terá como meta defender e 
garantir políticas em defesa 
dos valores da família, bem 
como realizar debates sobre 
o assunto.

A proposta gerou polêmicas 
no início do mês, quando foi 
colocada na pauta da Ordem 
do Dia, mas um pedido de 
vistas por parte da vereadora 
Inês Paz (Psol), solicitando 
maiores esclarecimentos 
sobre os fundamentos da 
frente, suspendeu a votação 
em dez dias.

A matéria chegou a ser 

suspensa da Ordem do Dia 
por meio de uma liminar 
concedida pela Justiça de 
Mogi das Cruzes. No entanto, 
durante a sessão, a liminar 
foi derrubada e a discussão 
voltou à pauta.

Ao projeto de Decreto 
Legislativo, foi incluída uma 
emenda, de autoria dos ve-
readores Eduardo Ota (Pode) 
e José Luiz Furtado (PSDB), 
o Zé Luiz, que define que o 
grupo de trabalho não poderá 
fazer distinções de qualquer 
tipo de possíveis integrantes. 

“A emenda vem para atender 
a todas as categorias de nossa 
cidade, uma vez que todos 
nós representamos diversos 
setores de nossa sociedade”, 
explicou Ota.

Os embates mais amplos 
ocorreram entre os repre-
sentantes de partidos de 
esquerda e os autores da 
matéria. Inês Paz reiterou 
que a denominação “Cris-
tã” da frente parlamentar 
poderia ferir o princípio da 
laicidade, e que o conceito 

contemporâneo de “Família” 
não se limita ao modelo 
nuclear tradicional, e que 
não poderia haver qualquer 
tipo de exclusão. Iduigues 
Martins (PT), por sua vez, 
reiterou as repercussões da 

escolha pela Casa de Leis: 
“A Câmara dá um recado à 
sociedade que pode levar à 
inclusão ou à segregação”, 
resumiu.

Por sua vez, o vereador Os-
valdo defendeu sua propositura 

reiterando que ela não teria 
nenhum tipo de dispositivo 
voltado à segregação, e que a 
própria Câmara havia apro-
vado na semana passada a 
Frente Parlamentar de Defesa 
da Liberdade Religiosa. “Não 

pretendemos ditar como cada 
família mogiana vai viver a 
sua vida”, ressaltou.

Ao final, o projeto foi apro-
vado com o voto contrário 
de seis vereadores: Iduigues 
Martins; Inês Paz; Zé Luiz; 
Eduardo Ota; Mauro do Salão 
(PL) e Milton de Assis Lima 
(PSD), o BiGêmeos.

CEV dos PCDs 
A Câmara também apro-

vou o projeto de Resolução 
10/2021, de autoria de Zé 
Luiz, que cria a Comissão 
Especial de Vereadores (CEV) 
para a melhoria da qualidade 
de vida das Pessoas com 
Deficiência (PCDs).

O projeto, aprovado por 
unanimidade, tem como meta 
criar um grupo de trabalho 
com o objetivo de avaliar as 
necessidades de acessibili-
dade em toda a cidade, e o 
desenvolvimento de políticas 
públicas. A matéria teve o 
apoio do líder do governo 
na Câmara, vereador Marcos 
Furlan (DEM).

André Diniz

Policial Maurino defende ideia de legislar
em todo o segmento da sociedade

Fotos: Diego Barbieri/CMMC

Balanço do Junho Ambiental
apresenta saldo positivo

O Junho Ambiental ofereceu 
um mês inteiro de programa-
ções, incluindo webinários 
sobre temas diversos, ações 
práticas de campo, como 
plantio de mudas e soltura 
de animais, além de parcerias 
firmadas entre o município 
e instituições reconhecidas. 
Este é o balanço realizado 
pela Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
de Mogi das Cruzes sobre 
o evento, que mobilizou 
professores, técnicos, espe-
cialistas de várias áreas de 
concentração, e principalmente 
a população mogiana, que 
participou ativamente de 
toda a programação.

 A titular da Pasta, Michele 
de Sá Vieira, explica que os 
objetivos do Junho Ambiental 
foram alcançados. “Elabora-
mos a programação incluindo 
atividades que estivessem em 
conformidade com diver-
sos públicos, objetivando a 
transmissão de informação, 
conhecimento e participação 
popular. Os eixos temáticos, 

apreciados no cotidiano das 
atividades da Secretaria, fo-
ram abordados no Junho 
Ambiental com o intuito de 
enfatizar o desenvolvimento 
sustentável”, afirmou.

O eixos apontados pela 
secretária são Clima e Energia 
(incluindo mudanças climá-
ticas e pesquisas ambientais), 
Licenciamento e Fiscalização 
(que aborda a análise e licen-
ciamento ambiental, além da 
fiscalização ambiental), Sanea-
mento Ambiental (resíduos 
sólidos e macrodrenagem), 
Espaços Livres (unidades 
de conservação e proteção 
ambiental, espaços livres de 
lazer e sociabilidade, além de 
infraestrutura verde) e final-
mente Educação Ambiental 
para Sociedades Sustentáveis 
(que inclui ações de educa-
ção ambiental). A secretária 
lembra ainda que os eventos 
também foram estruturados 
para terem ligação com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, um conjunto 
de 17 metas estabelecidas 

pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Foram firmados termos de 
cooperação e parcerias com 
instituições como a Fundação 
Florestal, o Iclei (Governos 
Locais pela Sustentabilidade) 
e a Associação Nacional de 
Municípios e Meio Ambiente 
(Anamma). Houve a partici-
pação de representantes de 
universidades como a Escola 
Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (Esalq/USP), o 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
(Inpe), o Centro Universitário 
Braz Cubas, a Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (CDRS-SP) e o 
Instituto Suinã.

Os eventos online tiveram 287 
curtidas e 1.984 visualizações. 
Já os plantios de mudas com 
eventos presenciais atraíram 
328 pessoas e resultaram em 
318 espécies plantadas. Já as 
doações de mudas totalizaram 
428 espécies encaminhadas 
a cidadãos, todas com QR 
Code e cartilha de orientação.

Meio ambiente

Inscrições para vagas em 
creches vão até o dia 22

As inscrições para vagas 
em Educação Infantil em 
período integral destinadas 
a crianças de zero a cinco 
anos estão abertas até o dia 
22 na Secretaria de Educa-
ção de Mogi das Cruzes. 
Pais e responsáveis devem 
preencher o formulário de 
inscrição de forma online 
no Portal da SME e tam-
bém pelo aplicativo Educa 
+ Mogi, disponível no site 
http://www.se-pmmc.com.br/
educamaismogi/app/ ou nas 
lojas de aplicativos oficiais 
para Android e iOS. O link 
para inscrição é https://portal.
sme-mogidascruzes.sp.gov.br/
pages/cmu-vagas-remanescentes

Em caso de dificulda-
des de acesso à internet, a 
inscrição poderá ser feita 
mediante agendamento nas 
creches. As inscrições farão 
parte do Cadastro Municipal 
Unificado (CMU), exclusivo 
para concorrer às vagas. Se 
for necessário atualizar os 
dados do aluno, o contato 
pode ser feito com a Secretaria 

Educação

de Educação.
Para fazer a inscrição online, 

o responsável pelo aluno 
deverá inserir os documentos 
obrigatórios em formato de 
arquivo de imagem (Certidão 
de Nascimento, Caderneta de 
Vacinação, comprovante de 
residência e documento com 
foto dos pais ou responsá-
veis). O responsável também 
deve encaminhar uma selfie 
segurando o documento com 
foto (RG ou CNH).

Em caso de acesso ao for-
mulário por meio de celular 
ou outro dispositivo móvel, 
deve se escolher a opção “Ver-
são para Computador” para 
melhor visualização da tela. 
Nesta etapa também deverão 
ser informados o número 
do NIS e se possui Bolsa 
Família. Mais informações 
pelo telefone 4798-5086, 
mensagens pelo Whatsapp 
998668734 ou pelo e-mail 
cmu@se-pmmc.com.br.

Oportunidades são para crianças de zero a cinco anos

Ney Sarmento/Arquivo/PMMC

Osvaldo da Silva alega que projeto não 
tem dispositivo voltado à segregação
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MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 8, DE 8 DE JULHO DE 2021
Exumações no Cemitério Municipal da Saudade - Rua Cap. Joaquim de Mello Freire, nº 900, Vila Vitória, Mogi das Cruzes - SP

 O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Governo, nos termos constantes nos autos do Processo nº 
18.488/21, faz saber aos interessados que, decorrido o tempo legal de inumação que é de 3 (três) anos para adultos e de 2 (dois) anos 
para crianças menores de seis anos,  conforme artigos 82 e 90 da Lei nº 7.619, de 27 de outubro de 2020, proceder-se-á à exumação 
de restos mortais existentes nas sepulturas provisórias, localizadas nas quadras do Cemitério da Saudade, a seguir especificadas, 
fornecidas pela Prefeitura mediante concessão provisória. Assim sendo, ficam Notificados e Convocados os familiares/responsáveis 
abaixo indicados para, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, comparecer na referida Necrópole, a 
fim de receber orientação adequada a respeito das medidas legais a serem adotadas, sem o que, independente de outra notificação 
ou convocação, o Poder Público providenciará a exumação e transferência dos restos mortais para o respectivo ossuário geral, caso a 
família não compareça no prazo. Às sepulturas provisórias que tiverem alguma benfeitoria e/ou adornos, seus familiares/responsáveis 
deverão proceder à sua remoção no prazo de 5 (cinco) dias úteis, antes da data de exumação, sendo que a partir desta data, os fun-
cionários do Cemitério procederão a limpeza no local, não se responsabilizando por eventuais danos causados na mesma. Para que 
não aleguem desconhecimento a respeito do assunto em questão, é este Edital publicado na imprensa e afixado no Quadro de Editais 
da Prefeitura Municipal na Avenida Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, nesta cidade. 

DECLARANTE FALECIDO QUADRA LOTE
DATA DE 

FALECIMENTO

Jair dos Santos Terezinha de Jesus dos Santos D-13 41 01/07/2018

Emerson Fabiano Vieira da Silva Fausto Antonio da Silva L 101 01/07/2018

Clotilde Barreiros Irene de Carvalho Frezatti Barreiros 119 19 02/07/2018

Alexandre S. Paula Mariana Pereira dos Santos 118 88 02/07/2018

Marcos R. Laes Tagino Terezinha de Jesus Laes Tagino 115 68 02/07/2018

Naumir Geraldo Pontes Geraldo Magela Pontes L 133 02/07/2018

Maria Ap. Santos Ramos Benedita de Melo Ramos 108 129 02/07/2018

Maximino Ferreira Morais Benedita Rosa do Espirito Santo 107 194 02/07/2018

Barbara Natalia Marques Maria Barbara Pinto 109 42 02/07/2018

Geraldo Goems Barbosa Geraldo Clementino Barbosa 120 45 03/07/2018

Ricardo A. Santos Celina Alves dos Santos 109 274 03/07/2018

Job Mariano Pinto Jairo Mariano Pinto 113 101 03/07/2018

Marli Aparecida Calixto Rafael Calixto de Moraes 110 14 03/07/2018

Jorge Lucio Santo Hilda Maria Conceição 122 75 04/07/2018

Durvalina Candido Santana Maria Aparecida Candido de Santana 117 101 04/07/2018

Tiago Luiz da Silva Francisco de Oliveira 115 21 04/07/2018

Vaneli Antunes Almeida Ivanete Alves de Almeida 119 105 04/07/2018

Fernanda Fernandes P. Araujo Edson Fernandes de Paula 118 115 05/07/2018

Adriana Ap. Santana Zilda Aparecida de Santana 119 6 05/07/2018

Paulo Cesar Silva Lucio Mauro da Silva 120 163 05/07/2018

Robert Rodrigues Santana Matheus Moraes Santana 26-N 115 05/07/2018

Iran Souza Teixeira Junior Iran Sousa Teixeira 113 8 05/07/2018

Evelyn Santana Mikolajunas Eunice Santana 109 170 05/07/2018

Silvana Amaro de Souza Jucelino Americo da Silva R 84 05/07/2018

Alvaro A. Miranda Antonio Jose de Miranda 124 135 06/07/2018

Dorizete Pedro Souza Mailde Alves de Lima 123 87 06/07/2018

Ana Isabel de Oliveira Margarida Isabel de Oliveira L 160-A 07/07/2018

Elisangela Ap. Santos da Silva Rosemar Aparecida Antonio 109 196 07/07/2018

Camila F. Araujo Manoel Antonio de Araujo 117 60 08/07/2018

Bianca Figueiredo da Silva Jairo da Silva Simeão 113 71 08/07/2018

Lucio Barbosa de Prado Lucineia Barbosa do Prado 101 6 08/07/2018

Jose Menino Clemente Neto Marlene Perluxo Soares L 181 09/07/2018

Soraia de Oliveira Jandira Alves de Souza 106 57 09/07/2018

Jose Antonio Barbosa Benedicta Maria de Jesus Barbosa 124 195 10/07/2018

Maria Madalena Niemietz Jose Niemietz Filho 118 63 10/07/2018

Aparecida Siqueira Oliveira Maria da Conceição Oliveira Siqueira 103 72 10/07/2018

Jose Amilton dos Santos Daniela Souza dos Santos L 92 11/07/2018

Maria Jose Amaral Coutinho Luiza Apparecida da Silva Amaral 109 259 11/07/2018

Rui Andrade Jorge Andrade 119 129 11/07/2018

Ana Helena Prado Yahuita Jaime David Yahuita Vargas 118 65 11/07/2018

Maria de Fatima dos Santos Irineu de Souza 111 175 11/07/2018

Antonio Alves Nunes Jose Alves Nunes 104 47 11/07/2018

Jhones Pereira Ramos Cleusa da Conceição Pereira Ramos 109 130 12/07/2018

Rubens R. Silva Dulce Rodrigues da Silva 109 210 12/07/2018

Luiz Ferreira Pinto Claudia Regina Gonçalves 112 24 12/07/2018

Adriano Lino da Silva Maria do Carmo da Silva L 103 13/07/2018

Luiz Alexandre Gonçalves Rosimeira Menezes da Silva Gonçalves S 122 13/07/2018

Dartei Ap. Pereire Antonio Pereira da Silva 109 186 14/07/2018

Regiane Cristina da Silva Antonio Rodrigues dos Santos 110 18 14/07/2018

Flavio Targino Batista Rosilene Targino da Silva L 51 14/07/2018

Leandro Keitiro A. Terada Mairo Terada S 20 15/07/2018

Evelin Bianca L. Silva Rita de Cassia Gomes da Silva L 129 15/07/2018

Maria Ap. da Silva Sebastião Paulo da Silva S 59 16/07/2018

Jose Pires A. Filho Jose Roberto do Amorim 118 81 17/07/2018

Claudia Ap. Oliveira Agostinho Caetano de Oliveira 109 153 17/07/2018

DECLARANTE FALECIDO QUADRA LOTE
DATA DE 

FALECIMENTO

Felice Ruscitto Irene Laes Ruscitto 119 46 17/07/2018

Jose Paulo Rosa Ambrosio Jose de Souza Junior 123 13 17/07/2018

Valdir R. Matos Analia Maria Ricarda S 29 18/07/2018

Sandra Rodrigues dos Santos Margarida Rodrigues dos Santos S 77-A 18/07/2018

Rosangela Aux. H. Silva Gidomar Marinho dos Santos L 44 18/07/2018

Cleide Schaberle Goveia Luize Schaberle Goveia 125 58 18/07/2018

Gilvanes Ap. Soares Antonio Laudares de Melo 118 64 18/07/2018

Lindomar C. Policarpo Alice dos Santos Souza Policarpo 107 203 18/07/2018

Marta Batista Souza Geralda Antonia Cardeiro de Souza 109 146 18/07/2018

Ana Claudia S. Santana Roberto Joaquim de Santana S 82 19/07/2018

Cinthia Helena R. J. Silva Oswaldo Ferraz da Silva Ribeiro 122 69 19/07/2018

Graziela A. S. Cardoso Maria Jose Alves da Silva L 96 19/07/2018

Benedito Donizeti R. Santos Pedro Ramos dos Santos 113 97 19/07/2018

Claudinei Alves Laia Antonio Jose de Laia 101 164 19/07/2018

Leandro M. Celestino Donizete Celestino L 44-A 20/07/2018

Mariliza R. Oliveira Barros Antonio de Oliveira S 28-A 20/07/2018

Julio Cesar Borges Edson Borges S 124 20/07/2018

Henrique Ap. ``eres Helena Vitorino Peres 26-N 61 20/07/2018

Deise Mara Ap. Lopes Rodrigo Lopes 113 11 20/07/2018

Patricia C. Ruiz Aparecida de Souza Ruiz 104 164 21/07/2018

Hermenegildo Lemes da Silva Benedicta Aparecida da Silva 113 90 21/07/2018

Cilene Aparecida da Silva Mello Floriano Peixoto da Silva 113 15 21/07/2018

Meire Regina Renato do Carmo Nascimento 122 221 21/07/2018

Elenice Ribeiro de Almeida Julia Domingues Pereira 113 110 22/07/2018

Carlos da Silva Machado Tereza de Fatima Cardoso 118 112 22/07/2018

Leandro A. S. Gonzaga Caroline Gonzaga 110 30 23/07/2018

Mariane S. Amorim Maria Angela Ribeiro da Silva 118 128 23/07/2018

Taina S. Ferreira Paulino Ferreira 112 181 23/07/2018

Roberta Flavia Ferreira Raimundo Carlos Ferreira 119 76 23/07/2018

Andre Luiz R. Silva Edson Gil de Oliveira e Silva 109 119 23/07/2018

Vilma M. Oliveira Matilde de Souza Figueiredo S 122-A 23/07/2018

Jaqueline Ap. Silva Alexsandro Dionisio Alexandre S 139 23/07/2018

Maria do Carmo Duarte Marilda Barbosa 118 173 23/07/2018

Rosangela Maria F. Jesus Sebastião Rodrigues da Silva L 156 24/07/2018

Diana R. de Mello Emerson Rodrigues de Mello 119 49 24/07/2018

Maria Helena da Siva Jose Leal dos Santos 115 50 24/07/2018

Thuany Fernanda Torres Devanir Antonio Silva S 79 25/07/2018

Josefa Cicera V. Siqueira Jerusa Gomes de Siqueira 118 69 25/07/2018

Roseane Ap. Miranda Jorge Benedito de Miranda 113 35 25/07/2018

Cornelio de Paiva Altair Soares 125 44 26/07/2018

Silvia Maria F. Souza Dirce Indena Figueira 109 93 26/07/2018

Ronaldo William C. Caetano Thomas Willian de Siqueira Caetano 26 N 51 26/07/2018

Anderson Efigenio da Costa William Nascimento da Costa 26 N 105 27/07/2018

Lucimara da Silva Gonzaga Dias Ondina Lima Barros S 144-A 27/07/2018

Moacir R. Souza Jr. Jesuino Inacio de Siqueira L 104 27/07/2018

Alana Karina C. Almeida Lorena Vitoria Cardoso Silva 26 N 165 27/07/2018

Elenice Alves S. Ferreira Maria Jose Alves dos Santos L 103-A 27/07/2018

Fernando Candido S. Nascimento Everton Luiz da Silva 103 128 28/07/2018

Anderson Ribeiro da Silva Jorge da Silva 104 143 28/07/2018

Felix Daniel S. Rodrigues Jose Noé Rodrigues S 78 29/07/2018

Tiago B. Oliveira Ronilda gonçalves moura 111 125 29/07/2018

Sandra Regina Moreira Afonso Jacinto de Almeida 121 114 29/07/2018

Iara Paula S. Candido Izaias Paulo da Silva S 65 29/07/2018

Juares Araujo da Nobrega Francislaine Bortoloto Cavalcante 1 59 30/07/2018

Daniel de Lima Neusa Pereira Neto 118 207 30/07/2018

Magali Cardoso Maria Aparecida Cardoso Capina 1 52-A 30/07/2018

Ariosmar V. Santos Antonio Vieira dos Santos E-01 52 30/07/2018

Patricia Tami da Conceição Maria Aparecida Nunes da Conceição 121 116 30/07/2018

Simone Lemos de Jesus Arthur Samuel Nascimento de Jesus 26-N 106 30/07/2018

Claudio de Jesus Andrade Nevio Cristiano de Andrade L 93-A 31/07/2018

Raimundo L. Silva Eva da Silva Lopes 107 228 31/07/2018

Rosangela Fernandes de Faria Ana Crispim de Faria S 71-A 31/07/2018
                  
                  SECRETARIA DE GOVERNO, em 8 de julho de 2021, 460º da Fundação da Cidade de Mogi das Cruzes.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem 
como no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.



Quarta-feira, 14 de julho de 2021 7portalnews.com.brMOGI NEWS

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054-2/2021 - PROCESSO Nº 11.833/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
GRAVAÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM, MASTERIZAÇÃO E ISRC DE PRODUÇÕES 
FONOGRÁFICAS PARA O “ESTÚDIO MUNICIPAL DE ÁUDIO E MÚSICA” DA CIDADE DE 
MOGI DAS CRUZES-SP, ADMINISTRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
pelo período de 12 meses.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Cultura e Turismo, 
comunica que por razões de alterações sofridas no edital, fica REDESIGNADA para o dia 30 
de julho de 2021, às 16:00 horas, a abertura das propostas em sessão pública que ocorrerá 
exclusivamente em ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.
br. 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 13 de julho de 2021.
KELEN CRISTIANE DOS SANTOS CHACON - Secretária de Cultura e Turismo __________________________________________________________________________

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/21 – PROCESSO Nº 11.372/21

OBJETO: RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS PARA A 
PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GABINETE DO PREFEITO, comunica que o edital e seus anexos encontram-se à disposição 
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também 
disponíveis para exame e cópia no Departamento de Gestão de Bens e Serviços da Prefeitura 
Municipal, na Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar, Mogi das Cruzes - 
SP. As inscrições, objeto do presente edital de chamamento, poderão ser apresentadas a 
qualquer tempo, até o dia 31 de dezembro de 2021.

Mogi das Cruzes, em 13 de julho de 2021.
LUCAS NÓBREGA PORTO - Secretário de Gabinete do Prefeito__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Serviços Urbanos, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 069/2021 - PROCESSO Nº 13.732/2021 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES DE AROS 
E CÂMARAS DE AR.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 30 
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 13 de julho de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021 – PROCESSO Nº 29.982/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE IMPRESSÃO 
GRÁFICA E PRODUÇÃO DE CDS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 
CAPAS COM FACAS ESPECIFICA, ENCARTES, IMPRESSÃO DE RÓDULOS, CÓPIAS DE 
CDS E EMBALAGEM.
EMPRESA VENCEDORA: IMPRIMO GRÁFICA LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 75.999,00 (setenta e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais).

Mogi das Cruzes, em 08 de julho de 2021.
KELEN CHACON - Secretária Municipal de Cultura e Turismo__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Esporte e Lazer, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 053/2021 - PROCESSO Nº 9.153/21
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ÁLCOOL ETÍLICO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 9:00 horas do dia 30 
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 13 de julho de 2021.
Ewerton Komatsubara - Secretário de Esporte e Lazer__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Adjunto de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 065/2021 - PROCESSO Nº 13.386/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) 
ELEVADOR DE PASSAGEIROS DA MARCA OTIS (EM HELIANA MAFRA MACHADO), NO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 29 
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 13 de julho de 2021.
CAIO DE OLIVEIRA CALLEGARI - Secretário Adjunto de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR
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Prefeitura realiza manutenção de árvores de grande porte

A equipe técnica de poda de árvores da Secretaria do Verde e Meio Ambiente trabalha 

em vários pontos da cidade para garantir a manutenção de espécies de grande porte. 

Eles realizam as podas de adequação, que garantem o crescimento mais saudável 

às árvores e proporcionam mais segurança de motoristas e pedestres, evitando que 

galhos pesados venham a quebrar. São realizadas em média cinco podas por dia.

Mogi é uma das 24 cidades 
a compor a rede Urban95

Mogi das Cruzes foi se-
lecionada para compor a 
rede Urban95, uma iniciativa 
global da fundação holandesa 
Bernard van Leer que apoia 
cidades ao redor do mundo 
com foco na primeira infância. 
A cidade faz parte de uma 
rede exclusiva de 24 cidades 
no Brasil com o objetivo de 
ser protagonista e referência 
no desenvolvimento integral 
das crianças por meio do 
planejamento urbano, das 
estratégias de mobilidade e, 
sobretudo na construção de 
uma agenda do Plano Mu-
nicipal da Primeira Infância.

Em junho, Mogi participou 
de um detalhado processo 
seletivo com a participação do 
prefeito de Mogi das Cruzes 
Caio Cunha (Pode), da vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
Kähler e um trabalho interse-
cretarias, que demonstrou o 
comprometimento da gestão 
com a construção de uma 
cidade acolhedora para bebês, 
crianças pequenas e seus 
cuidadores. O trabalho parte 

da pergunta “Se você pudesse 
vivenciar uma cidade a partir 
de 95 cm – a altura de uma 
criança de 3 anos – o que 
mudaria?”

“A Fundação Bernard van 
Leer é uma referência mundial 
para a primeira infância. É uma 
grande conquista fazermos 
parte desta rede.  Colocamos 
a educação como centro do 
projeto de desenvolvimento 
de nossa cidade e estamos 
integrando todos os setores da 
Prefeitura e da sociedade para 
o cuidado com os pequenos 
mogianos”, disse o prefeito.

Para a Secretaria de Edu-
cação, a primeira infância é 
prioridade. “É um ecossistema 
que vai conduzir Mogi para 
o alto desempenho. Estamos 
criando um pacto municipal 
pela educação e do direito de 
aprender das crianças”, disse 
o secretário de Educação, An-
dré Stábile. Uma das metas é 
ampliar o acesso das crianças 
às unidades escolares, zerando 
a fila de vagas em creches.

O secretário municipal de 

Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que o objetivo da 
iniciativa é estimular um 
papel de protagonismo das 
cidades, estabelecendo uma 
relação mais profunda com 
as crianças. Ele acrescentou 
que essa construção passa 
pelo processo de desenvol-
vimento do município, com 
espaços públicos acolhedores, 
inovadores, inspiradores e 
seguros, capazes de influenciar 
positivamente na formação 
das crianças.

Na prática, prosseguiu 
o secretário, isso significa 
a existência de bairros “ca-
minháveis” e de uso misto 
(para veículos, bicicletas e 
locomoção a pé), com ro-
tas seguras e deslocamento 
agradável para os diferentes 
meios de transporte. Outra 
característica é o fortalecimento 
dos espaços públicos verdes, 
para que as crianças possam 
explorar atividades de lazer 
em contato com a natureza 
e de forma segura. 

Fundação Holandesa

Semae segue com obras na 
Perimetral e Cezar de Souza

O Serviço Municipal de 
Águas e Esgotos (Semae) segue 
esta semana com as obras para 
modernização do abasteci-
mento e redução de perdas 
de água na região leste da 
cidade, com a implantação de 
uma nova rede de distribuição 
na avenida Lothar Waldemar 
Hoehne (Via Perimetral) e 
intervenções nas redes da Vila 
Nova Aparecida e Vila Suíssa, 
em Cezar de Souza.

“A obra na Perimetral tem 
como objetivo modernizar o 
sistema de distribuição de água 
com a operação dos novos 
reservatórios da Vila Oroxó, 
que proporcionará a reserva 
operacional de 4 milhões 
de litros de água”, explicou 
Wagner de Carvalho Moraes, 
da Divisão de Distribuição de 
Água da autarquia.

A obra inclui a implantação 
de instrumentos para controle 
de vazão, pressão e monito-
ramento online pelo Centro 
de Controle Operacional da 
autarquia. “Com a execução 
desses serviços, também será 

Abastecimento

possível setorizar o abastecimento 
dos bairros na margem direita 
do Rio Tietê, minimizando a 
abrangência das paradas para 
manutenção e reduzindo as 
perdas de água na região”, 
completou.

O ponto de partida para a 
obra é o encontro da Perimetral 
com a rua José Meloni, onde 
a Prefeitura está executando 
intervenções no sistema viário.

Para minimizar o impacto 
no trânsito na via, os serviços 
do Semae são realizados no 

período noturno. Desta forma, 
o trânsito local mantém a 
fluidez e as atividades de esca-
vação poderão ser executadas 
com maior segurança, tendo 
em vista o menor fluxo de 
pedestres, ciclistas e veículos, 
no período.

Mesmo assim, é recomen-
dável que os usuários da via 
redobrem a atenção e fiquem 
atentos à sinalização. A pro-
gramação está disponível no 
site da Prefeitura https://www.
mogidascruzes.sp.gov.br/ 

Objetivo é modernizar o sistema de distribuição de água

Ney Sarmento/PMMC

Mogi estuda taxa do lixo, mas 
diz que cobrança é inevitável

Marco Regulatório do Saneamento Básico tem com uma das medias a taxação para os resíduos domésticos

MEIO AMBIENTE

A partir de amanhã passa 
a entrar em vigor o novo 
Marco Regulatório do Sa-
neamento Básico - conjunto 
de regras que todos os 
municípios brasileiros de-
verão adotar para políticas 
públicas para coleta de 
esgoto, de lixo residencial, 
entre outros. No entanto, 
Mogi das Cruzes é uma das 
cidades da região que ainda 
estudam a implementação 
de um ponto polêmico: a 
cobrança da taxa de lixo.

Um dos pontos contro-
versos do texto federal é a 
obrigação dos municípios 
de executar a cobrança de 
uma taxa para a retirada, 
tratamento e destinação 

Medida também é discutida de forma regional

do lixo doméstico.
Procurada pela reporta-

gem, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes informou que a 
cobrança é uma determina-
ção federal e não um desejo 
da atual administração, e 
que realizou esforços para 
a prorrogação da imple-
mentação da nova tarifa.

“No entanto, infelizmente 
não foi o que aconteceu - 
devido a tal determinação, o 
tema está em fase de estudos 
pela Prefeitura e também vem 
sendo discutido em âmbito 
regional com a coordenação 
do Condemat (Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê)”, 
informou em nota.

A Prefeitura de Suzano 
informou em nota que o 

tema continua em análise 
pela Secretaria de Assuntos 
Jurídicos do município, bem 
como os demais órgãos 
competentes.

A Prefeitura de Poá infor-
mou, por meio da Secretaria 

de Meio Ambiente, Recursos 
Naturais e Serviços Urba-
nos que o município já se 
integrou à nova legislação 
do Marco Regulatório e 
que está promovendo a 
cobrança da taxa do lixo por 

meio do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU).

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba reiterou que a 
Taxa de Serviço de Coleta, 
Remoção, Transporte e 
Destinação Final de Lixo 
ou Resíduos (TSLR) já foi 
confirmada no final da 
última gestão municipal, 
em dezembro de 2020. 

“No entanto, por conta das 
necessidades geradas pela 
pandemia (de coronavírus 

- Covid-19), foi prorrogada 
até o final de julho, por 
meio do decreto 326/2021”, 
informou em nota.

A Prefeitura de Ferraz de 
Vasconcelos, por sua vez, 
informou que já realiza a 
cobrança da taxa referente 
à coleta de lixo desde 2017, 

e que não pretende realizar 
alterações no momento.

Condemat
O Condemat informou 

que foi criado um grupo de 
trabalho entre as câmaras 
técnicas de Finanças, Gestão 
Ambiental e Jurídico para 
criar uma minuta de projeto 
para que os municípios 
usem como referência. “No 
entanto, cada município 
fez ajustes conforme suas 
especificidades, editando 
seus próprios projetos”, 
informou.

O consórcio aponta que 
Biritiba Mirim e Salesópolis 
também já contam com 
taxa para coleta de lixo, 
além dos três municípios 
já citados.

André Diniz
Daniel Carvalho/Mogi News


