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Cirurgias eletivas devem ser 
retomadas no próximo mês

Intervenções foram suspensas pela pandemia da Covid, mas devem retornar após queda nos índices de casos e mortes

REDE MUNICIPAL

Educação divulga data da Fase 2 da retomada 
gradual das aulas presenciais. Cidades, página 4

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
informou ontem que aguarda para 
o próximo mês a retomada das 
cirurgias eletivas, interrompidas 
pela pandemia da Covid-19. Os 
procedimentos foram suspensos 
no início do ano com o aumento 
do número de casos e mortes no 
país. A Secretaria de Saúde expli-
ca que segue realizando o enca-
minhamento por meio da Central 
de Regulação da Oferta de Ser-
viços de Saúde (Cross) em cada 
especialidade, cabendo ao pro-
fissional, a partir daí, decidir ou 
não pelo procedimento cirúrgico.  
Cidades, página 3

Hoje

Saúde tem Dia 
D de vacinação 
contra a gripe
Cidades, página 3

Encaminhamento das cirurgias eletivas segue cronograma definido pela Central de Regulação da Oferta de Serviços de Saúde (Cross)

Divulgação/Ministério da Saúde
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Inverno Solidário

Secretaria de Serviços Urbanos 
doa cobertores para campanha

As 70 peças arrecadadas serão entregues a pessoas 
em situação de vulnerabilidade. Cidades, página 4

D
iv
u
lg
a
çã
o
/P
M
M
C



Sábado, 17 de julho de 20212 portalnews.com.br

DESTAQUE CULTURAL
As cidades de Biritiba Mirim, Gua-
rulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Salesópolis, Santa Isabel 
e Suzano estão entre os 161 mu-
nicípios do Estado que foram pre-
miados pelo programa do governo 
estadual, Juntos pela Cultura, que 
tem como objetivo fortalecer a cul-
tura e economia criativa nos muni-
cípios.  A cerimônia aconteceu nesta 
semana, na capital, com a presença 
do governador João Doria (PSDB) e 
do secretário da Cultura e Economia 
Criativa do Estado, Sérgio Sá Leitão.

RECONHECIMENTO
Além da premiação das sete cida-
des, que receberão recursos para 
desenvolver projetos na área, Mogi 
das Cruzes também foi reconhecida 
como capital cultural de São Pau-
lo pela excelência na cena artísti-
ca e importância dada ao setor pe-
las gestões municipais. O título foi 
concedido a outras 19 cidades de 
demais regiões do Estado.

ORQUESTRA HOJE
A Orquestra Sinfônica de Mogi fará 
um concerto no Theatro Vasques, às 
20 horas de hoje, como comemora-

ção pela retomada das atividades no 
espaço. Subirão ao palco a Camera-
ta de Cordas, o Quarteto de Cordas 
e o Quinteto de Metais, todos inte-
grantes do projeto Orquestra Sinfô-
nica de Mogi das Cruzes. A direção 
artística é do maestro Lélis Gerson.

SOCIAL
Os ingressos serão trocados por 
dois pacotes de absorventes, que 
serão destinados à campanha Tia 
Chica, do Fundo Social de Mogi da 
Cruzes. As trocas já podem ser fei-
tas no Theatro Vasques, das 9 horas 
às 11h15 e das 13 horas às 16h30. 
Mais informações pelo telefone/
WhatsApp 4798-6900.

LIMPEZA EM BRAZ CUBAS
Nove bairros de Braz Cubas serão 
atendidos hoje pelas operações Ca-
ta-Tranqueira e Cata-Pneus. Os lo-
cais serão Vila Cardoso, Vila Jundiaí, 
Vila Bela Flor, Jardim Cambuci, Re-
sidencial Mirage, Vila Nova Cintra, 
Jardim Nova Cerejeira, Vila Joia e 
Vila Paulista. Os moradores devem 
deixar móveis, objetos e pneus na 
frente de suas casas até às 7 ho-
ras. Mais informações pelo telefo-
ne 4798-5706.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

O voto como arma

A 
avaliação feita pela Associação Ges-
tora do Distrito Industrial do Taboão 
(Agestab) a respeito dos prejuízos 
diretos provocados pela instalação 

de um posto de pedágio na rodovia Mogi-
-Dutra é mais uma dura demonstração do 
quanto será prejudicial para os moradores da 
região a criação da praça de cobrança na es-
trada. A entidade calcula, com base em uma 
hipotética tarifa de R$ 5, que o déficit dos 4 
mil trabalhadores estimados que atuam no 
distrito industrial chegaria a R$ 10 milhões 
somente no primeiro ano de funcionamento.

O efeito cascata apontado pelo presidente 
da Agestab, Osvaldo Baradel, de fato, já está 
ocorrendo. Segundo o dirigente, a partir da 
notícia da instalação do pedágio, ainda tra-
mitando em processo licitatório aberto pela 
Agência de Transportes do Estado de São 
Paulo (Artesp), o quadro mostra que algu-
mas empresas, que pretendiam se instalar 
na região se beneficiando das vantagens de 
sua localização e do potencial financeiro imi-
nente, desistiram da ideia. Outras, com sede 
no distrito e que planejavam ampliação das 
instalações, intensificaram estudos para ava-

liar a real viabilidade dos projetos a partir de 
um custo extra com o pedágio.

Enquanto isso, o Estado segue com sua 
estratégia pouco respeitosa com a população 
regional. O governador João Doria (PSDB), 
sob a alegação de agenda repleta, passou ao 
vice, Rodrigo Garcia (DEM), a tarefa de rece-
ber lideranças políticas do Alto Tietê em bus-
ca de informações sobre o pedágio. Garcia, 
como bom escudeiro, atende os representan-
tes e, com um discurso pronto, promete levar 
adiante a reivindicação do cancelamento do 
posto de cobrança. Como não tem poder de 
decisão, a responsabilidade recai no gover-
nador Doria, cuja agenda está cheia, segun-
do a explicação do Palácio do Governo, e o 
assunto vai esfriando. É um círculo vicioso.

Na prática, ao que parece, as ações de pro-
testo contra o pedágio na região não têm sur-
tido o efeito esperado. O Estado quer ganhar 
tempo antes de dar uma solução definitiva ao 
problema, que demonstra já ter claro em seu 
objetivo: o pedágio vai sair. O que pode atra-
palhar os planos do governo são as eleições 
majoritárias do próximo ano, talvez a arma 
mais forte nas mãos dos moradores da região.

Quando era jovem estu-
dei as ideologias políticas e 
histórias políticas. Pesquisei 
as revoluções comunistas da 
China, União Soviética e de 
Cuba, além das guerras mun-
diais e tantas outras. Acredi-
tei erroneamente que o so-
cialismo/comunismo seria 
um bem para a humanidade. 
Realizei palestras e aulas so-
bre ideologias (capitalismo, 
socialismo, comunismo, am-
bientalismo e as ideologias 
religiosas). Acreditava que 
os líderes socialistas e co-
munistas fariam um grande 
trabalho para a humanidade. 
Mas, foi um erro. Conforme 
fiz viagens para vários países 
e me aprofundei nos estudos, 
fui descobrimento que eram 
assassinos, oportunistas.

Assim, descobri uma fra-
se que foi o que me elevou 

Erros ideológicos

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

e me fez ficar independente. 
Hoje penso por mim e não 
pelos que os outros dizem 
ou ensinam. A frase é “Eu 
sou o senhor do meu desti-
no e capitão da minha alma” 
(frase de um filósofo e poeta 
inglês). Foi um erro acreditar 
que Lenin, Stalin, Fidel Cas-
tro, Mao Tse Tung e tantos 
outros buscavam igualdade 
nas sociedades que lideravam. 
Aos poucos fui entendendo 
que a igualdade destrói e 
mata a liberdade.

Todos nascem iguais, mas 
crescem com pensamentos e 
ideias próprias e não devem 
ser amordaçados por ideolo-
gias, pensamentos e imposi-
ção de líderes, governantes, 
poetas ou de quem quer que 
seja. Caso fosse possível um 
governo tomar todas as pro-
priedades, recursos, dinheiro 

e distribuir em partes iguais 
para a população, passados 
dez minutos ou mais oportu-
nistas e espertos dominariam 
e tomariam tudo daqueles 
que são honestos.

Deixei de participar dos 
processos ideológicos e dos 
partidos políticos, principal-
mente do PC do B ao qual 
fui filiado e também do PDT. 
Considero que foi um erro 
pensar honestamente dos 
pensamentos alheios. Então, 
ser independente é a melhor 
qualidade de um ser huma-
no. Confesso a mim mes-
mo meus erros ideológicos 
porque agi com honestida-
de, mas fui enganado por 
escritos, livros, lideranças e 
professores. Parte da nossa 
juventude que não tem pen-
samentos independentes fica 
alienada.

 olavocamara.adv@uol.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente
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RODRIGO BARONE

Olavo Arruda Câmara é advogado, 
professor, mestre e doutor em Direito 
e Política.

A estrada do Pavan será interditada hoje, das 8 às 17 horas, para trabalhos da Operação 
Tapa Buracos. Durante o período de interdição, os veículos que chegam à cidade deverão 
seguir pela rodovia Mogi-Dutra e acessar a Via Perimetral pela alça existente na Ponte 
Grande. A Secretaria Municipal de Transportes implantará sinalização no local da 
interdição para alertar os motoristas sobre os serviços.
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 ESTRADA DO PAVAN FICA INTERDITADA HOJE
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Oficinas culturais de agosto 
estão com inscrições abertas

As inscrições para as 
oficinas gratuitas do mês 
de agosto da Poiesis Orga-
nização Social de Cultura, 
do governo do Estado de 
São Paulo, foram abertas 
ontem. Os interessados 
devem se inscrever por meio 
de formulários online. Os 
períodos de inscrição variam 
de acordo com a atividade 
e serão encerrados a partir 
do dia 20 deste mês.

Por conta da pandemia, 
todas as atividades da pro-
gramação são realizadas de 
forma online, por meio da 
plataforma Zoom. São mais 
de 400 vagas disponíveis 
e as oficinas integram o 
Programa de Formação para 
o Interior, Litoral e Região 
Metropolitana de São Paulo, 
da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa.

As atividades envolvem 
diversas linguagens, como 
artes cênicas, literatura e 
criação poética, artes visuais, 
podcasts e também enfren-
tamento a opressões. Uma 

Poiesis

delas, que já começa no dia 2 
de agosto, é a oficina “Corpo 
e Expressão – A Emoção na 
Cena”, com a coordenação 
de Juliana Medeiros. Serão 
duas turmas, com 30 vagas 
cada e as aulas para cada 
turma acontecerão em três 
dias, das 14 às 16 horas. A 
ação é voltada para jovens 
e adultos iniciantes nas 
artes cênicas.

na Poesia”, coordenada por 
Mariana Wisnik. Já a partir 
do dia 3, terá início a oficina 

“Quero ser artista visual. E 
agora?”, com coordenação 
de Diana Vaz.

As demais atividades, cujas 
aulas terão início a partir de 
9 de agosto, são “Oficina de 
podcasts com ferramentas 
gratuitas”, coordenada por 
Thiago Kaczuroski, e “Práticas 
Artísticas no enfrentamento 
às opressões”, com Elidayana 
Alexandrino.

Os interessados devem 
ficar atentos às idades míni-
mas para participação – na 
maioria delas, é preciso ter 
16 anos ou mais. A progra-
mação completa de oficinas 
gratuitas está disponível 
para consulta no site da 
Poesis. Há também forma-
ções culturais gravadas, que 
as pessoas podem assistir 
a qualquer momento no 
canal do Youtube, clicando 
em “vídeos”. O e-mail para 
dúvidas é o interioronline@
oficinasculturais.org.br.

Outras oficinas presentes 
na programação e cujas aulas 
também começam no dia 
2 de agosto são “Clube de 
Leitura – um Olhar a partir 
do Futebol”, com coordena-
ção de Emerson Prata e Luiz 
Torres, e “Oficina de Criação 
Poética: Liberdade e Limite 

São linguagens, 
como artes cênicas, 
artes visuais, 
literatura, criação 
poética e podcasts

Saúde abre agendamento 
para 33 anos ou mais

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
abrirá hoje, a partir das 8 
horas, dois agendamentos 
para a vacinação contra a 
Covid-19. As pessoas com 
33 anos ou mais poderão 
agendar a 1ª dose da Corona-
Vac/Butantan. Também será 
aberto o agendamento da 2ª 
dose para pessoas vacinadas 
até o dia 29 de junho, com 
o imunizante CoronaVac/
Butantan. Já na próxima 
segunda-feira, a partir das 
8 horas, ocorrerá a abertura 
do agendamento da 1ª dose 
para as pessoas com 30 anos 
ou mais, com a CoronaVac/
Butantan.

O agendamento online 
deve ser feito no www.cli-
quevacina.com.br. Pelo site, 
o cidadão consegue fazer 
o agendamento do local e 
do horário para a aplicação 
da vacina. Para quem for 
receber a complementação 
do imunizante, o cidadão 
deve apresentar, no local 
agendado, documento pessoal 

Vacina

com foto, comprovante de 
endereço e comprovante da 
primeira dose.

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, o mu-
nicípio já aplicou 257.687 
doses da vacina contra a 
Covid-19, das quais 194.876 
primeiras doses, 52.900 se-
gundas doses e 9.911 doses 
únicas. Outras informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 160. Onbtem, 
os leitos ocupados estavam 
em 43,7% (enfermaria) e em 
52,8% Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

Gripe
A Secretaria Municipal de 

Saúde fará um mutirão de 
vacinação contra a gripe neste 
final de semana. Hoje, das 8 
às 15 horas, será realizado o 

Dia D para qualquer pessoa 
em todos os postos de saúde 
e unidades do Programa 
Saúde da Família. Amanhã, 
o atendimento será exclusivo 
no drive-thru do Pró-Hiper, 
no bairro do Mogilar, também 
para todos os interessados, 
das 9 às 15 horas.

O atendimento foi planejado 
para evitar aglomerações e 
longas esperas, lembrando 
sempre que a vacina da gripe 
só pode ser aplicada depois 
de 14 dias da imunização 
contra a Covid-19 (e vice/
versa). Para receber a dose, 
basta apresentar documento 
de identificação com foto 
e caderneta de vacina, se 
houver. Para bebês acima 
de 6 meses até crianças com 
9 anos, a apresentação da 
carteirinha de vacinação é 
obrigatória.

 Qualquer pessoa que apre-
sentar sintomas de síndrome 
gripal suspeita de Covid e/
ou febre, é preciso aguardar 
término dos sintomas para 
receber a dose.

Mogi aguarda para agosto o 
retorno das cirurgias eletivas

Procedimentos foram suspensos por conta das restrições provocadas pela pandemia, mas plano é retomar

SAÚDE

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou ontem que 
aguarda para o próximo mês a 
possibilidade de retomada das 
cirurgias consideradas como 
não-emergenciais, as cirurgias 
eletivas, interrompidas pela 
pandemia da Covid.

As cirurgias eletivas foram 
interrompidas no início do ano 
com o aumento do número 
de casos e mortes, no que foi 
denominada segunda onda 
da pandemia. Em alguns 
Estados, como no Ceará, as 
Secretarias da Saúde começam 
a realizar o planejamento das 
intervenções.

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes informou 
que continua realizando o 
encaminhamento por meio 
da Central de Regulação da 
Oferta de Serviços de Saúde 
(Cross) em cada especialidade 
necessária, cabendo ao pro-
fissional, a partir daí, decidir 
ou não pelo procedimento 
cirúrgico.

Preocupação é com as filas de espera das cirurgias após período de paralisação

A Pasta informa que a cidade 
conta com dois meios para 
cirurgias eletivas: o sistema 
Cross e uma parceria mantida 
com o Sepaco. “Para o Hospital 
Municipal não há previsão, 
porque a unidade hospitalar 
funciona exclusivamente como 
referência para Covid-19. A 
Santa Casa já retomou as 
cirurgias de oftalmologia, 
para catarata”, esclareceu. A 
Secretaria tem a expectativa 
de reabertura por parte do 
Estado para agosto.

Procurada pela reportagem, 
a Secretaria de Estado da Saúde 
informou que segue com o 
monitoramento da pandemia. 

“Em virtude da necessidade 
de salvar vidas e priorizar 
atendimento aos casos de 
urgência e emergência em 
meio à pandemia, consultas, 
cirurgias e procedimentos 
eletivos podem ser agendados 
ou reprogramados com base 
em avaliação caso a caso, 
dependendo da orientação 
médica e do quadro do pa-
ciente”, informou em nota.

Sobre o número de pacientes 
que aguardam no Estado e na 
região, o Palácio dos Bandei-
rantes não informou o total. 

“Esta demanda é descentralizada 
na rede, considerando que 
há regulações municipais ou 
regionais, com os respectivos 

serviços de referência para 
sua área de abrangência. O 
encaminhamento de pacientes 
é de responsabilidade dos 
municípios”, concluiu.

A Secretaria de Saúde de 
Suzano, por sua vez, infor-
mou que segue as diretrizes 

federais e estaduais, que es-
tabelecem a suspensão das 
cirurgias eletivas, mas que a 
cidade vem trabalhando para 
atender à demanda local, na 
qual foi realizado um mutirão 
de exames ginecológicos 
Papanicolau, com mais de 

mil mulheres atendidas.
Sobre a demanda reprimida 

da cidade, a Pasta informou 
que tem feito o acolhimen-
to e encaminhamento ao 
governo do Estado, e que 
a administração municipal 
segue buscando parcerias 
com o Estado e a União para 
dar fluidez ao atendimento. 

“É importante frisar que o 
município também tem feito 
procedimentos de média e alta 
complexidade. Com isso, os 
pedidos acolhidos referem-se 
às cirurgias pequenas e de 
esterilização, com demanda 
de 52 e 179 respectivamente”, 
informou.

A Prefeitura de Poá informou 
que o Hospital Municipal Dr. 
Guido Guida atende somente 
como pronto-socorro e para 
casos de emergência, e que os 
casos são encaminhados para 
outros hospitais de referência 
da região. As Prefeituras de 
Itaquaquecetuba e Ferraz de 
Vasconcelos informaram por 
nota que não possuem estru-
tura para cirurgias eletivas.

André Diniz 
Divulgação/Ministério da Saúde
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Educação divulga retomada 
gradual das aulas presenciais

Novo grupo de unidades irá oferecer inicialmente o ensino remoto e se organizará para o atendimento misto

REDE MUNICIPAL

A Secretaria de Educação 
de Mogi das Cruzes divulgou 
ontem que o início da Fase 2 
da retomada gradual das aulas 
presenciais será no dia 2 de 
agosto. Com o retorno do 
recesso na próxima segunda-

-feira, este novo grupo de 
unidades escolares irá oferecer 
inicialmente o ensino remoto 
e se organizará para o aten-
dimento misto (presencial e 
remoto), como tem ocorrido 
nas escolas da Fase 1. Para 
esta segunda etapa, mais 74 
unidades já estão autorizadas. 
Outras unidades, que estão 
em fase final de vistoria, serão 
divulgadas nos próximos dias.

A retomada das aulas pre-
senciais na rede municipal de 
ensino tem sido feita de forma 
gradual, de acordo com os 
índices epidemiológicos da 
cidade, e não é obrigatória 
para as famílias. As unidades 
escolares passam por um 
processo rigoroso de vistoria 
para o efetivo cumprimento 
do protocolo sanitário, que 
conta com mais de 100 regras 

Para esta segunda etapa, mais 74 unidades já estão autorizadas para o retorno

e foi elaborado pelas secreta-
rias municipais de Educação 
e Saúde. 

A Fase 1 teve início em 24 
de maio e atualmente, 106 
unidades escolares já estão 
atendendo os alunos de forma 
mista com aulas presenciais e 
remotas. Com este novo grupo, 
que retomará as atividades, 
a rede municipal chegará a 
180 unidades com o formato 
misto de atendimento. As 
escolas que ainda não estão 
adequadas ao protocolo sani-
tário em função de obras em 
andamento, como a EM Prof. 
Benedito Estelita de Mello, no 
Socorro, serão liberadas para 
retorno presencial de acordo 
com o prazo de cada reforma. 
O atendimento nestas unidades 
continuará sendo oferecido 
de forma remota.

Mogi das Cruzes seguirá com 
os protocolos mais rigorosos 
para as escolas municipais e 
creches subvencionadas. As 
unidades estão atendendo 
com no máximo de 35% de 
presença e distanciamento de 

1,5m, independente da flexi-
bilização feita recentemente 
pelo governo do Estado. Estas 
medidas também serão ado-
tadas na Fase 2. Para atender 
as equipes escolares e os pais 
e responsáveis, a Secretaria de 
Educação elaborou um Guia 
Prático de retorno às aulas 
presenciais, que está disponível 

no Portal da Secretaria (portal.
sme-mogidascruzes.sp.gov.br). 
As diretrizes contemplam as 
áreas de logística, alimentação 
e atuação pedagógica. 

Cada unidade escolar também 
conta com uma Brigada da 
Pandemia na Escola, composta 
por pelo menos três servidores, 
capacitados pelas secretarias 

municipais de Educação e 
Saúde, para assegurar o efetivo 
cumprimento das medidas 
previstas no Protocolo de 
Segurança Sanitária. 

A Secretaria de Educação 
tem organizado a retomada 
gradual, de forma planeja-
da. Os desafios trazidos pela 
pandemia da Covid-19 têm 

impactado as crianças nas 
áreas cognitiva, social, física 
e também nas questões ali-
mentar e nutricional não só 
no município, mas em todo o 
mundo. A Pasta tem trabalhado 
em um pacto municipal, que 
mobilizará toda a cidade em 
favor da educação e do direito 
de aprender das crianças. 

Neste sentido, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes instituiu o  
Gabinete de Articulação para 
Enfrentamento da Pandemia 
na Educação (Gaepe Mogi).  O 
Gabinete já atua nacionalmente, 
com o Gaepe Brasil, e em três 
estados: Goiás, Mato Grosso 
do Sul e Rondônia. Mogi é a 
primeira cidade a receber a 
iniciativa, que terá a parceria 
do Instituto Articule.

O objetivo é promover o 
debate das principais questões 
relacionadas ao impacto e ao 
enfrentamento da pandemia 
na educação por meio de um 
diálogo interinstitucional, 
reunindo gestores, sistema de 
justiça, órgãos de controle e 
organizações da sociedade civil. 

Divulgação/PMMC

Equipe doa cobertores para a 
campanha Inverno Solidário

As equipes da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 
fizeram nesta semana uma 
doação ao Fundo Social de 
Mogi das Cruzes. Após uma 
mobilização interna entre os 
servidores, foi direcionado à 
campanha Inverno Solidário 
2021 um total de 70 coberto-
res. As peças serão entregues 
a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, a partir das 
instituições sociais cadastradas. 

“É uma campanha que be-
neficia diretamente as pessoas 
que mais precisam, então não 
poderíamos deixar de ajudar. 
Mobilizamos nossas equipes, 
falamos sobre a importância 

da campanha e fizemos a 
nossa contribuição”, destacou 
a secretária municipal de 
Serviços Urbanos, Camila 
Souza. 

A entrega foi feita na sede 
do Fundo Social, que é um 
dos pontos de recebimento 
de doações, mas há tam-
bém caixas para a coleta de 
cobertores espalhadas por 
diversos pontos da cidade, 
como supermercados, far-
mácias, escolas, Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC), 17º Batalhão da 
Polícia Militar, entre outros. 
Qualquer pessoa física ou 
jurídica pode contribuir e 

quem precisar de ajuda com 
o recolhimento de doações 
volumosas pode entrar em 
contato com o Fundo So-
cial, por meio do telefone 
4798-5143. 

A campanha Inverno Soli-
dário visa ajudar pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
no período do frio. Neste ano, 
em função da pandemia da 
Covid-19 e buscando evitar 
qualquer risco de contágio, 
o Fundo Social centrou as 
arrecadações em cobertores, 
preferencialmente novos ou 
em bom estado, se possível 
entregues embalados em 
sacos plásticos.

Secretaria de Serviços Urbanos

Deputado federal visita 
Mogi e apresenta emenda

O prefeito Caio Cunha 
(Pode) recebeu, na manhã de 
ontem, a visita do deputado 
federal Miguel Lombardi (PL). 
O parlamentar destinou uma 
emenda no valor de R$ 50 
mil à Casa São Vicente de 
Paulo, entidade do município 
que cuida de idosos, o que 
possibilitou a compra de um 
veículo, que será utilizado 
pelas equipes da instituição 
nas atividades do dia a dia.

Também participaram da 
visita o deputado estadual 
Marcos Damásio (PL), o ve-
reador José Francimário Vieira 
de Macedo (PL), a secretária 

R$ 50 mil

municipal de Assistência Social, 
Celeste Gomes, o presidente 
da Casa São Vicente de Paulo, 
Celso de Lima Queiroz, entre 
outras autoridades.

O prefeito agradeceu ao 
deputado pela destinação 
de emenda e enalteceu o 
trabalho da entidade. “A 
Casa São Vicente de Paulo 
desenvolve um trabalho sério 
e já reconhecido no muni-
cípio, portanto agradeço ao 
deputado por essa destinação 
de recursos, que serve para 
valorizar ainda mais a enti-
dade aqui da nossa cidade”, 
pontuou

O presidente da institui-
ção também agradeceu ao 
deputado Miguel Lombardi 
e à Prefeitura por todo o 
apoio. “Este é um carinho 
e um conforto a mais que 
vocês estão proporcionando a 
nós e principalmente a todos 
os idosos que atendemos”, 
destacou.

O veículo adquirido com os 
recursos da emenda também 
foi apresentado e já está devi-
damente identificado, como 
da Casa São Vicente de Paulo, 
com apoio do Ministério da 
Cidadania e da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes.

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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Ocupação de UTI coronavírus 
em Mogi se mantém estável

Secretaria de Saúde de Mogi informou que são 127 leitos de UTI Covid-19 distribuídos pela rede hospitalar

PANDEMIA

As unidades hospitalares 
que têm tratado pacientes com 
o coronavírus (Covid-19) em 
Mogi das Cruzes continuam 
com os leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
operando com 52% da ca-
pacidade total. Há cerca de 
duas semanas, a ocupação 
tem oscilado entre 52% e 
54%, segundo os dados 
da Secretaria Municipal 
de Saúde.

A Pasta apontou por meio 
de seu site oficial que dos 
127 leitos de UTI dividi-
dos nos hospitais públicos 
e privados da cidade, de 
responsabilidade estadual 
ou municipal, 67 estão 
ocupados com pacientes 
em tratamento da doença 
respiratória e outros 60 
estão livres. Por outro lado, 
a Enfermaria atendia ontem 
com uma ocupação de 43%.

Ainda ontem, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
informou que no Hospital 

das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, localizado no bairro 
Vila Mogilar, há 46 leitos 
de Enfermaria, com 61% 
de ocupação, e 33 de UTI, 
com 30% de ocupação. 
No Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti, em Jundiapeba, 
estão em funcionamento 
30 leitos de Enfermaria, 
com ocupação de 63%, e 
30 leitos de UTI, com 92% 
de ocupação.

Já no município de Suzano, 
as taxas de ocupação dos 
leitos de UTI e de Enfer-
maria/semi-intensiva para 
tratamento contra o novo 
coronavírus ofertados pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de, eram de 40% e 15,3% 
, ontem, respectivamente.

As unidades onde a Secretaria 

Municipal de Saúde se re-
feriu são o Pronto-Socorro 
Municipal (PS), Santa Casa 
de Misericórdia, Hospital 
Santa Maria e Hospital Saint 
Nicholas. As duas últimas 

unidades são da rede par-
ticular, onde a Secretaria 
Municipal de Saúde oferta 
vagas de internação por 
meio de convênios firmados.

Segundo a Secretaria de 

Estado da Saúde, o Hospital 
Auxiliar de Suzano, que 
possui 20 leitos de Enfer-
maria, estava ontem com 
61% de ocupação.

Por outro lado, no Centro 

de Saúde, Unidade de Pronto 
Atendimento, Central de 
Atendimento Covid-19 e 
no Hospital de Campanha 
de Itaquaquecetuba, na 
Enfermaria e UTI as ocu-
pações eram de 50% e 0%. 
O Santa Marcelina operava 
ontem com 20 leitos de UTI, 
com 75% de ocupação, e 28 
de Enfermaria, com todos 
ocupados.

Em Poá, metade dos leitos 
de Emergência e Enfermaria 
não tinham nenhum paciente 
internado em tratamento. 
Por fim, o Doutor Osíris 
Florindo Coelho, de Ferraz 
de Vasconcelos, que possui 
26 leitos de UTI estava com 
73% deles ocupados e nos 
26 de Enfermaria, havia 
26% de ocupação.

Mortes
A semana fechou no Alto 

Tietê com mais 20 mortes 
causadas pelo coronavírus. 
Com a atualização a região 
chega a 4.925 óbitos pela 
Covid-19.

Thamires Marcelino

Hospital Arnaldo Pezzuti possui 30 leitos de UTI Covid e mais 30 de Enfermaria

Emanuel Aquilera 

Cine Autorama exibe Grease 
e O Rei Leão no domingo

Mogi das Cruzes recebe 
neste domingo o Cine Auto-
rama, um projeto pioneiro de 
cinema drive-in móvel, que 
pela primeira vez estacionará 
no município. Serão duas 
sessões, com dois clássicos 
do cinema mundial, que 
serão exibidos ao público, 
em instalações montadas 
ao lado do parque Botyra 
Camorim Gatti. Ontem, foi 
aberto o primeiro lote para 
a reserva de ingressos.

Serão 40 vagas por sessão, 
portanto, aos interessados, 
a recomendação é agendar 
o quanto antes, pelo site 
www.cineautorama.com.br. 
Os ingressos são gratuitos e, 
para garantir uma vaga, os 
organizadores pedem a doa-
ção de um quilo de alimento 
não perecível por carro, que 
deverá ser entregue no local 
do evento. As doações serão 
entregues ao Fundo Social de 
Mogi das Cruzes, que fará a 
destinação de tudo o que for 
arrecadado para famílias em 
situação de vulnerabilidade, a 

Entretenimento

partir das instituições sociais 
cadastradas.

Na primeira sessão, às 
18 horas, o público poderá 
conferir a animação O Rei 
Leão, um dos grandes suces-
sos da Disney, que levou os 
troféus de Melhor Canção e 
Trilha Sonora na cerimônia do 
Oscar de 1995. Em seguida, 
às 20 horas, será a vez do 

“Estamos super empolgados 
com esta primeira passagem 
do nosso projeto por Mogi das 
Cruzes. O público desta grande 
cidade poderá acompanhar 
esses dois filmes incríveis 
sem sair do carro, com todo 
o conforto e segurança que 
este momento tão delicado 
exige”, afirmou Marco Costa, 
sócio da Brazucah Produções e 
idealizador do Cine Autorama.

As sessões em Mogi das 
Cruzes seguirão todas as 
normas de segurança pre-
conizadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
pelas autoridades munici-
pais. A limitação será de até 
quatro pessoas por veículo, 
para que casais com filhos 
possam participar. Também 
será mantida uma distância 
mínima de dois metros entre 
os carros. É recomendado 
ainda que compareçam jun-
tas no mesmo carro apenas 
pessoas que estejam convi-
vendo durante o período de 
distanciamento social ou que 
residam na mesma casa.

empolgante musical Grease: 
Nos Tempos da Brilhantina, 
um dos maiores sucessos da 
década de 1970 e estrelado 
por John Travolta e Olivia 
Newton-John.

A atividade é realizada pela 
Brazucah Produções, com o 
patrocínio da Neo e Air Pro-
ducts e o apoio da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes.

Sessões serão ao 
lado do parque 
Botyra Camorim 
Gatti, com início às 
18 e 20 horas

Há cerca de 
duas semanas, 
a ocupação tem 
oscilado entre  
52% e 54%

Estado informa novas datas
para Fase 2 do programa

O governo do Estado de 
São Paulo, por meio da Se-
cretaria de Estado de Trans-
portes, divulgou na semana 
passada novas informações 
sobre as datas da Fase 2 do 
programa Novas Vicinais, 
que fará a revitalização de 
duas estradas na região do 
Alto Tietê.

Segundo a Pasta estadual, 
o edital da Fase 2 do pro-
grama deverá ser publicado 
até a semana que vem. “A 
data-limite para a assina-
tura dos contratos é 30 de 
setembro”, destacou em nota 
à reportagem.

O pacote, lançado no mês 
de abril pelo governo do 
Estado, contempla 58 vias 
em todo o Estado de São 
Paulo. Na região do Alto 
Tietê, serão duas vias a re-
ceber melhorias: a estrada 
vicinal Taboão do Parateí, 
conhecida como Estrada do 
Taboão, com investimentos 
de R$ 18,5 milhões, e a 

Novas Vicinais

estrada dos Fernandes, que 
liga Suzano a Ribeirão Pires, 
com investimentos de R$ 
13,9 milhões em um trecho 
de mais de 12 quilômetros.

Na primeira quinzena de 
junho, o governador João 
Doria (PSDB) realizou um 
evento de anúncio no Palácio 
dos Bandeirantes, sede do 
governo do Estado, para 
apresentar a terceira fase do 
programa de recuperação de 
estradas vicinais. Na Fase 3, 
que ainda será licitada, estão 

previstas a reforma da estrada 
dos Índios, entre Arujá e 
Itaquaquecetuba; a estrada 
do Rio Acima, entre Biritiba 
Mirim e Mogi das Cruzes; a 
estrada Hércules Campagnoli, 
entre Guararema e Santa 
Branca; a estrada do Campo 
Limpo, em Itaquaquecetuba; 
e a estrada do Pinheirinho, 
que liga Itaquá a Suzano.

O investimento previsto 
para a recuperação das vias 
no terceiro pacote é de apro-
ximadamente R$ 31 milhões.

André Diniz

Estrada do Taboão terá recursos de R$ 18,5 milhões

Emanuel Aquilera
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   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO 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 documentos 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

LUCAS  DE  OLIVEIRA NETO, estado civil solteiro, profissão , nascido em Mogi  
das  Cruzes, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa  e  seis  
(14/02/1996),  residente e domiciliado Rua Prof João Gualberto  Mafra  Machado,  
192, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de SANDRA DE OLIVEIRA NETO.                                     
FABIANE  SANTOS  LAMIM,  estado  civil solteira, profissão , nascida em 
Guarulhos,  SP  no  dia  vinte  e três de dezembro de mil novecentos e oitenta  
e  sete  (23/12/1987),  residente e domiciliada Rua Prof João Gualberto  Mafra  
Machado,  192, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSE MARCOS DE 
JESUS LAMIM e de MARIA DE FATIMA LIMA SANTOS. 
Conversão de União Estável                                            

JOSÉ  RICARTE  VIEIRA  DE  SOUSA,  estado  civil  solteiro, profissão , nascido  
em  Piquet  Carneiro,  CE  no  dia  seis  de fevereiro de mil novecentos  e noventa 
e sete (06/02/1997), residente e domiciliado Rua Santa  Rita,  222, casa 02, 
Jardim Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSÉ MARDONIO VIEIRA DE LIMA 
e de MARIA LUCIA DE SOUSA.            
LARISSA  VIANA  DA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão do lar, nascida  
em Mogi das Cruzes, SP no dia dois de março de mil novecentos e noventa e 
seis (02/03/1996), residente e domiciliada Rua Santa Rita, 222,  casa 02, Jardim 
Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filha de FRANCISCO DA SILVA e de ALESSANDRA 
VIANA DA SILVA.                              

ELIAS  BEZERRA  DE  MENEZES, estado civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e  
noventa  e  nove  (10/01/1999),  residente  e domiciliado Rua Santa Virginia,  80,  
Vila  Estação,  Mogi  das Cruzes, SP, filho de RICARDO BEZERRA DE MENEZES 
e de CINTIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO.             
JOYCE MIRELA DOS SANTOS PINTO BARBOZA, estado civil solteira, profissão
do  lar,  nascida  em  Serra Talhada, PE no dia dezoito de maio de mil novecentos  
e noventa e oito (18/05/1998), residente e domiciliada Rua Santa  Virginia,  80, 
Vila Estação, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOÃO PINTO BARBOZA e de MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS.                        
Conversão de União Estável                                            

IURI  NICOLAS  SANT’ANNA  DE  LIMA,  estado  civil  solteiro, profissão mecânico,  
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia três de agosto de mil novecentos  e 
noventa e sete (03/08/1997), residente e domiciliado Rua Reynaldo  Batalha,  76,  
Jardim  Rubi,  Mogi  das Cruzes, SP, filho de AMARILDO DOS SANTOS DE LIMA 
e de PATRICIA SANT’ANNA.                  
LUANA    RODRIGUES   JACINTHO,   estado   civil   solteira,   profissão 
administrativa,  nascida  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia dezesseis de março  
de  mil  novecentos  e noventa e nove (16/03/1999), residente e domiciliada  Rua  
José Benedito dos Santos, 406, Vila Brasileira, Mogi das  Cruzes,  SP,  filha de 
MAURO DO NASCIMENTO JACINTHO e de MARIA DE FATIMA RODRIGUES 
JACINTHO.                                            

JAVAN  CAMILO  DA SILVA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
cozinha,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e um de dezembro de  
mil novecentos e noventa (21/12/1990), residente e domiciliado Rua Dois,  300,  
Conjunto  Residencial Nova Bertioga, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTONIO 
CARLOS DA SILVA e de LAURA CABRAL DOS SANTOS.        
SARA  FABÍOLA  DOS  SANTOS  MATOS, estado civil solteira, profissão 
almoxarife III,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de fevereiro de mil
novecentos  e noventa e sete (15/02/1997), residente e domiciliada Rua 
Shiguetoshi  Suzuki, 181, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOÃO 
PAULO DE MATOS e de MARIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS CORREIA.      

SAUL  GOMES  MONTEIRO,  estado civil divorciado, profissão , nascido 
em Brasília,  DF  no  dia dez de maio de mil novecentos e sessenta e sete 
(10/05/1967),  residente  e domiciliado Rua Felipe Camarão, 56, Jardim Universo,  
Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho de Raul Monteiro da Luz e de Maria Erondina Gomes.                                                 
VANESSA SOUZA BONOMO, estado civil solteira, profissão , nascida em São 
Paulo,  SP  no  dia  quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro  
(14/10/1984), residente e domiciliada Rua Felipe Camarão, 056, Jardim  Universo,  
Mogi das Cruzes, SP, filha de Walter Bonomo Filho e de Luiza Gonzaga de Souza.                                            

ANDRE  LUIZ SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão profissional de 
educação física, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e três de  abril de 
mil novecentos e oitenta e dois (23/04/1982), residente e domiciliado  Rua  Sylvio  
Boratto, 40, Jardim Modelo, Mogi das Cruzes, SP, filho de AFONSO ANTERO DOS 
SANTOS e de CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA. 
ISIS ALVES COSTA, estado civil solteira, profissão advogada, nascida em 
Mogi das Cruzes, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(08/01/1985), residente e domiciliada Rua Aprígio de Oliveira, 34,  Vila  Industrial,  
Mogi  das  Cruzes, SP, filha de ANTONIO CARLOS COSTA e de GILCA PINHEIRO 
ALVES COSTA.                                

GILSON   FERNANDO   DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciado,  profissão 
aposentado, nascido em Rio de Janeiro, RJ no dia vinte e oito de julho de  mil  
novecentos  e  sessenta  e  quatro  (28/07/1964), residente e domiciliado  Rua  
Dom  Francisco de Souza, 181, Vila Cecília, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  
JOSE  LUIZ  DOS  SANTOS e de INEZ CARDOSO DOS SANTOS.                                                               
ADRIANA   MIRANDA   DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciada,  profissão 
autonoma,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e um de janeiro de   
mil  novecentos  e  setenta  e  nove  (21/01/1979),  residente  e domiciliada  
Rua  Dom  Francisco de Souza, 181, Vila Cecília, Mogi das Cruzes,  SP, filha 
de FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS e de ELZA APARECIDA MIRANDA 
DOS SANTOS.                                                   
Conversão de União Estável                                            

EMERSON  DE  ARAUJO MARTE, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e 
noventa  e  seis  (17/03/1996),  residente  e  domiciliado  Rua Manoel Martins 
Franco, 48, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filho de ENEVALDO DA SILVA 
MARTE e de VALERIA CRISTINA DE ARAUJO.                       
KELLY CRISTINA MAFRA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida  em  Diadema,  SP  no  dia  doze de agosto de mil novecentos e noventa  
e  quatro  (12/08/1994),  residente  e domiciliada Rua Manoel Martins  Franco, 
48, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filha de RAMILSO VICENTE DE SOUSA e 
de NARCIZA MAFRA DE LIMA SOUSA.                    
Conversão de União Estável                                            

FERNANDO HENRIQUE FERREIRA, estado civil divorciado, profissão 
poteiro, nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete de outubro de 
mil novecentos  e oitenta e dois (27/10/1982), residente e domiciliado Rua 
do  Sonho, 13, casa 02, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes, SP, filho de LUIZ 
HENRIQUE FERREIRA e de MARINA APARECIDA FERREIRA.             
JANAÍNA JOSÉ EMIGDIO DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte  e  oito  de março de mil novecentos  
e  oitenta  e quatro (28/03/1984), residente e domiciliada Rua  do  Sonho,  13, 
casa 02, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes, SP, filha de DJALMA DE SOUZA 
e de MARCIA JOSÉ EMIGDIO.                    
Conversão de União Estável                                            

EDSON  RIBEIRO  DOS  SANTOS  JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
vigilante,  nascido  em  Arujá,  SP  no  dia  vinte  de outubro de mil novecentos  e  
noventa  e um (20/10/1991), residente e domiciliado Rua Dimitri  Doncev,  080,  
Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de Edson Ribeiro dos Santos e de 
Noemi Assis Motta dos Santos.           
THAÍS  ARRUDA  DA COSTA, estado civil solteira, profissão farmacêutica, 
nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia dez de agosto de mil novecentos 
e  noventa  (10/08/1990),  residente e domiciliada Rua Dimitri Doncev, 55,  Vila  
Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de Antonio Aparecido da Costa e de Maria 
Helena de Arruda da Costa.                        

WANDERSON  LOPES GIOVANINI, estado civil solteiro, profissão assistente 
administrativo,  nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia dezessete de 
dezembro  de mil novecentos e noventa e dois (17/12/1992), residente e 
domiciliado  Avenida  Japão,  4589,  casa  09,  Jardim  Layr, Mogi das Cruzes,  
SP,  filho  de LUIZ ELOI GIOVANINI e de SIMONI LOPES DA SILVA GIOVANINI.                                                            
BRENDA  DE  SOUZA  BARRETO, estado civil solteira, profissão faturista, 
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  treze  de janeiro de mil novecentos 

e noventa e cinco (13/01/1995), residente e domiciliada Rua Shozo  Sakai,  
569,  Vila  Nova  Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de TELMO DE AZEVEDO 
BARRETO e de VIVIANE APARECIDA DE SOUZA BARRETO.     

FERNANDO  LIMA  RAPHAEL,  estado  civil  divorciado, profissão analista 
químico, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia doze de setembro de mil 
novecentos e oitenta (12/09/1980), residente e domiciliado Rua Coronel 
Eduardo Lejeune, 541, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filho de Luiz Francisco 
Marques Raphael e de Elena Aparecida Lima Raphael.          
ISIS CUNHA MOREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão autonoma, 
nascida  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos  
e oitenta e nove (28/04/1989), residente e domiciliada Rua Coronel Eduardo 
Lejeune, 541, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filha de Sidney Moreira da Silva 
e de Giumara Oliveira Cunha da Silva.      
Conversão de União Estável                                            

DIEGO FRANCO TORRES, estado civil solteiro, profissão técnico mecânico, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia três de agosto de mil novecentos e  
noventa  e  seis  (03/08/1996),  residente  e  domiciliado Travessa Iracema, 
133, casa 02, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de CLÁUDIO EMÍDIO 
TORRES e de ANA LÚCIA FRANCO TORRES.                   
ALINE  LIMA  SANTOS, estado civil solteira, profissão caixa, nascida em Mogi  
das  Cruzes, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e 
oito (21/01/1998), residente e domiciliada Travessa Iracema, 133,  casa  02, Vila 
Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de WAGNER NUNES SANTOS e de 
DIOMAR LIMA PEREIRA SANTOS.                         
Conversão de União Estável                                            

AGNALDO  GONÇALVES  DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão
atendente  de  SAC,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de abril  
de  mil  novecentos  e noventa e seis (15/04/1996), residente e domiciliado 
Avenida Edith Inácia da Silva, 400, B, Vila Paulista, Mogi das  Cruzes,  SP, filho 
de AGNALDO GONÇALVES DOS SANTOS e de ELIZABETE CORREA DE 
JESUS SANTOS.                                               
CAROLINA APARECIDA SIMENZI, estado civil solteira, profissão professora 
de  libras,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de abril de mil  
novecentos e noventa e sete (18/04/1997), residente e domiciliada Rua  
Professor Gumercindo Coelho, 480, casa 01, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP, 
filha de LUCIANE APARECIDA SIMENZI.                       

DOUGLAS  FELIPE  DA  SILVA DE RAMOS, estado civil divorciado, profissão 
operador  de  painel,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de outubro  
de mil novecentos e oitenta e cinco (20/10/1985), residente e domiciliado  Rua  
Araguaia,  67,  casa  03, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  
JOÃO BATISTA DE RAMOS e de VANIL MARGARIDA DA SILVA DE RAMOS.                                                       
MICHELLE  FERREIRA MOTA, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de saúde,  nascida em Santo André, SP no dia vinte e dois de fevereiro de 
mil  novecentos e oitenta e três (22/02/1983), residente e domiciliada Rua  
Araguaia,  67,  casa  03,  Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha  de  
CELSO  SOBRINHO  DA MOTA e de CLEUSA FERREIRA DOS SANTOS 
DA MOTA.                                                                 

MAYCON DOUGLAS BRAGA SOARES, estado civil divorciado, profissão 
gerente assistente,  nascido  em  Ipatinga,  MG  no  dia cinco de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (05/06/1988), residente e domiciliado 362, Mary  
Street  North, apto 01, Oshawa, Ontário, Canadá, filho de GERSON SOARES 
e de MARIA BRASILINA BRAGA SOARES.                             
CARLA SUELEM DA SILVA FARIAS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo,  nascida  em  Senhor do Bonfim, BA no dia dezessete de janeiro   
de  mil  novecentos  e  noventa  (17/01/1990),  residente  e domiciliada Avenida 
Amazonas, 2000, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP,  filha  de  JOSÉ  DE  
ALENCAR  SIMÕES  FARIAS  e  de MARIA SILEZIA RODRIGUES DA SILVA.                                                   

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 021/20 - PROCESSO Nº 25.789/20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 
COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE 
E DISTRITOS).
EMPRESA VENCEDORA: CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 11.598.150,37 (onze milhões, quinhentos e noventa e oito mil, 
cento e cinquenta reais e trinta e sete centavos).

Mogi das Cruzes, em 16 de julho de 2021.
LEILA ALCANTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL Nº. 012/2021
HABILITAÇÃO PARA O RECEBIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS

Lei nº. 7.436/2019 e 7.545/2019 – Decreto nº. 18.300/2019

O Secretário de Finanças do Município de Mogi das Cruzes, no exercício das atribuições 
legais conferidas pela Lei nº. 6.537, de 10 de maio de 2011, e no uso das competências 
previstas no artigo 93, do Decreto nº. 11.587, de 10 de junho de 2011. 

E, considerando o contido no §3º do artigo 24 da Lei nº. 7.436, de 08 de janeiro de 2019, 
torna público a empresa abaixo relacionada, especificamente em relação ao investimento 
a ser realizado no Município de Mogi das Cruzes - nova loja do Grupo Alabarce denominada 
“Loja Alabarce Mogi-Bertioga”, habilitada para a concessão de incentivo fiscal, haja vista 
o atendimento dos critérios previstos em lei, bem como assumiu os compromissos nela 
previstos, por meio de declaração formal.
Observa-se que a habilitação para a concessão do incentivo não gera direito ao benefício, 
que será concedido por meio de ato do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 2º 
da referida lei. 

Processos Administrativos nºs. 31.948/2020 e 31.949/2020
SUPERMERCADO ALABARCE LTDA 

CNPJ nº. 00.203.057/0001-98 e CCM nº. 29.709-7 
e 

ROBRRON ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA 
CNPJ nº. 17.957.537/0001-47 e CCM nº. 72.904-3

Nova loja do Grupo Alabarce denominada de “Loja Alabarce Mogi-Bertioga”, situada 
na Avenida Kaoro Hiramatsu, nº. 4765, Porteira Preta, Mogi das Cruzes/SP

Secretaria de Finanças em, 16 de julho de 2021.
Ricardo Abílio

Secretário de Finanças
CPF 246.424.778-29

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.
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