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Prefeito promete enfrentar 
Estado para impedir pedágio
Após declarações do vice-governador Rodrigo Garcia garantindo a manutenção do edital, Caio Cunha endureceu discurso

FERIADO

Serviços essenciais irão funcionar nesta segunda-feira. Cidades, página 5

O prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode), anunciou na 
noite de ontem em uma transmis-
são ao vivo que a Prefeitura tomará 
novas ações nos âmbitos político e 
jurídico contra a intenção do Estado 
em instalar uma praça de pedágio 
na rodovia Mogi-Dutra (SP-88), na 
altura do km 40. Cunha repercu-
tiu declarações do vice-governador 
do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), 
informando que o governo preten-
de dar continuidade ao projeto de 
concessão das vias do chamado 
Pacote Litoral Paulista, que inclui 
também a Mogi-Bertioga (SP-98).  
Cidades, página 5

Os crimes de homicídio em 
Mogi das Cruzes apresentaram 
ligeira queda de 26,6% na com-
paração do primeiro semestre 
deste ano com o mesmo perío-
do do ano passado. Os dados fo-
ram divulgados ontem pela SSP. 
Cidades, página 3
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Alunos 

mantiveram 

aprendizado. p4
Movimento Pedágio Não pretende buscar apoio de deputados na luta contra o posto de cobrança

Prefeito Caio Cunha convocou 
munícipes para novo protesto
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BOM PRATO PREMIADO
O projeto desenvolvido para o Pro-
grama Bom Prato, da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Estado de 
SP, foi premiado na Partner of the 
Year Award 2021, realizado pela Mi-
crosoft. A solução inovadora estabe-
lece a dispensação do pagamento da 
refeição nos restaurantes Bom Pra-
to, garantindo a segurança alimen-
tar da população em situação de rua.

MAS, E JUNDIAPEBA?
O projeto foi vencedor na categoria 
Governamental na esfera Global e 
Latam dentre mais de 4,4 mil indi-
cações coletadas em mais de 100 
países diferentes em todo o mundo. 
Tomara que a conquista traga âni-
mo ao governo do Estado para en-
tregar logo a unidade do restauran-
te popular prometido para o distrito 
de Jundiapeba. Será?

ESTROGONOFE SOLIDÁRIO
O Centro Educacional Jabuti, enti-
dade do terceiro setor de Mogi, pro-
move no dia 31 o Estrogonofe Soli-
dário, das 11 às 15 horas. O evento, 
que funcionará em sistema drive-th-
ru, tem como objetivo angariar fun-
dos para a manutenção das ativida-

des culturais, educacionais e sociais 
desenvolvidas com 500 crianças e 
jovens em situação de vulnerabili-
dade. Apesar da entrega das refei-
ções ser no último dia de julho, quem 
quiser ajudar e ainda degustar uma 
comida muito bem feita, pode com-
prar o marmitex antecipadamente a 
R$ 15. Serão oferecidos estrogo-
nofes de carne bovina e de frango.

PEDIDO ANTECIPADO
Os estrogonofes devem ser adqui-
ridos antecipadamente (ligue para 
reservar) ou no dia do evento mes-
mo em dois endereços: na unida-
de do Jabuti do Mogi Moderno, que 
fica na avenida Brasil, 463 (2988-
8505/96162-8491) ou em Jundia-
peba, na rua Pedro Paulo dos San-
tos, 2.581 (4735-1154 / 99870-0739). 

INTERDIÇÃO
Um trecho da rua Prefeito Armin-
do Faustino de Mello, entre as ruas 
Elias Pinheiro Nobre e avenida Pe-
dro Machado, ficará interditado na 
segunda-feira para obras de ma-
nutenção no muro de arrimo do ri-
beirão Ipiranga. A interdição deve 
perdurar das 8 às 16 horas e o lo-
cal estará devidamente sinalizado.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Abismo social

O
s programas de auxílio financeiro 
desenvolvidos no país são, talvez, 
a maior evidência de que o Brasil 
acentuou a distância entre as pes-

soas de baixa renda (ou nenhuma) e aquelas 
mais abastadas. Nunca na história do povo 
brasileiro a situação crítica da classe em po-
breza absoluta foi tão escancarada como agora, 
com os reflexos mais nefastos da crise financei-
ra provocada pela pandemia do coronavírus. 
Muita gente precisou da ajuda econômica do 
governo, seja federal, estadual ou municipal, 
para sobreviver. Para essas pessoas, a opor-
tunidade de trabalho e renda se afastou por 
completo, e o dinheiro, que praticamente já 
não existia, simplesmente desapareceu.

Apenas para se ter um cálculo simples, o 
Auxílio Emergencial Mogiano, que pagou 
três parcelas de R$ 100 para 32 mil famílias, 
de acordo com dados da Prefeitura de Mogi, 
atendeu cerca de 128 mil pessoas, conside-
rando a estrutura média de quatro membros 
por família no Brasil. Isso representa quase 
um terço da população da cidade. Há ainda 
um contingente humano que sequer possui 
mecanismos para reivindicar os benefícios 

do governo. São aqueles que vivem abaixo 
da linha da pobreza, sem moradia e, muitas 
vezes, até sem documentos.

As classes mais ricas conseguiram sobre-
viver na pandemia com aplicações em ou-
tras fontes de renda, como ações e imóveis, 
chegando inclusive a aumentar suas fortu-
nas. Não há crítica nisso, afinal, desde que 
legalmente, todos têm direito a enriquecer. 
Mas o que preocupa é o abismo social criado 
durante a crise sanitária da Covid-19 e que 
deve durar ainda um longo tempo.

É preciso criar outras alternativas, princi-
palmente na geração de empregos que possam 
atender as famílias em situação vulnerável. 
Sem um trabalho, as pessoas deste grupo 
precisarão dos programas de auxílio oficiais 
para se manterem minimamente dentro de 
condições humanas. Não há, porém, meios 
concretos do governo prolongar os benefí-
cios e também não há perspectiva de que a 
economia se recupere em curto espaço de 
tempo. Devemos chegar até o final do ano 
na cobertura completa da população adulta 
vacinada. Daí para a frente, será necessário 
reduzir a distância entre as classes sociais.

É ótimo ter muito dinheiro 
desde que faça muitas carida-
des e saiba que nada nos per-
tence, nem o dinheiro. Caso 
você tenha muitos milhões, 
não seja ganancioso e utiliza 
a sua fortuna com maestria. 
Passe os olhos pela humani-
dade e analise quantos proble-
mas existem e quem poderá 
ajudar. Há pensamentos so-
bre o dinheiro que analisados 
sobre as condições atuais pa-
recem verdadeiros. “Dinheiro 
na mão é vendaval”; “dinheiro 
que vem fácil vai fácil”; “di-
nheiro originário de crime 
traz desgraça e quando se 
ganha ilegalmente só traz in-
felicidade”; “por trás de toda 
grande fortuna há um crime”. 
Exageros ou não, sempre há 
verdade nestas frases.

Destaque-se que no Brasil 
e no mundo existem grandes 

A maldição do dinheiro

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

empresários que ganham cada 
vez mais e geram milhares e 
milhares de empregos e este 
é o lado positivo. O dinheiro 
é sujo ou amaldiçoado? Não 
há dinheiro maldito, mas as 
condições de como se obteve 
grandes fortunas podem ser 

“sujas”. Há pessoas que não se 
contentam com o que já pos-
suem e querem mais e mais.

Certos empresários e polí-
ticos, por exemplo, que pas-
saram uma vida inteira acu-
mulando fortunas, através 
de atos ilegais, imorais e de 
forma corrupta, em um úni-
co deslize, acabam perdendo 
tudo e ainda responderão a 
processos, pois deixaram ras-
tros. É o caso de boa parte de 
prefeitos, vereadores, governa-
dores, deputados e senadores 
que foram acusados de atos 
imorais e corruptos e acaba-

ram processados e presos. Aí 
vem a desgraça, pois perderam 
todos os seus bens além dos 
cargos que ocupavam. Alguns 
tiveram enfartes e acabaram 
falecendo deixando as suas 
famílias desmoralizadas.

Então, vem a pergunta: vale 
a pena deixar a ganância to-
mar conta e querer acumular 
mais e mais? É sempre bom 
lembrar que numa fração de 
segundo, poderemos morrer 
e tudo ficará por aí para os 
herdeiros ou para o Estado. 
Não se deve esquecer: “tudo 
que existe é para o nosso uso, 
porém, nada nos pertence e 
não somos donos de nada”. 
Lembre-se: “Enquanto Atenas 
chora, Esparta ri”. Quando 
alguém acumula fortunas é 
porque o criador o preparou 
para bem administrar gran-
des negócios.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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RODRIGO BARONE

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

Uma passarela está sendo implantada na avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro. 
O serviço atende a pedidos da comunidade, que registrou solicitações, com o intuito de 
facilitar e melhorar a travessia de pedestres na transposição do córrego dos Canudos, 
que corta a via pública. O equipamento está sendo implantado na altura do número 
580 da avenida, em um trecho até então desprovido desse tipo de estrutura.
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 SOLICITAÇÃO DE MORADORES É ATENDIDA
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Manutenção da EDP afeta
funcionamento de semáforos

A EDP realizará serviços 
de melhoria na rede de dis-
tribuição de Mogi das Cruzes 
e, para isso, será necessário 
interromper temporariamente 
o fornecimento de energia 
elétrica em pontos da cidade 
hoje, amanhã e na próxi-
ma terça-feira, onde estão 
instalados equipamentos 
municipais.

Os motoristas que trafe-
garem por Mogi das Cruzes 
neste final de semana devem 
ficar atentos, uma vez que 
com os serviços da EDP 
alguns semáforos deixarão 
de funcionar. Agentes mu-
nicipais de trânsito farão o 
monitoramento dos locais 
afetados e atuarão para orientar 
os motoristas sempre que 
necessário.

Hoje, no período da manhã, 
o trabalho afetará o semáforo 
existente no encontro da 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho com a rua José Osório 
do Valle, em Cezar de Souza.

Já amanhã, haverá inter-
rupção de funcionamento 

Neste final de semana

em semáforos na avenida 
Fernando Costa (Vila Victoria), 
avenida João XXIII (Jardim 
São Pedro), avenida Japão 
(Conjunto Santo Ângelo e 
Alto do Ipiranga), rua Ipi-
ranga (Alto do Ipiranga) e 
avenida Capitão Joaquim de 
Mello Freire (Vila Victoria).

A orientação da Secretaria 
Municipal de Transportes é 
para que os motoristas redo-
brem a atenção ao passar por 
estes trechos nos dias em que 

os serviços serão realizados, 
observando uma cautela ainda 
maior nos períodos em que 
os equipamentos estiverem 
sem operação.

A programação da empresa 
EDP de manutenções terá 
continuidade na próxima 
terça-feira. Das 9 horas às 
11h30, a manutenção da 
EDP ocorrerá na estrada do 
Lambari, afetando a unidade 
do Programa de Saúde da 
Família (PSF) Taboão/Lambari.

Motorista deve redobrar atenção durante manutenção

Divulgação/PMMC

Agendamentos para 2ª 
dose serão abertos hoje

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
abrirá dois agendamentos 
hoje, às 9 horas: 2ª dose da 
vacina AstraZeneca/Fiocruz 
para vacinados até o dia 7 
de maio, com 6.730 doses 
disponíveis, e também a 2ª 
dose do imunizante CoronaVac/
Butantan para vacinados até 
o dia 6 de julho, com 1 mil 
doses. As vagas de 2ª dose são 
exclusivas para este tipo de 
imunização: as pessoas que 
estão marcando a 1ª dose 
não devem usar essas abas 
de agendamento.

O agendamento online deve 
ser feito no Clique Vacina. 
Por meio do site, o cidadão 
consegue fazer o agendamento 
do local e do horário para 
a aplicação da vacina. Para 
quem for receber a comple-
mentação do imunizante, o 
cidadão deve apresentar, no 
local agendado, documento 
pessoal com foto, comprovante 
de endereço e comprovante 
da primeira dose.

Mogi das Cruzes segue o 

AstraZeneca e Coronavac

cronograma de imunização, 
por faixas etárias, divulgado 
pelo governo do Estado com 
vagas disponibilizadas de 
acordo com os quantitativos de 
doses enviadas ao município.

Mogi já aplicou 283.667 doses 
da vacina contra a Covid-19, 
das quais 212.308 primeiras 
doses, 61.434 segundas doses 
e 9.925 doses únicas. Ontem 
os leitos ocupados estavam 
em 27,1% (enfermaria) e em 
40,2% Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou ontem 17 novos 
óbitos, totalizando 5.043 
vítimas fatais da pandemia. 
Já o número de casos chegou 
a 118.821, sendo que destes, 
99.372 já se recuperaram da 
doença.

As 17 vítimas fatais eram 
residentes nos municípios de 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Mogi das Cruzes, Poá e Suzano.

No total serão 7.730 doses das vacinas contra a Covid

Emanuel Aquilera

Homicídios em Mogi mostram 
queda de 26,6% no semestre

Segundo a SSP, cidade registrou 15 assassinatos nos seis primeiros meses de 2020 e 11 durante este ano

INDICADORES CRIMINAIS

Os crimes de homicídio em 
Mogi das Cruzes apresentou 
ligeira queda de 26,6% na 
comparação com o primeiro 
semestre deste ano com 
o mesmo período do ano 
passado. Os dados foram 
liberados ontem pela Secre-
taria de Estado da Segurança 
Pública (SSP) e revelam que, 
durante os seis primeiros 
meses de 2020, foram 15 
assassinatos cometidos na 
cidade, sendo que no mes-
mo período deste ano, esse 
número foi de 11 crimes. 

A queda acompanha as 
cinco cidades mais popu-
losas do Alto Tietê, o G5, 
que reduziu em 1,96% a 
quantidade de homicídios 
dolosos na comparação com 
os dois períodos, passando 
de 51 casos em 2020 para 
50 neste ano.

Apesar da queda regional, 
e de Mogi, Suzano apresen-
tou um aumento de 44,4% 
entre os períodos, saindo 

Por outro lado, os casos de roubo gerais tiveram aumento no período analisado

de nove casos no primeiro 
semestre do ano passado 
para 13 neste último. 

Em relação aos roubos 
gerais, modalidade criminal 
que envolve todos os deli-
tos cometido por meio de 
violência, com exceção dos 

roubos de veículos, o G5 do 
bloco regional apresentou 
números estáveis, com uma 
pequena queda de 0,07%. 
Isso significa que 4.080 
assaltos foram registrados 
no primeiro semestre do 
ano passado, ao passo que 

4.083 foram oficializados nas 
delegacias das cinco cidades. 

Diferente do que ocorreu 
com os casos de assassinato, 
Mogi apresentou alta nesta 
modalidade criminal, pas-
sando de 518 casos nos seis 
primeiros meses de 2020 para 

572 no primeiro semestre 
deste ano, no entanto, Itaquá, 
que possui o maio volume 
registrado desse indicador, 
foi a cidade que mais reduziu 
os roubos percentualmente, 
registrando 1.475 casos 
em 2020 para 1.417 neste 
ano, uma queda de 3,93%. 
Suzano se aproximou do 

percentual regional, fechando 
o primeiro semestre desde 
ano na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado com um alta de 
1,19%, passando dos 839 
assaltos entre janeiro e junho 
do ano passado para 849 
nos primeiros seis meses 
deste ano.

Fábio Miranda

Divulgação

Saiba mais

Homicídios

Cidade  Junho 2020      Junho 2021            %

Ferraz              7                    8                      14,2

Itaquá               19                  17                           -10,5

Mogi         15          11                    -26,6 

Poá      1            1            0

Suzano     9             13     44,4

Total      51            50                    -1,96

Roubos Gerais

Cidade  Junho 2020 Junho 2021  %

Ferraz      762             753       1,18

Itaquá       1.475      1.417          -3,93

Mogi        518           572         10,4

Poá           486            492         1,23

Suzano        839     849         1,19

Total        4.080        4.083        0,07
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Alunos da Uninter mantiveram
aprendizado durante pandemia

Para o gerente da unidade mogiana, Rodrigo Fernandes, a universidade estava preparada para o ensino remoto

ENSINO A DISTÂNCIA

As restrições impostas pela 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19) não foram um 
impedimento na formação 
dos alunos da unidade de 
ensino a distância (EAD) da 
Uninter de Mogi das Cruzes.

Enquanto universidades 
com cursos presenciais ti-
veram de improvisar para 
dar continuidade às aulas, 
o ensino remoto da Uninter 
teve seguimento com suporte 
de plataformas digitais já 
consolidadas.

Com cenário ainda arriscado 
para o retorno presencial, a 
universidade oferece cursos 
com qualidade máxima ava-
liados pelo Ministério da 
Educação (MEC), por preços 
acessíveis, com enfoque na 

qualificação profissional.
“Nós não fomos surpreen-

didos pela pandemia. Já está-
vamos preparados”, revelou 
Rodrigo de Oliveira Fernan-
des, gerente da Uninter de 
Mogi, localizada na avenida 
Francisco Rodrigues Filho, 
2.075, Vila Mogilar.

“Não tivemos nenhum tipo 
de dificuldade e os alunos 
seguiram normalmente com 
os estudos. O ensino EAD da 
Uninter vem se consagrando 
e obtendo conceito máximo 
em vários cursos”, destacou.

Com foco no ensino remoto, 
os mais de cem cursos da 
Uninter estão disponíveis 
em plataforma digital desen-
volvida especialmente para 
garantir acesso dos alunos de 
qualquer lugar por celular, 
tablet ou computador. “Isso 

dá a vantagem do aluno poder 
estudar de casa ou de qualquer 
outro lugar, no horário que 
tiver disponibilidade e sem 
a obrigação de se deslocar 

presencialmente para uma 
sala”, pontuou Fernandes.

As restrições da pandemia 
ou dificuldades financeiras 
decorrentes da crise acabaram 

Thamires Marcelino

Rodrigo de Oliveira Fernandes, gerente da Uninter

Arquivo Pessoal

interrompendo a formação 
de muitos alunos. Ciente 
dessas dificuldades, a Uninter 
criou promoções para que 
nenhum aluno desista da sua 
preparação para o mercado 
de trabalho, cada vez mais 
exigente e competitivo.

“Profissionais qualificados 
com ensino superior ganham 
salários, em média, até 20% 
mais altos. Hoje, nossos alunos 
podem se qualificar para a 
vaga almejada ou promoção 
de carreira por preços aces-
síveis”, disse o coordenador, 
dando como exemplo os 
cursos de Licenciatura em 
Pedagogia (R$ 150,99), Ad-
ministração (R$ 146,29) e 
Gestão de Produção Industrial
(R$ 151,61).

Com aulas gravadas nos 
estúdios da Uninter de Curitiba 

por professores qualificados 
com mestrado e doutorado, 
os cursos formam profissio-
nais proativos e preparados 
para o uso de tecnologias 
como meio de aprimorar a  
qualificação.

“Um estudante EAD é um 
aluno atualizado que bus-
ca novas tecnologias, está 
sempre de olho nas redes 
e consumindo conteúdo 
digital. As empresas bus-
cam justamente esse tipo 
de comportamento”, contou.

Para facilitar o ingresso 
dos alunos, a Uninter tam-
bém trabalha com processo 
seletivo bimestral e as ins-
crições estão abertas. Para 
os interessados, é possível 
obter mais informações pelos 
telefones (11) 4699-1838 
ou (11) 97137-3052.

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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1º Panorama Dança Mogi
tem inscrições abertas

A Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo acaba de 
abrir as inscrições para o 
1º Panorama Dança Mogi, 
uma mostra de dança em 
formato virtual, que foi 
construída em parceria com 
a sociedade civil. Serão rece-
bidas, até o dia 5 de agosto, 
inscrições de propostas de 
apresentações artísticas do 
segmento da dança, por 
parte de artistas, grupos e 
instituições interessados.

As inscrições devem ser 
feitas de forma online, por 
meio do site da Secretaria 
Municipal de Cultura e 
Turismo, na aba editais. Os 
inscritos podem ser pessoas 
físicas ou jurídicas, com ou 
sem fins lucrativos, com 
sede e atuação em Mogi 
das Cruzes há pelo menos 
dois anos.

Formato virtual

Todos precisam estar devi-
damente inscritos no sistema 
de cadastro e mapeamento 
de profissionais da arte e 
cultura da cidade, que fica 
sempre disponível no site 
da Cultura. O proponente 
deve inscrever a proposta 
em formato de vídeo em link 
que esteja ativo e disponível, 
para acesso e análise da 
comissão julgadora.

Serão selecionados até 
176 projetos de dança para 
participarem da mostra e o 
valor destinado ao evento 
é de R$ 33,6 mil, sendo 
R$ 400 para cada projeto 
de coreografia (1 a 10 mi-
nutos), R$ 800 para cada 
espetáculo com duração de 
11 a 19 minutos e R$ 1,2 
mil para cada espetáculo 
com duração de 20 a 60 
minutos.

O Departamento de Ali-
mentação Escolar (DAE) da 
Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes está fazendo 
um trabalho voltado para a 
qualidade da alimentação dos 
alunos da rede municipal de 
ensino. Os kits de alimentos 
entregues aos alunos contam 
com produtos de mercearia 
e alimentos cultivados por 
produtores da agricultura 
familiar, oferecendo verduras, 
legumes e frutas fresquinhos.

A entrega é feita nas escolas 
e creches por regiões e seguem 
as normas do protocolo sani-
tário. As unidades escolares 
foram divididas em quatro 
regiões. A montagem é feita 
de acordo com a disponibi-
lidade dos fornecedores e o 
estoque do DAE, por esse 
motivo, as escolas podem 

Educação prioriza alimentação escolar
de qualidade e realiza pesquisa

Avaliação nutricional

fazendo uma pesquisa de 
avaliação nutricional, que 
poderá ser respondida até 
o dia 18 de agosto.

A pesquisa pode ser res-
pondida pelo aplicativo ou 
pelo site do Educa+Mogi 
(www.se-pmmc.com.br/
educamaismogi/app/). O 
acesso é feito com o RA do 
aluno e a senha. Devem ser 
informados o peso e a altura 
da criança, se ela pratica ou 
não atividade física e se possui 
patologia alimentar. Mais de 
5 mil alunos já responderam.

As informações coletadas 
irão traçar um perfil nutricional 
dos alunos e gerar indicadores 
para a elaboração de projetos 
de educação nutricional. A 
meta é que ao menos 10 mil 
alunos da rede municipal de 
ensino participem.

gradual as aulas presenciais, 
também é oferecido um car-
dápio nutritivo e balanceado 
de acordo com a faixa etária 
dos alunos. Com foco na 
qualidade da alimentação 
dos estudantes, o DAE está 

receber itens diferentes, mas 
a cada entrega é feita uma 
organização para que todos 
sejam atendidos com equi-
dade e qualidade.

Nas unidades escolares, 
que retomaram de forma 

Kits serão entregues aos alunos da rede municipal

Divulgação/PMMC
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Prefeito garante novas ações
contra pedágio na Mogi-Dutra

Cunha rebateu afirmações do vice-governador Rodrigo Garcia, que disse que o Estado dará continuidade ao edital

NOVO CAPÍTULO

O prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
anunciou, na noite de ontem, 
que a Prefeitura tomará novas 
ações nos âmbitos político 
e jurídico contra a intenção 
do Estado em instalar uma 
praça de pedágio na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88), na altura 
do km 40.

Cunha repercutiu declara-
ções do vice-governador do 
Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), 
informando que o governo 
pretende dar continuidade ao 
projeto de concessão das vias 
do chamado Pacote Litoral 
Paulista, que inclui também a 
Mogi-Bertioga (SP-98), com 
uma praça em Bertioga. A 
expectativa do Palácio dos 
Bandeirantes é de que o pro-
cesso seja concluído até o final 
do ano, conforme apontado 
pelo diretor-geral da Agência 
de Transportes do Estado 
de São Paulo (Artesp) em 
maio, quando foi iniciado 
o projeto. Na quinta-feira 

passada, também foi divulgada 
a composição da comissão 
responsável pelo edital de 
licitação.

Em uma transmissão ao 
vivo na internet, o prefei-
to esteve acompanhado da 
procuradora-geral do municí-
pio, Dalciane Felizardo, que 
informou a situação jurídica 
das ações tomadas junto ao 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE-SP) e no 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP).

O prefeito reafirmou os 
pontos apresentados pela 
municipalidade acerca da 
inconstitucionalidade da 
proposta de instalar uma 
praça sem a realização das 
audiências públicas necessárias.

A procuradora-geral reforçou 
que segue em análise técnica 
o pedido do município junto 
ao TCE-SP para a suspensão 
do edital até que todos os 
trâmites sejam realizados, 
entre eles a elaboração das 
audiências públicas adequadas 
com a participação ativa da 

comunidade. Também foi 
informado que o município 
pretende recorrer da decisão 
de um desembargador do TJ-

-SP que derrubou a liminar 
concedida pelo Ministério 
Público de Mogi das Cruzes. 

“Conversamos com as diretorias 

técnicas do TCE-SP que já 
deram razão ao nosso pleito, 
e aguardamos a declaração 
oficial do conselheiro”, res-
saltou Dalciane.

Cunha reforçou que está 
disposto a ir à confrontação 
direta contra o Estado pela 

exclusão do pedágio na Mogi-
-Dutra. “Este projeto não apenas 
separa a cidade ao meio no seu 
trecho urbano, mas também 
coloca uma nova barreira na 
região norte da cidade, que 
pode afastar empresas que já 
estão se instalando ou podem 

se instalar, representando 
uma perda de arrecadação de 
R$ 10 milhões por ano”, disse.

Novo protesto
O prefeito também apro-

veitou para conclamar os 
munícipes a participar, no 
dia 31 de julho, de um novo 
protesto organizado pelo mo-
vimento Pedágio Não. “Todos 
devem participar e fazer sua 
voz ser ouvida pelo governo 
do Estado”, afirmou Cunha.

Segundo Paulo Bocuzzi, líder 
do Pedágio Não, o protesto 
será realizado na entrada da 
cidade, onde será disponibi-
lizado um sistema de som 
para pronunciamentos de 
lideranças locais e de políticos 
que são contra a praça de 
cobrança. “Também preten-
demos realizar um ‘Pedágio 
do Bem’ que vai arrecadar 
alimentos não-perecíveis 
para entidades assistenciais 
que estão engajadas em nossa 
luta. Mais informações serão 
divulgadas a partir da próxima 
semana”, informou.

André Diniz 

Caio Cunha ressaltou a inconstitucionalidade do projeto apresentado pela Artesp

Emanuel Aquilera

Apae de Mogi promove 
ação para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais se apro-
xima e a Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) de Mogi 
das Cruzes preparou kits 
especiais como opções de 
presentes. Neste ano, o Dia 
dos Pais, festejado sempre 
no segundo domingo de 
agosto, cairá no dia 8. A 
verba arrecadada com a 
venda dos produtos será 
destinada para a manutenção 
da instituição, que continua 
prestando atendimento nas 
áreas da Educação, Saúde 
e Assistência Social mesmo 
na pandemia da Covid-19.  

Os kits são confeccio-
nados em bambu e foram 
feitos pelo fisioterapeuta da 
instituição Flavio Shigueo 
Takahashi, que é voluntário 
nos eventos sociais da Apae 
de Mogi.

Há várias opções de 
presentes, com valores 
que variam de R$ 45 a 
R$ 70. As peças podem 
ser reservadas por meio 
do telefone 9 9946-8940 

Presentes

(Regiane - WhatsApp). A 
entrega dos presentes será 
feita no dia 6 de agosto, das 
9 às 16 horas, na sede da 
instituição, localizada na 
rua Carmen Moura Santos 
,134 no Centro.

Apae
A Apae de Mogi das Cruzes, 

com 52 anos de fundação e 
certificada com o ISO 9001, 
é uma instituição sem fins 
lucrativos, com serviços 

prestados aos munícipes de 
Mogi das Cruzes e de outras 
cidades da região (Guararema, 
Biritiba Mirim, Salesópolis e 
Poá). A Organização atende, 
atualmente, 680 pessoas 
com deficiência múltipla 
e intelectual e Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
bem como suas famílias, 
nas áreas da Educação, 
Saúde e Assistência Social. 
O seu atual presidente é 
João Anatalino Rodrigues.

São vários produtos; valores variam de R$ 45 a R$ 70

Divulgação

Serviços essenciais irão 
funcionar na segunda-feira

Devido ao feriado de Nossa 
Senhora de N. S. de Sant’Ana, 
padroeira da cidade, come-
morado na próxima segunda-

-feira, a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes não terá expediente. 
Os serviços essenciais irão 
funcionar normalmente e o 
Mercado Municipal atenderá 
das 8 às ao meio-dia. 

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) e o Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
manterão o atendimento ao 
público por meio do telefone 153 
para denúncias e reclamações 
referentes ao descumprimento 
das medidas de restrição para 
enfrentamento da pandemia da 
Covid-19, casos de desrespeito 
à Lei do Silêncio e realização 
de pancadões e aglomerações. 

Na área da saúde, as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
não funcionarão no feriado. 
O Centro de Referência do 
Coronavírus, montado no 
Hospital Municipal, funcionará 
normalmente. A estrutura 
tem entrada por meio da 
rua Gutterman, nº 577, no 

Feriado de Sant’Ana

distrito de Braz Cubas. O 
atendimento telefônico por 
meio do número 160 não 
funcionará na segunda-feira. 

As Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) 24 ho-
ras do Rodeio, localizada 
na avenida Pedro Romero 
s/nº); no Oropó na avenida 
Kaoru Hiramatsu, s/nº) e 
Jundiapeba na rua Francisco 
Soares Marialva, esquina com 
Cecília da Rocha, a unidade 
24 horas do Jardim Universo 
e o Pró-Criança, que fica no 

Mogilar, também atenderão 
a população todos os dias. 
Para remoção de pacientes, o 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) e a Cen-
tral de Urgências, Remoções 
e Emergências (Cure) 192 
trabalharão ininterruptamente.

Os parques vão funcionar 
das 7 às 17 horas. O Serviço 
Municipal de Água e Esgo-
to (Semae) atenderá apenas 
emergências como falta de 
água e vazamentos por meio 
do telefone 115.

Parques funcionarão normalmente, das 7 às 17 horas

Mogi News/Arquivo
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SBT, 21H00

Chiquititas

Carol vai até o orfanato e diz que Carmen não pode colocar Cintia na direção 

do orfanato. Carmen pede para elas conversarem em outra direção e não 

exporem a discussão na frente das crianças. “Eu não entendo porque você 

quer ser diretora de um orfanato, se você não gosta de crianças”, alega 

Carol para Cintia.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Ana afi rma a Rodrigo que nao fi cara com ele. Cicero decide deixar Suzana. 

Jonas, Cris e Lourenço depõem para o Juiz sobre a vida de Tiago. Sofi a visita 

Ana na casa de Iná, e Ana diz que não pode mais treinar a amiga. Lucio diz 

a Celina que nao quer saber noticias de Ana. 

GLOBO, 19H15

Pega pega

Elza e Prazeres decidem abrir a mala de Júlio. Domenico avisa a Eric que 

ele sera transferido para uma casa de custodia. Antonia revela a Luiza que 

Eric tambem se envolveu com corrupcao. Antonia pede ajuda a Julio para 

encontrar Bebeth. Júlio consegue impedir que suas tias abram a mala. 

GLOBO, 21H00

Império
Irene afi rma a Mira que se casará com Eugênio. Joyce fi nge dormir quando 

o marido chega em casa. Joyce comenta sobre o sinal na perna de Ruyzinho, 

e Ritinha fi ca nervosa. Caio consegue que Bibi visite Rubinho.

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 65

CNE
FILMADORAS

RABARAP
CLIENTELA
USAEAS

ENFERMAGEM
FENOMODO
EMALEDM
RARRIOU

DEFENSIVOS
NITCAC
CANETABU
ISOANZOL

BACALHOADA
SORCSS

ER

Medida
da boca
de vul-

cões (pl.)

Os nativos
de EUA,

Canadá e
México

Reação 
involuntária
do corpo 

ao estresse

Câmeras
usadas na 
produção
de vídeos

Opção do
tabuleiro
da baiana

(Cul.)

"Predial",
em IPTU

Feminino
(abrev.)

Esteira (?):
agiliza a 
locomo-

ção

New (?),
plano 

econômico
dos EUA

Aviso
luminoso 
no estúdio
de rádios

Mineral
presente
no leite

(símbolo)

Caprinos
machos

Bilhete
Único

(abrev.)

Cada
gancho do
espinhel
(pesca)

Forma
sincopada 

de
"senhor"

Bate-papo
on-line

(Inform.)

(?) vivo,
objeto de
estudo da
Biologia

"A (?) é
mais pode-
rosa que
a espada"

(dito)

Rolo de (?):
compõe a
paisagem
de filmes
de velho

oeste

(?)-se: 
encoleri-
zam-se

Orelha,
em inglês
Lady (?),

lenda

Abaixou (a calça)

O pior resultado para
um espetáculo

(?)
agrícolas: 
combatem

pragas
em plan-
tações

Alvo dos
mimos de 
vendedores
Setor de
cuidados

com o
paciente, 
no hospital

Tecido de 
roupas das
discotecas
(anos 80)

(?) verbal:
indicativo

ou
subjuntivo

(?) Simpson, avô de
Bart, Lisa
e Maggie

(TV)

Prato
português

Estabelece
parâme-
tros de

qualidade
(sigla)

Linha
(abrev.)

Biscoito de (?), cama-
da crocante da palha

italiana
(Cul.)

3/abe — ear. 4/chat — deal — feno. 5/abará. 6/fiasco — godiva. 7/maisena.

Tudo na vida 
pode ser uma lição, 
aprendizado. Os erros 
e falhas também são 
aprendizados, pois 
descobrimos o que 
funciona e o que não 
funciona na nossa 
vida. Só não aprende 
quem fica parado. 
Para aprender é 
preciso movimentar-
se, inquietar-se.

Só aprendemos 
alguma coisa quando 
tentamos, e para 
tentar e aprender 

MOMENTO
especial

Nunca é tarde para perder

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

Aos aniversariantes de hoje que todos os seus sonhos se-

jam realizados e todos os seus desejos sejam alcançados. 

Feliz aniversário!

Seja um incentivador. O mundo já tem 
críticos demais.”

 cultura@jornaldat.com.br

nunca é tarde. Não 
importa a idade, o que 
precisamos é manter 
sempre aquele 
espírito de curiosidade 
infantil, que não 
tem medo de errar e 
questionar, e que está 
sempre em busca de 
respostas. 
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   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

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

YUKI  KAMIYA,  estado  civil  solteiro,  profissão contador, nascido em Hamamatsu  
no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e sete  (21/11/1997),  
residente  e domiciliado Rua Simão da Cunha Gago, 176,  casa  02,  Vila  Cecília,  
Mogi  das Cruzes, SP, filho de Nobuki Kamiya e de Cristina Mayumi Kamiya.                                   
CAROLINA  CAMPOS  MENDES,  estado  civil  solteira, profissão pedagoga, 
nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e  
noventa  e  oito (20/05/1998), residente e domiciliada Rua Simão da Cunha  Gago, 
176, casa 02, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filha de Davi Porto Mendes e de 
Debora Campos Mendes.                          

JEFFERSON  LUIZ  VIEIRA  SANTOS,  estado  civil  divorciado,  profissão 
operador  de  máquina, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de julho  
de  mil  novecentos e noventa e cinco (30/07/1995), residente e domiciliado  Rua  
Professor Gumercindo Coelho, 724, Vila Cecília, Mogi das  Cruzes, SP, filho de 
MARCELO LUIZ CERQUEIRA DOS SANTOS e de JOANA DARC VIEIRA.                                                          
ALINE  PEREIRA  SOUZA  DA  SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar,  
nascida  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete de junho de mil   novecentos   
e   noventa  e  quatro  (27/06/1994),  residente  e domiciliada  Rua  Professor 
Gumercindo Coelho, 724, Vila Cecília, Mogi das  Cruzes,  SP,  filha  de  MARCELO  
DE  SOUZA DA SILVA e de EDIVANE BENEDITO PEREIRA DA SILVA.                                            
Conversão de União Estável                                            

MAKALYSTER   MATHEUS   ARMELIN   RODRIGUES,  estado  civil  divorciado,
profissão  operador  de  caixa,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia 
dezessete  de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (17/01/1996), residente  
e  domiciliado Rua Constelation, 612, Jardim Aeroporto III, Mogi  das  Cruzes,  
SP, filho de EDELSO LUCIO GUIMARÃES RODRIGUES e de CLEODETE 
ARMELIN RODRIGUES.                                           
LETÍCIA  FERNANDES BRANCO, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia cinco de fevereiro de mil novecentos  
e noventa e seis (05/02/1996), residente e domiciliada Rua Sebastião Francisco 
da Costa, 83, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filha de ROBERTO RONDINEI 
BRANCO e de REGIANE FERNANDES BRANCO.       
Conversão de União Estável                                            

WILLIAM  JOSÉ  SUEVO  DE  OLIVEIRA,  estado  civil  solteiro, profissão gesseiro,  
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia doze de março de mil novecentos  e  
noventa  e  oito  (12/03/1998), residente e domiciliado Avenida  América,  415,  B,  
Jardim Aeroporto II, Mogi das Cruzes, SP, filho de ALEXANDER CRENELSON 
DE OLIVEIRA e de MONICA SUEVO DE SOUZA.  
BIANCA  TALITA CAMPOS DA SILVA GARCIA, estado civil solteira, profissão do  
lar,  nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia vinte e cinco de novembro  de mil 
novecentos e noventa e seis (25/11/1996), residente e domiciliada  Rua  Vicente 
Antônio Grisário, 156, casa 02, Jardim Santa Teresa,  Mogi  das  Cruzes, SP, filha 
de FABIO LOPES GARCIA e de MARTA MARIA CAMPOS DA SILVA.                                                
Conversão de União Estável                                            

CLAYTON  EDUARDO  DE  LIMA  PEREIRA,  estado  civil solteiro, profissão 
empresário,  nascido  em  Suzano,  SP  no  dia primeiro de maio de mil novecentos  
e  noventa  e  nove  (01/05/1999), residente e domiciliado Avenida  Gaspar Vaz, 
432, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filho de ANTONIO RIBEIRO PEREIRA e 
de KATIA REGINA DE LIMA.                    
ENILDE  MARIA  DA  SILVA, estado civil divorciada, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de outubro de 
mil  novecentos  e  noventa e um (15/10/1991), residente e domiciliada Avenida  
Gaspar Vaz, 432, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOAO MARIA DA 
SILVA e de IEDA MARIA DA SILVA.                         
Conversão de União Estável                                            

RENATO  CESAR  DOS  SANTOS  CHRISPIM,  estado civil solteiro, profissão 
farmacêutico,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia dois de março de mil  
novecentos e oitenta e nove (02/03/1989), residente e domiciliado Rua Dom 
Luiz de Souza, 270, casa 13, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP,  filho  de  
JOSÉ  ROBERTO  DE OLIVEIRA CHRISPIM e de PLACIDINA DOS SANTOS 
CHRISPIM.                                                      
ISABEL  CRISTINA  NUNES,  estado  civil  solteira,  profissão tutora de ensino  
a  distância,  nascida  em Ribeirão Pires, SP no dia quatro de setembro  de mil 
novecentos e oitenta e sete (04/09/1987), residente e domiciliada  Rua  Guarani,  
633,  Jardim Revista, Suzano, SP, filha de GENÉSIO NUNES e de TEREZINHA 
DE JESUS OLIVEIRA NUNES.                 

VICTOR  RIBEIRO  DA  COSTA,  estado  civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos  
e  noventa  e  oito  (15/11/1998), residente e domiciliado Avenida  Maurílio  Souza  
Leite  Filho, 777, apto 501, bloco O, Parque Olimpico,  Mogi  das  Cruzes, SP, filho 
de ROGERIO GOMES DA COSTA e de ROSANA RIBEIRO.                                                       
KAUANE  DE  OLIVEIRA SANTOS FERNANDES, estado civil solteira, profissão
do  lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP no dia vinte e dois de maio de dois  
mil e um (22/05/2001), residente e domiciliada Rua Carlos Gomes, 314,  Vila  
Maria  Augusta,  Itaquaquecetuba,  SP,  filha de OMERIO DE OLIVEIRA SANTOS 
FERNANDES e de JULIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS.         

MATEUS  ADRIEL DIAS LEITE, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
escritorio,  nascido  em  Suzano,  SP  no  dia  dez  de  abril  de mil novecentos e 
noventa e cinco (10/04/1995), residente e domiciliado Rua Prudente  de  Moraes, 
2766, fundos, Vila Monte Sion, Suzano, SP, filho de SEGIO ADRIANO CORREA 
LEITE e de AMANDA DIAS PEDROSO LEITE.         
HELLEN  CRISTINA  DE  MORAES ERIVALDO, estado civil solteira, profissão 
química, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de março de  
mil  novecentos  e  noventa  e  quatro  (24/03/1994),  residente e domiciliada 
Rua Doutor José Juca Assis, 633, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filha 
de CLODOALDO ÉDISON ERIVALDO e de ISABEL CRISTINA DE MORAES 

ERIVALDO.                                                      

DOUGLAS DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão serralheiro, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia sete de maio de mil novecentos e 
noventa e dois (07/05/1992), residente e domiciliado Rua Rodésia, 469, Jardim  
Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filho de ROBERTO CARLOS NUNES 
PEREIRA e de ANA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA.                    
LEIDAIANE  MARIA  PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar,  
nascida  em  São  João,  PE  no  dia  cinco  de  novembro de mil novecentos  e 
noventa e seis (05/11/1996), residente e domiciliada Rua Rodésia,  469,  Jardim 
Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filha de FRANCISCO PEREIRA DA 
SILVA e de LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO.        
Conversão de União Estável                                            

ANDRE  LUIS FERREIRA FELIPE, estado civil divorciado, profissão tecnico de  
seguros, nascido em São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos  
e oitenta e nove (15/09/1989), residente e domiciliado Rua São  José de 
Mossamedes, 496, apto 11, bloco A, Guaianases, São Paulo, SP,  filho  de  JOÃO  
FELIPE  SOBRINHO  e de TEREZA FERREIRA DE AGUIAR SOBRINHO.                                                             
THALIA  ROCHA  DE AGUIAR, estado civil solteira, profissão atendente de 
vendas,  nascida em Marília, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos  
e noventa e sete (23/12/1997), residente e domiciliada Rua Oiapoque,  23,  casa  
02, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filha de NATALIA ROCHA DE AGUIAR.                                              

ITALO   AUGUSTO   SANTOS  BARBOZA,  estado  civil  solteiro,  profissão 
autônomo,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e quatro de janeiro  
de  mil novecentos e noventa e nove (24/01/1999), residente e domiciliado  Rua  
José  Virgílio  da Silva, 88, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de WAGNER 
AUGUSTO BARBOZA e de SILMARA DOS SANTOS BARBOZA.                                                              
BIANCA  PIRES  DE  LIMA,  estado  civil  solteira,  profissão autônoma, nascida  
em Suzano, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e  noventa  e  
oito  (21/09/1998),  residente  e  domiciliada Rua José Benedito  dos Santos, 
196, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSIAS INACIO DE LIMA e de 
SIMONE QUEIROZ DE ARAUJO PIRES.         

JHONNATAN  HENRIQUE  DE  LIMA  SILVA,  estado civil solteiro, profissão 
atendente balconista, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de fevereiro 
de dois mil (18/02/2000), residente e domiciliado Rua Kasumo Sumizono, 1024, 
Jardim Santa Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filho de Ely Augusto da Silva e de Ana 
Paula de Lima Silva.                        
ALINE  PEREIRA  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  oito  de novembro de mil novecentos  
e noventa e nove (08/11/1999), residente e domiciliada Rua Ana  Alexandrina  
Barbosa,  203, Jardim Santa Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filha de José Luiz da 
Silva e de Adelaide Luiz Pereira da Silva.  
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O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 
37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do seguinte 
ato administrativo:

LEI COMPLEMENTAR Nº 156, DE 22 DE JULHO DE 2021 - Altera a Lei Complementar nº 152, 
de 27 de julho de 2020, que autoriza a suspensão do pagamento ao Instituto de Previdência 
Municipal de Mogi das Cruzes - IPREM, da contribuição previdenciária patronal referente aos 
servidores estatutários ativos, inativos e pensionistas, vinculados à Administração Pública 
Direta e Indireta, com fundamento na Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 
2020, e na Portaria SEPRT/ME nº 14.816, de 19 de junho de 2020, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 22 de julho de 2021. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br.

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

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

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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SUÍTE

DORMITÓRIO

CIRCULAÇÃO ÍNTIMA

LIVING SALA DE
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