
Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes RESPEITE A QUARENTENA

SÁBADO, 31 DE JULHO DE 2021 |  R$ 2,00EDIÇÃO 8514  

ALGUÉM TE
CONTOU?
A Prefeitura de Mogi 
reuniu os últimos

6 meses de trabalho 
em um só lugar!

Acesse e con�ra 

bit.ly/alguemtecontou 

Índices criminais apontam
crescimento no 1º semestre
Apenas nos roubos de carga foram 17 ocorrências neste ano e nove nos primeiros seis meses de 2020; elevação de 88,8%

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ginásio Municipal vai abrigar pessoas em situação 

de rua durante as noites mais frias. Cidades, página 4

Os quatro principais crimes divul-
gados nos levantamentos mensais da 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública (SSP) indicam crescimento 
no comparativo entre dois períodos 
analisados em Mogi das Cruzes. Nos 
primeiros seis meses deste ano ocor-
reram mais roubos de carga, de veí-
culos, furtos e estupros do que no 1° 
semestre de 2020. Os dados, regis-
trados em todas as delegacias da ci-
dade, destacam que no 1° semestre 
deste ano foram 17 roubos de carga 
e no mesmo período do ano ante-
rior, nove ocorrências, alta de 88,8%.  
Cidades, página 3

Hoje, às 10 horas

‘Pedágio Não’ 
realiza protesto 
na Mogi-Dutra
Cidades, página 3Modalidade que registrou a maior taxa de crescimento no município foi a de roubo de carga

Divulgação/Polícia Civil
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Alto Tietê

Mais da metade da população 
já foi vacinada em 8 cidades

Em Mogi, 238 mil pessoas receberam a 1ª ou dose única 

da vacina, ou 52,9% dos habitantes. Cidades, página 5
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CONTRA O FRIO
A Associação Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) e o Conselho Em-
presarial Feminino (Consef) entre-
garam 166 cobertores para o Fundo 
Social de Mogi. A iniciativa integra 
a campanha Inverno Solidário. A 
sede da entidade é um dos pontos 
de arrecadação da ação que recebe 
doações para distribuir para a po-
pulação em vulnerabilidade social. 
A entrega foi realizada pela presi-
dente da ACMC, Fádua Sleiman, e 
pela presidente do Consef e diretora 
da Associação Comercial de Mogi, 
Celu Campolino.

TIA CHICA
A ACMC e o Consef também parti-
cipam de outra campanha do Fun-
do Social de Mogi, a Tia Chica, que 
arrecada absorventes para distri-
buir para as pessoas carentes. As 
doações de ambas ações podem ser 
recebidas na sede da Associação 
Comercial (rua Barão de Jaceguai, 
674, Centro), de segunda a sexta-
-feira, das 8 às 17 horas.

PRORROGADA
A EDP, distribuidora de energia elé-
trica do Alto Tietê, em parceria com 

o PicPay, aplicativo que tem como 
objetivo facilitar a forma como as 
pessoas lidam com dinheiro, com-
pram e se comunicam, prorrogam 
campanha de cashback para usuá-
rios novos e já ativos na platafor-
ma. A promoção se encerra hoje. Os 
clientes que fizerem o pagamento 
da conta de luz da EDP usando car-
tão de crédito pela primeira vez no 
aplicativo do PicPay terão direito a 
um cashback de até 40% do valor 
da conta. Para mais informações 
e acessar o regulamento da cam-
panha, clique aqui: www.edp.com.
br/picpay.

LIMPEZA PÚBLICA
O mutirão de limpeza pública, exe-
cutado pela Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, atenderá hoje o 
Conjunto São Sebastião e também 
um terreno municipal na Vila da 
Prata. Nesses locais, as equipes fa-
rão, desde o início da manhã, tra-
balhos de capinação, raspagem de 
guias, roçada e retirada de entulho. 
A ação também faz parte da força-
-tarefa de zeladoria, que é realiza-
da com o intuito de manter a cidade 
limpa e de prevenir a ocorrência de 
enchentes e alagamentos.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Comércio se anima

D
epois de atravessar um período crí-
tico de quase um ano e meio en-
frentando as rigorosas medidas de 
restrição ocasionadas pela pande-

mia do coronavírus, o comércio vive um mo-
mento de puro otimismo. Na quarta-feira, o 
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou que, a partir de amanhã, a flexi-
bilização das regras restritivas chega ao seu 
ponto mais tênue, permitindo a abertura dos 
estabelecimentos até a meia-noite e a ocupa-
ção de 80% da capacidade. Melhor que isso 
é a possibilidade aventada de que no dia 17 
de agosto, ao menos nas questões de tempo 
e presença de público, o normal estará de 
volta e o fim das restrições será decretado.

Se essa liberação for confirmada, os co-
merciantes terão tempo hábil para plane-
jar as ações mercadológicas voltadas para 
o principal período de vendas, que inclui 
as comemorações do Natal e Ano Novo. O 
vento favorável permite sonhar com uma 
parcial recuperação do comércio, já que os 
prejuízos acumulados durante a pandemia 
foram elevados. Da mesma forma, por rea-
ção, o mercado trabalhista deve aquecer e 

novas oportunidades de emprego irão surgir. 
A retomada da normalidade deve ter efeito 
cascata, carregando na correnteza diversos 
setores da produção e consumo.

De acordo com avaliação das entidades 
representativas do comércio, 60 novas em-
presas se estabeleceram após o início da fle-
xibilização, como prova de que a recupera-
ção empresarial é realidade. A estimativa é 
de que os índices de crescimento do setor, 
comparados com o cenário de dois anos 
atrás, possam estar concretizados num pe-
ríodo entre 18 e 24 meses.

No entanto, há ainda a combinação de 
outros fatores para que isso possa ocorrer. 
Um deles é o avanço da vacinação contra 
a Covid-19, cuja perspectiva de cobertura 
total da população adulta está prevista para 
meados de setembro. A partir da imuniza-
ção, poderemos ter o controle da doença e 
a manutenção em baixa no surgimento de 
novos casos e mortes. Mesmo que a situa-
ção aparente estar normalizada, as pessoas 
ainda precisarão manter as regras de segu-
rança, com o uso de máscaras e de álcool em 
gel, e, acima de tudo, evitar aglomerações.

Ao abordar este tema es-
tamos nos referindo mais a 
perspectiva escolar. Em outras 
instituições, como nas comu-
nidades, igrejas, organizações 
da sociedade civil, famílias, 
movimentos sociais, políti-
cos, enfim, nas associações 
dos mais variados segmen-
tos, também se pode educar 
e estimular a consciência para 
a cidadania. A constituição 
federal da República diz que 
todos são iguais perante a lei. 
Mas, destaque-se que é so-
mente perante a lei. Para que 
houvesse igualdade real, seria 
necessário implantar definiti-
vamente o comunismo que, 
aliás, não deu certo nem em 
Cuba, nem na China ou na 
antiga União Soviética. Edu-
car para quê? O que se pode 
entender por cidadania?

“Cidadão”, no passado, “era 

Cidadãos, busquem o patriotismo

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

sinônimo de membro respeitá-
vel” ou com poderes ou prer-
rogativas especiais dentro da 
comunidade com possibilida-
des de participação e direito 
político, tendo influência, vez 
e voto. Hoje, o entendimento 
do termo cidadão, expandiu-se. 
Pode-se entender como todo 
membro da comunidade hu-
mana, com direitos e deveres 
pessoais universais, indisponí-
veis, inalienáveis, transcultu-
rais, trans-históricos e trans-
geográficos (conforme o dizer 
de Ricardo Brisolla Balestreri).

A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948 
sintetizou os direitos dos ci-
dadãos, quando afirma: “Ci-
dadão é o sujeito da história, 
de sua própria história e, com 
outros cidadãos, da história 
da sua comunidade, da sua 
cidade, da sua nação e do seu 

mundo”. A igualdade maior 
se dá pela condição humana, 
seja homem ou mulher, sem 
qualquer discriminação. Os 
governantes devem dar exem-
plo de cidadania, sem dema-
gogia, e, estimular o civismo 
e comemorar publicamente 
as datas cívicas. O respeito à 
Pátria e à humanidade edu-
ca e traz grandes benefícios 
para a sociedade. Educar para 
a cidadania é estimular os 
direitos e deveres, respeitar 
as diferenças, educar cada 
ser humano para que tenha 
fé em seu potencial. Ame a 
sua Pátria e seja exemplo para 
seus descendentes. Pensar em 
patriotismo neste momento 
é uma utopia. Mas devemos 
seguir em frente.

 olavocamara.adv@uol.com.br
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3ª Feira de Adoção de cães
e gatos ocorre hoje no CCZ

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes realiza hoje, a 3ª Fei-
ra de Adoção do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) 
e do Centro de Bem Estar 
Animal (CBEA). Das 9 às 
13 horas, o público poderá 
conhecer e adotar cães e gatos 
com entrada controlada e 
supervisionada para evitar 
aglomerações. 

Para adotar, é necessário 
comparecer ao local portando 
documento oficial com foto 
e comprovante de endereço. 
Não será permitida a presen-
ça de menores de 18 anos 
desacompanhados.

As primeiras edições do 
evento foram realizadas em 
maio e junho, respectivamente, 
quando 33 animais ganharam 
novos lares. A adoção é um ato 
de responsabilidade e, assim 
como ocorreu na primeira edição, 
a equipe e os voluntários do 
Passeio Animal estarão no local 
para orientar os interessados 
sobre as principais dúvidas e 
cuidados. 

Todos os animais doados 

Ato de responsabilidade

estarão devidamente chipados, 
vacinados e castrados. Para 
aqueles que eventualmente 
ainda não tenham recebido 
todas as doses da vacina ou 
não tenham sido castrados, os 
responsáveis serão orientados 
sobre como fazer.

Entre os pets para adoção 
estão machos e fêmeas de 
várias idades e portes, cães e 
gatos. Há também opções de 
filhotes. Atualmente o CCZ e 
o CBEA, contam com mais de 

100 animais, entre cães e gatos. 
Em caso de adoção de ga-

tos, sendo possível, a pessoa 
interessada deve levar uma 
caixa para transporte, o que 
garante mais segurança no 
trajeto com o animal. 

Interessados podem com-
parecer no CCZ, que fica na 
estrada de Santa Catarina, 
2540, em Cezar de Souza. 
Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4792-8585.

Entre os pets para adoção estão machos e fêmeas

Divulgação

Indicadores criminais mostram 
aumento no primeiro semestre

Roubo de carga, de veículos, furtos e estupros tiveram elevação na comparação com 6 primeiros meses de 2020

SEGURANÇA

Os quatro principais cri-
mes divulgados por meio 
dos levantamentos mensais 
da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP) 
indicam crescimento no 
comparativo entre dois pe-
ríodos analisados em Mogi 
das Cruzes. Nos últimos 
seis meses ocorreram mais 
roubos de carga, de veículos, 
furtos e estupros do que no 
1° semestre de 2020.

Os dados computados pela 
SSP, registrados em todas 
as delegacias do município, 
apontaram que no 1° semes-
tre deste ano ocorreram 17 
roubos de carga, enquanto 
no mesmo período do ano 
anterior foram registrados 
nove crimes da mesma cate-
goria. Esta foi uma elevação 
de 88,8%.

Em relação aos roubos de 
veículo, estes passaram de 82 
para 135 do 1° semestre de 
2020 para o mesmo período 
deste ano, nos últimos seis 

meses. Ou seja, somente nos 
roubos de veículos houve 
um crescimento de 64,6% 
entre as duas temporadas.

Já o aumento de 28,3% 
nos casos de furtos em geral, 
ainda segundo o levantamento 
da SSP, ocorreu porque nos 
seus primeiros meses do 
ano anterior o total ficou 
em 1.272 casos. De janeiro 
a junho deste ano, houve 
1.632 destas ocorrências.

Em Mogi, os estupros em 
geral também cresceram 
e, os números do Estado 
mostram um aumento de 
51,1% de uma temporada 

para outra. Isso porque, no 
período de 2020 e deste 
ano as ocorrências desta 
violência sexual passou de 

45 para 68.
O crime está previsto no 

Código Penal e foi instituí-
do no dia 7 de dezembro 

de 1940, na lei n]º 2.848. 
“Constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou 

a praticar ou permitir que 
com ele se pratique outro 
ato libidinoso”, define a lei 
como estupro.

Participa da mesma pena 
quem pratica essas ações 
com alguém que, por en-
fermidade ou deficiência 
mental, não tem o neces-
sário discernimento para a 
prática do ato, ou que, por 
qualquer outra causa, não 
pode oferecer resistência.

Conforme explicou a Secre-
taria Estadual de Segurança, 
as estatísticas criminais são 
utilizadas para retratar a si-
tuação da segurança pública 
e permitir o planejamento 
de ações policiais e de in-
vestimentos no setor.

Em São Paulo, a com-
pilação dos dados é feita 
pela Pasta por intermédio 
da Coordenadoria de Aná-
lise e Planejamento (CAP), 
responsável pela análise dos 
dados de interesse policial 
e pela realização de estudos 
para prevenir e reprimir a 
criminalidade.

Thamires Marcelino

Elevação maior pôde ser constatada nos roubos de carga, com aumento de 88,8%

Mogi News/Arquivo

Movimento contra o pedágio
tem ação na Mogi-Dutra

O movimento Pedágio Não, 
que articula ações e apoio 
contra o projeto do governo 
do Estado em instalar uma 
praça de cobrança na rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88) realiza 
hoje, a partir das 10 horas, 
uma nova manifestação em 
Mogi das Cruzes.

O ato foi anunciado nas 
redes sociais do movimento, 
conclamando a população a 
participar do ato, que será 
realizado no Posto Itamara-
thy, localizado na saída da 
rodovia municipal.

Segundo mencionado pela 
organização em ocasiões 
anteriores, não será realizada 
uma carreata como na mani-
festação promovida no final 
de maio contra a retomada 
do projeto de concessão à 
iniciativa privada, mas um 
encontro de moradores da 
cidade “para ouvirem e serem 
ouvidos, com a participa-
ção de políticos de Mogi 
e da região do Alto Tietê”, 

Protesto e doação

como foi mencionado pelo 
coordenador do movimento, 
Paulo Bocuzzi.

Os organizadores também 
realizarão uma arrecadação 
de alimentos não-perecíveis, 
que serão encaminhados 
para entidades assistenciais 
de Mogi das Cruzes que 
apoiam o ato. A doação 
será voluntária, e todos os 
produtos arrecadados serão 
distribuídos às organiza-
ções não-governamentais 

e entidades pelo Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomercio).

A realização do ato, se-
gundo Bocuzzi, acontecerá 
sob todas as regras sanitárias 
e com orientações contra 
aglomerações, com o intuito 
de evitar a propagação do 
coronavírus. “Sempre orien-
tamos que todos compareçam 
com máscara, que façam 
uso de álcool em gel e que 
mantenham uma distância 
segura. Vamos fazer este 
protesto de forma ampla, 
porém consciente”, pontuou.

O protesto conta com o 
apoio do prefeito de Mogi 
das Cruzes, Caio Cunha 
(Pode), que anunciou sua 
participação na sexta-feira 
passada em uma transmissão 
ao vivo nas redes sociais. 

“Esta é a hora do mogiano 
fazer sua voz ser ouvida pelo 
governo do Estado contra este 
absurdo que é o pedágio em 
Mogi das Cruzes”, convocou 
o prefeito na ocasião.

André Diniz

Grupo também pretende 
arrecadar alimentos

Divulgação

Dados foram 
computados pela 
SSP, registrados em 
todas as delegacias 
do município
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Ginásio municipal de esportes 
serve como abrigo emergencial

Por conta dos dias com frio intenso, Prefeitura de Mogi abriu o espaço para abrigar pessoas em situação de rua

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em função das baixas 
temperaturas que vêm sendo 
registradas ao longo dos 
últimos dias, a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes decidiu 
providenciar mais uma medida 
de acolhimento para pessoas 
em situação de rua: desde 
ontem, o Ginásio Municipal 
Professor Hugo Ramos está 
aberto durante a noite e a 
madrugada, para receber 
e abrigar a população em 
situação de rua.

A acolhida no ginásio 
tem início às 19 horas e 
o serviço será encerrado 
na manhã do dia seguinte, 
após a oferta do café da 
manhã. O foco é atender 
uma eventual demanda 
reprimida, que não possa 
ser contemplada pelas cinco 
unidades de acolhimento 
institucional já existentes 
na cidade. O atendimento é 
espontâneo, portanto, para 
quem busca o abrigo, basta 
ir direto ao local. Munícipes 
que queiram ajudar também 
podem encaminhar ao local 
pessoas em situação de rua, 
bem como doar lanches e 
roupas.

“Se você conhece ou se 
deparar com alguém em 
situação de rua, oriente e 
ajude essa pessoa a ir para 
o acolhimento. A abertura 
do ginásio é uma medida 
adicional que tomamos, para 
reforçar o atendimento a 
esse público, que é o mais 
vulnerável e mais exposto 
realmente às condições do 
tempo”, destacou o prefeito 
Caio Cunha (Pode).

Além de camas, colchões 
e cobertores, para garantir a 
pernoite, a Prefeitura também 
providenciou estrutura para 
a higienização e alimentação 
dos abrigados. A preparação 
foi feita a partir de uma grande 
mobilização, que envolveu 
diversas secretarias muni-
cipais. Tudo obedece ainda 
aos protocolos sanitários, 

para evitar a contaminação 
pela Covid-19.

O acolhimento é de ca-
ráter excepcional, portanto 
funcionará apenas no perío-
do da noite e madrugada, 
que são os momentos mais 

críticos de frio e somente 
nos dias com temperaturas 
mais baixas.

A abertura do espaço é 
uma alternativa ao serviço 
já ofertado diariamente pela 
Secretaria de Assistência 

Social, que faz as aborda-
gens, das 8 às 23 horas, 
distribui cobertores àqueles 
que não aceitam a oferta do 
acolhimento institucional e 
encaminha os que aceitam 
para as cinco unidades já 

existentes na cidade. Não 
há registro de superlotação 
nessas unidades.

Após as 23 horas, o serviço 
é feito pela Guarda Muni-
cipal, que está treinada e 
orientada para tal e deve ser 

acionada pelo telefone 153. 
Nos últimos dias, em função 
do frio, a GCM também tem 
atuado de forma reforçada, 
tanto com a abordagem 
quanto com a distribuição 
de cobertores.

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 “MÊS DOS PAIS 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. [2] Os cursos no 

formato ao vivo telepresencial pertencem à modalidade de ensino de educação a distância. | JUL/2021 

GRADUAÇÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO
A DISTÂNCIA
AO VIVO TELEPRESENCIAL²

70
DE DESCONTO
NAS MENSALIDADES1

ATÉ

%SEJA MOTIVO 
DE ORGULHO.

FAÇA UNINTER.

MÊS DOS PAIS.

ALGUÉM TE CON

3.27
Mogi per

vagas d
empreg

2020

contrataçõesvia
MogiConecta 

1.433

GERAÇÃO DE EMPREGO

O pagamento dos impostos foi 
adiado para o final do ano, sem 
juros ou multas, considerando 
as restrições impostas pela 
pandemia. 

IPTU E ISS

Não é empréstimo, é benefício! 
Ajuda de até R$ 1.500, durante 
2 meses, para empresas do 
Simples Nacional afetadas pela 
pandemia da Covid-19.

AUXÍLIO EMPRESARIAL

-Projeto de Lei isenta ambulan
tes das taxas de licenciamento 
para exercício do comércio e 
também das taxas de ocupação 
de solo urbano. 

AMBULANTES
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8 cidades da região já vacinaram
mais da metade dos habitantes

Apesar do avanço, números da plataforma VacinaJá mostram os municípios nas últimas posições do Estado

COVID-19

Um novo levantamento 
do grupo MogiNews/DAT 
junto à plataforma VacinaJá, 
do governo do Estado de São 
Paulo, mostrou que a maioria 

André Diniz absoluta das cidades do Alto 
Tietê já alcançou mais da 
metade de sua população 
em geral imunizada com a 
primeira dose ou a dose única 
da vacina contra a Covid-19.

O ranking de vacinação leva 

em conta os relatórios diários 
das Secretarias Municipais 
de Saúde das dez cidades da 
região, com base nos traba-
lhos do Plano Nacional de 
Imunização (PNI) e do Plano 
Estadual de Imunização (PEI). 

Os números incluem as doses 
da CoronaVac, AstraZeneca, 
Pfizer e Janssen. No total, 
681.518 pessoas já receberam 
o agente imunizante.

A cidade com o maior nú-
mero de pessoas imunizadas 

é Mogi das Cruzes, que con-
tabilizou 238.449 pessoas, 
ou 52,9% da população. No 
ranking estadual, Mogi está 
na posição 558 entre as 645 
cidades do Estado.

Entretanto, outras três 

cidades estão à frente na 
proporção entre vacinados e 
a população geral. A melhor 
posicionada é Guararema, 
que possui 18.856 pessoas 
protegidas, o equivalente a 
62,6% da população, com a 
186ª posição estadual.

A segunda melhor posi-
cionada é Salesópolis que, 
com 10.258 pessoas e uma 
população de 17.252 habitan-
tes, tem 59,5% de cobertura 
vacinal. Santa Isabel está em 
terceiro lugar, com 31.214 
habitantes imunizados, o que 
equivale a 53,8% de pessoas 
protegidas.

Dentre os municípios mais 
populosos do Alto Tietê, Poá 
figura na colocação de número 
577, com 61.142 munícipes 
protegidos, e 51,7% dos 
moradores vacinados. Suzano, 
por sua vez, chegou à marca 
de 51,2% de vacinados, com 
153.736 pessoas cobertas.

Embora ainda conste como 
entre as últimas no ranking 
estadual de vacinação, no 640º 
lugar, a cidade de Itaquaque-
cetuba conta com 168.568 
pessoas com a primeira ou 
a dose única da vacina, o 
que corresponde a 45% da 
população. A outra cidade que 
ainda não chegou à marca da 
metade de moradores imuni-
zados é Ferraz de Vasconcelos 
que, com 88.969 imunizados, 
possui 45,3% no coeficiente 
estadual e a 638ª posição.

Região recebe novo lote com 214.060 imunizantes

A região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tie-
tê (Condemat) recebe na 
próxima segunda-feira um 
novo lote de imunizantes, 
com 115.890 doses de As-
traZeneca e 98.170 de Co-
ronaVac. Os imunizantes são 

direcionados para primeira 
dose em jovens de 25 a 27 
anos e para segunda dose de 
pessoas com comorbidades 
de 50 a 59 anos.

O Condemat também 
informou que a região che-
gou ontem a 5.111 óbitos 
pela Covid-19. Nas últimas 

24 horas os municípios de 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba e Suzano 
registraram 14 óbitos. 

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica de Suzano, 
dos 11 óbitos registrados no 
município, apenas quatro 
ocorreram no mês de julho. 

Mais uma remessa

Vacinação contra a gripe será realizada hoje

Mogi das Cruzes reali-
za hoje, das 8 às 15 horas, 
uma ação de repescagem 
para aplicação da vacina 
contra a gripe em quatro 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs): Vila Suíssa, Nova 
Jundiapeba, Braz Cubas e 
Vila Natal. Os interessados 

devem comparecer munidos 
de documento pessoal e 
comprovante de endereço. 
Para crianças, é obrigatória 
apresentação da caderneta 
de vacinação. 

As doses disponibilizadas 
neste final de semana são 
remanescentes do estoque 

destinado à Campanha Na-
cional de Vacinação contra 
a Gripe na cidade. No total, 
Mogi das Cruzes alcançou, em 
média, de 60% de cobertura 
vacinal entre os públicos-

-alvo, compostos por idosos, 
gestantes, puérperas, crianças 
e trabalhadores da saúde. 

Em quatro UBSs

ÉM TE CONTOU?
Veja o que a Prefeitura 
de Mogi vem fazendo 
nos últimos 6 meses

 Quer saber mais? Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code abaixo ou acesse: bit.ly/alguemtecontou
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SBT, 21H00

Chiquititas

Na escola, Mili, Vivi, Pata e Bia conversam sobre a postura arrogante de 

Marian, que nem parecia estar com depressão. “Vocês nunca foram minhas 

amigas e nunca irão ser. Afi nal, eu sou uma Almeida Campos e vocês não 

passam de quatro órfãs patéticas”, alega Marian.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

A vida da gente

Eva se faz de vitima na frente de Ana, depois que a fi lha descobre sobre a 

campanha de Júlia. Nanda fi ca satisfeita com o sucesso de seu brecho. Dora 

se irrita com a resistencia de Marcos a arrumar um emprego. Celina examina 

Julia e deixa Manuela e Rodrigo apreensivos.

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Antonia avisa a Douglas que o delegado Siqueira intimará Eric. Cássio conta 

a Pedrinho e Luiza que Eric e inocente e oferece provas em troca de dinheiro. 

Sabine quer provar que Eric fez um mau negocio ao comprar o hotel. Madalena 

culpa Cristovao por ter perdido seu fi lho.

GLOBO, 21H00

Império
Maria Marta e João Lucas vão a um coquetel em homenagem a Maria Clara. 

Beatriz vê Leonardo pedindo dinheiro na rua. Vicente convida Cristina para ir 

a seu restaurante. Antoninho pede que Arnoldão convença Juliane a aceitar 

seus serviços de personal training. 

RECORD, 21H

Gênesis

A novela não é exibida aos sábados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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ASSISTENTE

3/vie. 4/cold. 5/pilão. 11/nélida piñon.

Mantenha-se firme 
no seu caminho 
mesmo que as 
dificuldades surjam 
sem aviso. Não tema 
os obstáculos e 
permaneça otimista 
perante qualquer 
problema.

A vida deve ser 
encarada com 
esperança e muita 
positividade. Na 
verdade, viver é uma 
arte que merece ser 
trabalhada desde 
logo. Não desista! 

MOMENTO
especial

Não desista de continuar

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTE: MINEKO NAKASATO MORI

Feliz aniversário! Que a vida seja melhor a cada dia, que 

você encontre a felicidade em cada esquina e jamais perca 

a fé.

Quando é pra dar certo, até os ventos 
sopram a favor...”

 cultura@jornaldat.com.br

Continue!
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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 Ci-
vil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de 
Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cru-

zes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos 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

AILSON  DA  COSTA  SOUZA,  estado  civil  solteiro,  profissão Líder de 
Restaurante,  nascido em Ouricuri - Distrito Barra de São Pedro, PE no dia  
dezessete  de  julho  de  mil  novecentos e noventa (17/07/1990), residente e 
domiciliado Rua Juraci, 517, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP,  filho  de  Juvenal  
Ribeiro de Souza e de Maria Berenite da Costa Souza.                                                                
JÉSSICA  SOUZA  DA  COSTA, estado civil solteira, profissão Auxiliar de 
laboratório,  nascida em Guaianases, São Paulo, SP no dia dois de maio de mil 
novecentos e noventa e um (02/05/1991), residente e domiciliada Rua  Juraci, 
517, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de Francisco Justo da Costa e de 
Veronica Efigenia de Souza.                       

DANILO  DO  NASCIMENTO  FERNANDES,  estado  civil  solteiri,  profissão 
beneficiário,  nascido  em  São  Paulo,  SP no dia dez de julho de mil novecentos  
e  noventa  e  seis  (10/07/1996), residente e domiciliado Avenida  Japão,  3821,  
Vila  Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filho de ASTROGILDO LIMA FERNANDES 
e de GERLANE DO NASCIMENTO TEIXEIRA.        
SIMONE BONIFACIO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São  
Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e dois (07/04/1982),  
residente  e  domiciliada  Avenida  Japão,  3821,  Vila Municipal, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de IVONE BONFACIO.              
Conversão de União Estável                                            

LAERCIO  APARECIDO  ALVES  JUNIOR,  estado  civil  solteiri,  profissão 
eletricista,  nascido  em  Suzano,  SP  no  dia  dez  de  maio  de mil novecentos  
e oitenta e oito (10/05/1988), residente e domiciliado Rua Suíça,  654,  Jardim  
Santos  Dumont  I, Mogi das Cruzes, SP, filho de LAERCIO APARECIDO ALVES 
e de ELIANA DE JESUS MORAES ALVES.            
JANAYNA  SOUZA  DE  LIMA, estado civil divorciada, profissão assistente 
comercial,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (30/10/1985), residente e domiciliada Rua  Kazumo  
Sumizono,  30,  Bl  B5  apto  24, Conjunto Residencial do Bosque,  Mogi  das 
Cruzes, SP, filha de BENEDITO DE LIMA e de URSULINA CARMEN SOUZA 
DE LIMA.                                                 
Conversão de União Estável                                            

CRISTIANO  JOSÉ  DE MORAES, estado civil divorciado, profissão mecânico 
de manutenção, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de abril de mil  
novecentos e setenta e três (20/04/1973), residente e domiciliado Rua Benoni 
Gonçalves, 212, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de Orides José de 
Moraes e de Zoraide Sant’ana de Moraes.             
AGNES   BATISTA   SANTOS  SILVA,  estado  civil  divorciada,  profissão 
enfermeira,  nascida  em  Guarulhos,  SP  no  dia dois de junho de mil novecentos  
e oitenta e sete (02/06/1987), residente e domiciliada Rua Benoni  Gonçalves, 
212, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de José Dogival Santos Silva e 
de Ines Batista de Souza Silva.           
Conversão de União Estável                                            

YUZI EDOKAWA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido em 
Santa  Cruz  do  Rio  Pardo,  SP  no  dia  vinte e seis de maio de mil novecentos 
e quarenta e três (26/05/1943), residente e domiciliado Rua Fernando  Namura, 
414, Jardim Santa Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filho de Katuzo Edokawa e de 
Sada Edokawa.                                  
JANE  ANTONIA  RIBEIRO,  estado  civil  solteira, profissão costureira, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  seis  de  outubro de mil novecentos   e  
setenta  (06/10/1970),  residente  e  domiciliada  Rua Fernando  Namura, 414, 
Jardim Santa Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filha de Joaquim Ribeiro Sobrinho e 
de Verônica Antônio Ribeiro.            
Conversão de União Estável                                            

AGOSTINHO   LEMES   DE  SANTANA,  estado  civil  divorciado,  profissão 
aposentado, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta de janeiro de mil   
novecentos   e   cinquenta  e  seis  (30/01/1956),  residente  e domiciliado  Rua  
Doutor  Antonio Bento de Souza, 420, Parque Santana, Mogi  das  Cruzes,  SP, 
filho de BENEDITO LEMES DE SANTANA e de TERÊSA PINTO DE ALMEIDA 
LEMES.                                               
ELZA  DE  LIMA  SILVA,  estado  civil divorciada, profissão aposentada, nascida 
em Garanhuns, PE no dia primeiro de agosto de mil novecentos e sessenta  e  
sete  (01/08/1967),  residente  e  domiciliada Rua Doutor Eduardo  Henrique 
Tassinari, 447, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filha de EVERALDO 
MOREIRA DE LIMA e de REGINA LUIZA BARBOZA.          

JUVENAL   SOARES   DA   SILVA,   estado   civil  divorciado,  profissão 
cinegrafista, nascido em Jandaia do Sul, PR no dia dezenove de maio de mil 
novecentos e sessenta e nove (19/05/1969), residente e domiciliado Rua  Apolo  
Dezoito,  170,  fundos, Jardim Apolo, Mogi das Cruzes, SP, filho de VICENTE 
ROSA DE SANTANA e de VALMIRA SOARES DA ROSA.         
EDNA  DA  CONCEIÇÃO  SANTANA,  estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e  
setenta  e  oito  (12/08/1978),  residente  e domiciliada Rua Apolo Dezoito, 170, 
fundos, Jardim Apolo, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSÉ SANTANA e de IRACI 
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA.                        
Conversão de União Estável                                            

PEDRO  BATISTA  DE SOUSA NETO, estado civil solteiro, profissão tecnico 
de segurança, nascido em Piripiri, PI no dia dezessete de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e cinco (17/02/1975), residente e domiciliado Rua  Doutor 
Deodato Wertheimer, 611, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOÃO 
TEIXEIRA DE SOUSA e de FRANCISCA BATISTA DE SOUSA.  
MICHELLE  PRADO VICCO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  vinte  e cinco de novembro de mil novecentos  
e oitenta e três (25/11/1983), residente e domiciliada Rua Doutor  Deodato 
Wertheimer, 611, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de PEDRO AFONSO 
DIULGEROGLO VICCO e de MARCIA PRADO VICCO.      
Conversão de União Estável                                            

BRUNO  RAFAEL  DOMINGUES RUIZ, estado civil solteiro, profissão tecnico 
refrigeração,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e três de outubro  de  
mil novecentos e oitenta e nove (23/10/1989), residente e domiciliado  Avenida  
América,  263,  Jardim  Aeroporto  II,  Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  SAMUEL  
DOMINGUES RUIZ e de ZELAIDE DE FATIMA DOMINGUES RUIZ.                                                       
PATRICIA   DA   SILVA   FEITOSA,  estado  civil  divorciada,  profissão cabeleireira,  
nascida em Capitão Poço, PA no dia seis de julho de mil novecentos  e  oitenta  
e  nove  (06/07/1989), residente e domiciliada Avenida  América, 263, Jardim 
Aeroporto II, Mogi das Cruzes, SP, filha de FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA 
e de MARIA DA LUZ DA SILVA FEITOSA.   
Conversão de União Estável    

PREVENÇÃO CONTRA  
O CORONAVÍRUS

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021 – PROCESSO Nº 8.595/2021 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E 
DE FISIOTERAPIA.
EMPRESA VENCEDORA: CENTURY COMERCIAL EIRELI; FISIOMEDICA PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI; GRUPO INOVARE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS EIRELI; HAND LIFE SUPRIMENTOS 
MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 105.508,98 (cento e cinco mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos).

Mogi das Cruzes, em 28 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - SMO 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas e PREVIAMENTE inscritas em 
Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º 
(TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 007/21 - PROCESSO Nº 17.085/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL, SITUADA 
A RUA CEL. SOUZA FRANCO, Nº 440, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
FONTE CONTÁBIL: OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA – CONTRATO 0528.715-22/2019
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas do dia 18 de agosto de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 30 de julho de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021 - PROCESSO Nº 16.188/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECOLHIMENTO, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES 
E/OU POTENCIALMENTE INFECTANTES DOS GRUPOS A e E, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO 
SANITÁRIA E AMBIENTAL VIGENTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público, 
para conhecimento das empresas interessadas, que fica suspensa SINE DIE, para revisão do 
edital, a sessão pública para abertura de propostas, cuja data estava marcada para o dia 02 
de agosto de 2021, às 15:00 horas. 

Mogi das Cruzes, em 30 de julho de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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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. Impresso em julho/2021.

Realização:Realização e Construção:Intermediação:

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

Perspectiva Ilustrada da Fachada

Ipoema
Reserva
IpoemaIpoemaIpoemaIpoemaIpoemaIpoema

Home

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

LANÇAMENTO

Aptos.

3 Dorms. 

(1 suíte)

depósito e lavabo

2 vagas

Apartamentos perfeitos

para você e sua família.

Viva com lazer completo.

Aproveite os melhores

momentos da vida aqui.

Visite e encante-se com o seu 

novo apartamento no Ipoema.


