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Queda nas internações faz Mogi 
alterar a divulgação dos leitos

Com a diminuição de pacientes com coronavírus nos hospitais, Prefeitura só irá mostrar as vagas ocupadas na cidade

Desde ontem, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde modifica a forma de 
apresentação da ocupação Covid-19. 
Com a maioria das alas exclusivas 
já desmobilizadas pelos hospitais 
em função da queda no número 
de internações, o município passa 
a mostrar o total de pacientes in-
ternados para tratamento contra o 
novo coronavírus. A estabilização 
dos casos e óbitos e o avanço da 
vacinação promoveu mudanças em 
diversas infraestruturas hospitalares..  
Cidades, página 4

Vacinação Covid

Em três dias, 
16,7 mil doses 
são aplicadas
Cidades, página 3

REGIÃO IRÁ FORTALECER 
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

ICMS Ambiental

Iniciativa deve ocorrer em razão do projeto que prevê 
recursos estaduais para municípios com áreas de 

proteção permanentes. Cidades, página 5

Refis começa a valer na segunda

ITAQUÁ

Contribuintes com débitos ativos na Prefeitura 
podem aderir ao projeto. Cidades, página 3

Mogi News/Arquivo

Está é, desde o começo da pandemia, em março do ano passado, uma das 
raras vezes que a cidade registra zero de ocupação das vagas destinadas para 
pessoas com a Covid-19. Esse dado é referente apenas a rede municipal de saúde.  
Cidades, página 8

Mais leitos

SUZANO NÃO REGISTRA  
INTERNAÇÕES POR COVID

Informação vale tanto para os leitos de UTI quanto Enfermagem
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  Trecho da rua Casarejos será interdidata 
para obras de drenagem. Cidades, página 4
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HORA DA VERDADE
 As poltronas da sala de reuniões 
da Câmara de Mogi mostraram-se 
bem ocupadas na manhã de terça-
-feira passada, com as reuniões 
marcadas com os representantes 
das empresas CS Brasil e Peral-
ta Ambiental. 

PRIMEIRO ATO
A primeira das reuniões acabou 
deixando um gosto amargo na boca 
dos vereadores que queriam mais 
explicações da CS Brasil, empre-
sa que atuou na coleta de lixo em 
Mogi das Cruzes por décadas e foi 
trocada recentemente. A mensa-
gem escrita e a disposição em res-
ponder aos vereadores por mensa-
gem por parte da CS Brasil acabou 
frustrando alguns vereadores que, 
embora acompanhando a sessão, 
não fizeram menções. 

SEM CONVITE
A insatisfação mais aparente es-
tava com os vereadores Inês Paz 
(PSOL) e Iduigues Martins (PT), que 
comandavam os trabalhos. Inês 
em sua fala reforçou que a Prefei-
tura tinha a obrigação de conver-
sar com os vereadores, ainda mais 

com a CEV dos Resíduos Sólidos - 
uma comissão dedicada exclusiva-
mente ao tema. 

JÁ FOI MELHOR
O vereador Farofa (PL) lembrou 
em sua fala a 30ª posição de Mogi 
das Cruzes no Índice dos Desafios 
da Gestão Municipal (IDGM), ela-
borado pela consultoria Macro-
plan, em 2018. E, ao final de sua 
fala, usou como sinal de alerta os 
avanços na coleta do lixo da cida-
de vizinha, Itaquaquecetuba. “Te-
mos que tomar cuidado”, alertou.

VACINAÇÃO EM POÁ
O trabalho intenso de combate à 
Covid-19, realizado pela Secre-
taria Municipal de Poá, completa 
sete meses neste sábado (21/08) 
com a redução de 74% no número 
de óbitos causados pela doença, 
entre os meses de julho e agos-
to. A ação, que tem a finalidade 
de proteger a população contra 
o novo coronavírus, teve início no 
dia 21 de janeiro com a vacinação 
da primeira poaense, auxiliar de 
enfermagem Fabiana Alexandre 
da Silva, que ficará eternizada na 
história do município

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Aníbal dos Portões

C
onta a História que, após Aníbal 
Barca vencer o exército romano 
na Batalha de Canas, em 216 a.C., 
um dos generais romanos fugiu 

e mandou uma mensagem à capital: “Aníbal 
está nos Portões”. Tal expressão entrou para 
a História como um termo associado à ur-
gência e ao perigo que uma situação impõe 
aos seus envolvidos. 

A pauta da preservação ambiental e da 
sustentabilidade fez morada silenciosa na 
imprensa mundial, nacional e até mesmo na 
regional. Entre os exemplos estão a regula-
mentação do “ICMS Ambiental” e os temores 
de mais uma crise hídrica na Região Metro-
politana de São Paulo, incluindo os municí-
pios do Alto Tietê.

Um relatório do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas da ONU apon-
tou, no início do mês de agosto, que o im-
pacto da ação do homem na mudança das 
temperaturas já atingiu os níveis irreversíveis. 
Chegamos a esta etapa da História com duas 
das mais populosas cidades do Alto Tietê em 
momentos diametralmente opostos em um 
assunto de interesse comum.

A apresentação do projeto da PPP dos 
Resíduos Sólidos de Suzano contrasta de 
maneira aterradora com as recentes movi-
mentos entre a Câmara de Vereadores e a 
Prefeitura de Mogi das Cruzes sobre o novo 
contrato emergencial assinado com a Peralta 
Ambiental: dúvidas que não pairam apenas 
sobre o contrato, mas sobre a condução da 
política pública ambiental do município em 
um assunto crucial como a destinação do 
lixo residencial.

A questão ambiental não é mais uma pla-
taforma partidária, mas um problema de ges-
tão a ser resolvido em todas as esferas, por 
todos os atores políticos. Mas o que vemos 
ainda, em algumas cidades e alguns casos, é 
o velho olhar para um problema que não é 
novo, mas que mostra suas consequências 
de forma mais nítida, e sobre a vida das pes-
soas, com consequências que ficarão para as 
próximas gerações, para o bem e para o mal.

Nos livros de História, as tropas de Cartago 
não seguiram diretamente para Roma, que se 
preparou e derrotou Aníbal Barca anos mais 
tarde. A mudança climática, diferente de Aní-
bal, sabe vencer uma batalha e sabe usá-la.

Convidado para ministrar 
palestra na OAB e para alunos 
da Universidade da Amazônia 
em Boa Vista, Roraima, pude 
constatar que há áreas demar-
cadas que são reservas indí-
genas. Nestas áreas somente 
podem entrar os indígenas 
e os estrangeiros componen-
tes de ONGs (Organizações 
Não Governamentais Inter-
nacionais). Quem comanda 
estas ONGs são a Inglaterra 
e outros países. 

O que existe de importante 
nestas regiões? Muitos recursos, 
mas, principalmente, nióbio. 
É um mineral raro e estraté-
gico. Dizem os cientistas que 

“várias ligas de nióbio são de-
senvolvidas por sua leveza e 
supercondutividade, muito 
superior a de outros mine-
rais”. “Seus principais deri-
vados entram na composição 

O Brasil está à venda

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

de aços diversos, como devi-
do à alta resistência, usados 
na fabricação de tubulações 
para transmissão de gás sob 
alta pressão, também servem 
para armamentos, foguetes, 
tanques de guerras e outros”. 

O Brasil possui mais de 
90% das reservas. Há um 
projeto de lei tramitando 
no Senado que, se aprovado, 
disponibilizará 25% do ter-
ritório brasileiro para venda 
aos estrangeiros. Imaginem 
se aprovado, quem será o 
primeiro comprador? Logi-
camente que a China. Brasil 
uma riqueza imensa que su-
pera as reservas de petróleo. 
O Canadá vem em segundo 
lugar, com 1,5% das reservas 
de nióbio. Acontece que o 
Canadá utiliza estas reservas 
cobiçadas para se enrique-
cer e enriquecer o seu povo. 

Enquanto que no Brasil, há 
um tremendo contrabando. 

Dizem que milhões de 
dólares em nióbio saem do 
país todos os meses. Caso o 
governo brasileiro rompesse 
com outros povos e explo-
rasse em mineral que estão 
nas reservas indígenas, o Bra-
sil seria o país mais rico do 
planeta. Com o nióbio sen-
do exportado, o Brasil teria 
educação e saúde, gratuitas 
em todos os níveis. A distri-
buição de rendas e os salários 
de todos os brasileiros seriam 
os maiores do continente. . 
Mas, porque não se tomam 
atitudes? Há determinadas 
instituições brasileiras que 
estão de olho em toda esta 
situação. Os cidadãos hones-
tos e patriotas, em determi-
nado momento irão intervir.

Olavo Arruda Câmara é advogado, pro-

fessor universitário, mestre e doutor em 
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 olavocamara.adv@uol.com.br
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Questionado sobre o 
impacto da nova taxa do 
lixo determinada pelo 
Marco Regulatório do 
Saneamento Básico, o 
prefeito de Suzano infor-
mou que o projeto segue 
em tramitação na Câmara, 
mas que foi elaborado de 
forma a não gerar impacto 
no orçamento dos mora-
dores. “Esta é uma obriga-
toriedade nacional, mas 
estamos elaborando com 
a Câmara de Vereadores, 
com um modelo a ser do 
menor impacto possível”, 
informou Ashiuchi. 

Sobre a segurança ju-
rídica, o secretário de 

Mais de 16,7 mil doses são 
aplicadas em três dias
Suzano - A Prefeitura en-

cerra mais uma semana de 
vacinação com bons resultados. 
De quarta a sexta-feira, foram 
realizadas 16.753 aplicações, 
sendo 14.269 pessoas que 
completaram o ciclo de imu-
nização e 2.484 de primeira 
dose. O calendário ainda foi 
marcado pelo início da vaci-
nação em adolescentes de 16 
e 17 anos com comorbidades, 
tendo sido contemplados 
120 jovens.

Com o resultado desta se-
mana, a Secretaria Municipal 
de Saúde anunciou que já 
superou 90% da população 
adulta vacinada e, agora, se-
gue contemplando também 
os adolescentes. “Na última 
quinta-feira, demos início à 
imunização dos cidadãos de 16 
e 17 anos com comorbidades. 
Nossa expectativa é seguir 
em ordem decrescente até 
chegar aos 12 anos, conforme 
autorização do Ministério da 
Saúde. Já na próxima semana, 
anunciaremos o novo calen-
dário e esperamos ter bons 

Covid-19

resultados como tivemos 
nesta semana”, explicou o 
titular da Pasta, Pedro Ishi.

Só na quarta-feira, as equipes 
da Arena Suzano registraram 
2.421 aplicações de 2ª dose, 
enquanto que o sistema drive-

-thru contemplou 889 suza-
nenses. Já no dia seguinte, a 
pasta ampliou o atendimento 
para os três polos, acolhendo, 
assim, 8.602 pessoas, sendo 
5.536 na área central, 1.558 
no distrito de Palmeiras e 

1.418 na região norte.
Ontem, 4.841 doses foram 

aplicadas, beneficiando aqueles 
que necessitavam concluir 
o ciclo de imunização. Do 
total, 2.065 foi na Arena, 
753 no drive-thru do Parque 
Municipal Max Feffer, 997 no 
Centro Cultural do distrito 
de Palmeiras e 1.026 no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido, no Jardim 
Gardênia.

Também nesta semana iniciou a vacinação de jovens

Wanderley Costa/Secop Suzano

PPP do lixo pretende instalar 
usinas e economizar R$ 700 mil
De acordo com a Prefeitura, essa economia com o novo projeto será mensal; anúncio foi feito ontem á tarde

LIMPEZA PÚBLICA

Suzano - A Prefeitura apre-
sentou na manhã de ontem o 
plano para a criação de uma 
Parceria Público-Privada (PPP) 
voltada para a coleta, triagem 
e reciclagem de resíduos sóli-
dos, chamada “Suzano Limpa, 
Linda e Sustentável”.

A apresentação foi feita no 
Cineteatro Wilma Bentivegna, 
que contou com a presença 
e a participação de membros 
do secretariado municipal, 
da Câmara de Vereadores e 
da Companhia Paulista de 
Desenvolvimento, empresa 
responsável pela consultoria 
e criação do projeto.

Segundo o prefeito de Suzano, 
Rodrigo Ashiuchi (PL), o novo 
modelo a ser implantado na 
cidade difere da atual fórmula 
de pagamento por quantidade 
de lixo retirado por um mo-
delo que estabelece níveis de 
desempenho e qualidade da 
prestação do serviço público.

Segundo a administração 
municipal suzanense, a empresa 

também ficará responsável 
pela implantação e amplia-
ção para 100% do território 
municipal para a coleta sele-
tiva de lixo. “Nosso principal 
objetivo é não depender de 
outros municípios para dar 
conta de nossos resíduos, não 
queremos mandar para outras 
cidades como Guarulhos ou 
Jambeiro”, apontou Ashiuchi.

Um dos principais pontos 
da futura PPP do lixo em 
Suzano é a criação de duas 
usinas, sendo a primeira uma 
usina de energia à base do 
resíduo sólido, e outra para o 
reaproveitamento de resíduos 
da construção civil (como res-
tos de blocos, tijolos, reboco, 
madeira e aço) para compo-
sição de materiais utilizados 
pela Secretaria Municipal de 
Manutenção e Serviços Urbanos 
para obras de infraestrutura, 
como bloquetes, brita, camada-

-base para pavimentação, entre 
outras utilidades.

Na expectativa do municí-
pio, podem ser criados 600 
empregos diretos além de 1,2 

mil empregos indiretos, com 
cursos de capacitação, logística, 
além de programas paralelos 
voltados à sustentabilidade. 
Como uma das contrapartidas 
para a população, a Prefeitura 
informou que está prevista a 
expansão das duas Centrais 
de Triagem de Resíduos e dos 
quatro ecopontos em funcio-
namento para 14 estruturas 
espalhadas.

Outro ponto foi o programa 
“Suzano Cidade Sustentável”, 
que pretende estabelecer 
novos padrões de limpeza 
urbana na região central e 
nos bairros, como a instalação 

de uma nova rede de cestos 
coletores de lixo e caçambas 
subterrâneas utilizadas pelos 
estabelecimentos comerciais.

Na apresentação da Pre-
feitura, a nova PPP prevê a 
redução de custos na ordem 
de R$700 mil por mês, com 
metas de economia anuais para 
a disponibilidade de materiais 
para a manutenção urbana 
(R$2,7 milhões/ano), contas 
de energia (R$1 milhão/ano), 
créditos de carbono (a partir de 
R$4,5 milhões, com a cotação 
de US$10 por tonelada de 
carbono, podendo variar) e 
investimentos em projetos de 
educação ambiental (R$150 
mil/ano).

A expectativa é de que 
o processo de licitação seja 
concluído em setembro, com 
assinatura do contrato ainda 
no segundo semestre. “Com 
a assinatura, já daremos início 
à implementação de todos os 
programas na cidade, e as usinas 
deverão estar disponíveis em 
menos de dois anos”, prometeu 
o prefeito de Suzano.

Segundo a atual legislação 
para PPP, o modelo define 
uma duração de pelo menos 

20 anos. Os valores dos in-
vestimentos serão divulgados 
posteriormente.

Suzano - A quadra polies-
portiva da Faculdade Piaget 
Campus Suzano, que será 
utilizada como laboratório 
de práticas esportivas para 
atender aos alunos dos cur-
sos de Educação Física nas 
modalidades Bacharelado e 
Licenciatura, foi inaugurada 
na quarta-feira..

A abertura desta nova instala-
ção segundo a professora Luciene 
Farias de Melo, coordenadora 
dos cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em Educação 
Física da Piaget, trará para o 
curso novas possibilidades de 
vivenciar atividades práticas 
com mais facilidade com a 
quadra instalada dentro do 
campus.

A inauguração marcou um 
momento simbólico para a 
Piaget, pois depois de quase 
um ano e meio, mantendo as 
atividades de forma remota, 
os alunos puderam retomar 
as atividades práticas seguin-
do todos os protocolos de 
segurança.

“Ver o campus pulsando 
novamente traz uma alegria 

Piaget inaugura quadra 
poliesportiva para aulas

Educação

imensa para todos nós, pois 
estamos planejando esse 
momento desde o início da 
pandemia, e isto só foi possível 
pois todos acreditaram e tra-
balharam para isso acontecer”, 
afirmou Marcus Rodrigues, 
diretor geral da Piaget.

Professores e alunos do 
curso puderam vivenciar 
este momento único para o 
curso e para a Piaget, também 
participaram o secretário de 
Esportes de Suzano, Arnaldo 
Marin Jr, Marilene Ferreira de 
Lima Oliveira – representando 
o secretário da Educação de 
Suzano, Leandro Bassini, os 
Vereadores Nelson dos San-
tos (PL), o Nelson do Fadul, 
Rogério Castilho (PSB), Os-
valdo Santos, representando 
o deputado federal Marcio 
Alvino (PL), Adyr Ghiorzi 
Brandão, representando a 
Loja Maçônica 31 de março 
II de Suzano e o professor. 
Rodrigo Miranda, represen-
tando a ginástica artística de 
Suzano e a professora Poliana 
Lima – Diretora Acadêmica 
da Piaget.

Itaquá - Na próxima segunda-
-feira começa o atendimento 
do Programa de Regularização 
Fiscal (Refis) da Prefeitura para 
que os contribuintes que têm 
dívidas consigam negociar o 
pagamento.

Presencialmente, o atendi-
mento ocorrerá no Departa-
mento de Dívida Ativa, que 
fica na avenida Vereador José 
Barbosa de Araújo, 260, Vila 
Virgínia e na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
na rua Dom Thomás Frei, 89, 
no centro, das 9 às 15 horas.

Para facilitar, a negociação 
também será disponibilizada 
de forma on-line pelo portal 
da prefeitura (itaquaquece-
tuba.sp.gov.br). Foi feito um 
tutorial de como realizar todo 
o processo. O atendimento 
online, contudo, é voltado 
para imóveis que estiverem 
no nome do contribuinte.

Será possível negociar o 
pagamento de impostos, taxas 
ou multas administrativas com 
vencimento até 30 de julho.

Projeto Refis 
começa a valer 
nesta segunda-
feira

Débitos

PPP não vai afetar o 
bolso da população

Assuntos Jurídicos de 
Suzano, Renato Swensson, 
afirmou que o período de 
elaboração de mais de dois 
anos garantiu uma ampla 
cobertura, com o apoio 
da Companhia Paulista 
de Desenvolvimento que 
realizou outros processos 
de mesmo porte que foram 
aprovados pelo Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP). “Ele 
foi baseado numa análise 
do município, de forma 
específica, para ter a via-
bilidade para sua criação, 
e estamos à disposição 
para esclarecimentos”, 
afirmou. (A.D.)

Anúncio foi feito pelo 
prefeito Ashicuhi

André Diniz



cidades Sábado, 21 de agosto de 20214 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Lions Clube realiza campanha 

de arrecadação de alimentos
Mogi - O Lions Clube 

Mogi das Cruzes Centro com 
o apoio do Hipermercado 
Shibata, da Vila Industrial, 
localizado na Avenida Ca-
valheiro Nami Janete, 343, 
realizará hoje uma cam-
panha de arrecadação de 
alimentos para Santa Casa 
de Mogi das Cruzes e Rede 
de Combate ao Câncer de 
Mogi das Cruzes “Guiomar 
Pinheiro Franco”.

A arrecadação para a Rede 
de Combate ao Câncer a será 
especifica para atender às 
crianças em tratamento que 
necessitam de leite em pó 
integral e sustagem kids. O 
Horário da Ação Solidária 
será hoje, das 9 às 15 horas.       

A campanha será de sensi-
bilização e motivação junto 
aos clientes e colaboradores 
obedecendo todos os proto-
colos sanitários no combate 
ao coronavírus (Covid 19), 
evitando aglomerações. 

Na entrada do hipermer-
cado, haverá a participação 
de representantes do Lions 

Shibata da Vila Industrial

Clube uniformizados e vo-
luntárias da Rede Feminina. 
Essa ação será realizada pelo 
coordenador de GST, João 
Montes, e a presidente do 
Lions Clube, Nádia Apare-
cida Borba Montes. “Quero 
agradecer imensamente o 
empenho de todos pelo 
apoio. Nosso desejo é para 
que abracem estas duas 
entidades que com muito 
amor e dedicação atendem 
a nossa cidade de forma 

exemplar”, destacou.
Ela reforçou aos cidadãos 

mogianos que ao realizarem 
suas compras façam a sua 
ação do bem em comprar 
mais um item. “As doações 
são destinadas a quem precisa 
nessas sérias instituições. 
Essa é uma campanha que 
atende os compromissos do 
Lions Clube Internacional 
no combate à fome e de 
conscientização e combate 
ao câncer infantil”, enfatizou.

Doações serão entregues em duas instituições de 

Amanda Miwa

Rua Casarejos tem trecho 
interditado para obras

Mogi - A Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos de Mogi 
das Cruzes está realizando 
obras de reparo em um trecho 
da rede de drenagem da rua 
Casarejos, entre as ruas Presi-
dente Campos Salles e Santa 
Rosa, na Vila Industrial. Os 
trabalhos estão sendo feitos 
de forma cautelosa, pois pelo 
local passam também tubu-
lações de gás. Por isso, para 
garantir a segurança de todos, 
o perímetro está interditado 
e os veículos estão sendo 
desviados por vias adjacentes. 

Os desvios estão devidamente 
sinalizados com cavaletes. O 
motorista que vem pela Pre-
sidente Campos Salles com 
o intuito de entrar à direita 
na rua Casarejos deve fazer 
um desvio à esquerda pela 
Vereador Dr. Abílio de Mello 
Pinto, para depois acessar vias 
maiores, como a Cavalheiro 
Nami Jafet. A orientação é para 
que os motoristas e pedestres 
evitem as proximidades da obra. 

O problema teve início 
em um pequeno trecho da 

Rede de drenagem

Casarejos, que cedeu em 
função da deterioração da rede 
de drenagem. Os moradores 
reportaram o problema à 
Prefeitura, que imediatamente 
fez o isolamento da área. Após 
a ocorrência de chuvas, o 
problema se ampliou para um 
trecho de aproximadamente 
50 metros da via, o que levou 
à Administração a fazer nova 
intervenção no local, optando 
pela interdição do perímetro.  

A rede de drenagem daquele 

ponto específico é antiga - 
estima-se que tenha sido 
implantada em 1972.. Ela 
será trocada por tubos de 
concreto armado, que têm 
uma durabilidade maior.

Os trabalhos têm de ser 
feitos de forma meticulosa, 
uma vez que também pas-
sam pelo local tubulações 
de gás. Por isso, a empresa 
responsável pela distribuição 
de gás também participa dos 
trabalhos.

Atenção redobrada pois o local possui tubulações de gás

Divulgação/PMMC

Saúde gera novo modelo de 
divulgação dos dados da Covid
Em função da queda no número de internações, o município passa a mostrar o total de pacientes internados

TRATAMENTO

Mogi - A Secretaria Muni-
cipal de Saúde d modificou 
ontem a forma de apresen-
tação da ocupação de leitos 
Covid-19. Com a maioria 
das alas exclusivas já des-
mobilizadas pelos hospitais 
em função da queda no 
número de internações, o 
município passa a mostrar o 
total de pacientes internados 
para tratamento contra o 
coronavírus. 

O número é extraído da 
soma de leitos existentes em 
Mogi das Cruzes – públicos 
e privados – e se refere a 
internações em alas exclu-
sivas ou não, conforme a 
disponibilização de cada 
hospital. Diariamente, o 
dado é atualizado pela Vigi-
lância Epidemiológica com 
base em registros oficiais 
do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde 
e Boletim Covid-19.

Até a noite de ontem, 
havia 108 pacientes Covid 
internados, sendo 58 em 
enfermaria e 50 e Unidades 

Número é extraído da soma de leitos existentes em Mogi das Cruzes; ontem havia 108 pacientes Covid internados

de Terapia Intensiva (UTI). 
Deste total, 43 – 31 UTI e 12 
enfermaria – estão interna-
dos no Hospital Municipal 
de Mogi das Cruzes, que 

continua como referência 
para casos do coronavírus, 
garantindo todo suporte 
necessário aos pacientes 
em busca de atendimento 

ou internação.
A estabilização dos casos e 

óbitos e o avanço da vacinação 
contra a Covid-19 promo-
veu mudanças em diversas 

infraestruturas hospitalares. 
“Estamos monitorando essas 
mudanças e trabalhando em 
conjunto para a retomada 
de atendimento às outras 

comorbidades”, explicou 
a secretária municipal de 
Saúde, Andréia Godoi. 

A tendência, segundo 
ela, é que os pacientes da 
Covid-19 sejam tratados 
com os mesmos cuidados 
de outras doenças infecto-
contagiosas, como meningite 
ou tuberculose, dentro das 
unidades hospitalares. Se 
houver necessidade, os equi-
pamentos serão acionados 
para reativação de acordo 
com as demandas.

Cuidados
Mesmo com avanço na 

vacinação e queda nas in-
ternações, o uso da máscara 
continua obrigatório e está 
mantida a recomendação para 
evitar aglomerações. Outro 
cuidado é com a lavagem 
frequente das mãos ou uso 
de álcool gel. “As pessoas 
não devem se descuidar, é 
preciso usar a máscara ade-
quada e manejar seu risco 
individual porque o vírus 
ainda existe e é perigoso”, 
explicou Andréia.

Divulgação
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Prefeituras vão reforçar ações 
com o novo ‘ICMS Ambiental’
Projeto visa recompensar em dinheiro os municípios que possuem áreas permanentes de proteção ambiental 

FISCALIZAÇÃO

Região  - Com a iminência 
da regulamentação da nova lei 
estadual que define o “ICMS 
Ambiental” - um novo regi-
me de partilha dos recursos 
estaduais para municípios 
que contam com recursos 
naturais e áreas de preser-
vação permanente - para 
os próximos dias, algumas 
das cidades do Alto Tietê 
mostram-se ansiosas para 
reforçar e ampliar o trabalho 
de fiscalização e proteção de 
mananciais.

As preocupações com o 
reforço do aparato para a 
fiscalização ambiental che-
garam a ser levantadas por 
representantes de cidades da 
região na reunião do conselho 
de prefeitos do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) com o secretário 
de Estado de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Marcos 
Penido. O encontro também 
tratou de questões ligadas 

ao fornecimento de água 
e os temores de uma crise 
hídrica no segundo semestre 
deste ano.

Na ocasião, Penido tranqui-
lizou os prefeitos reiterando 
que os esforços do governo 
estadual em manter o forne-
cimento de água para todas 
as cidades da região.

Repercussão
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes informou que lançou 
em julho deste ano a Patrulha 
Ambiental da Guarda Muni-
cipal, que atua em parceria 
entre as pastas municipais de 
Segurança e de Verde e Meio 
Ambiente na preservação de 
áreas de proteção ambien-
tal. “O grupamento reúne 
quatro guardas municipais 
que contam com um veículo 
específico para circular em 
locais de difícil acesso. O 
trabalho já vem sendo feito 
por patrulhamento em áreas 
de proteção permanente, além 
da verificação de denúncias 
apresentadas pela população”, 

explicou a Prefeitura.
Segundo a Pasta de Verde 

e Meio Ambiente, foram 
realizadas seis autuações pela 
Patrulha Ambiental desde 
sua criação, sendo quatro 
em julho e duas em agosto, 

todas por queimadas.
Mogi reitera que relatos 

de emergências ambientais 
podem também ser feitas 
pelo número 153 da Central 
Integrada de Emergências 
Públicas (Ciemp). A Prefeitura 

de Suzano informou que conta 
com 40 servidores dedicados 
à fiscalização ambiental, en-
tre fiscais da Pasta de Meio 
Ambiente, do Departamento 
de Fiscalização de Posturas 
da Secretaria Municipal de 

Manutenção e Serviços Ur-
banos e agentes da Guarda 
Civil Municipal (GCM).

Desde o início do ano, as 
equipes da administração 
municipal atenderam a 85 
ocorrências, que resultaram 
na aplicação de 30 autos de 
infração de crimes ambientais. 

“A Prefeitura estuda expandir os 
investimentos em fiscalização 
ambiental com os recursos 
do ICMS ambiental. Por lei, 
o Município deve reaplicar 
os recursos em benefício ao 
meio-ambiente”, explicou.

A Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente informou que a Polícia 
Militar Ambiental realizou 
1.270 ações de fiscalização 
em todo o Alto Tietê entre os 
meses de janeiro e julho de 
2020, com 424 autuações. Em 
2021, foram 1076 operações, 
com 341 multas. “Em 2020 
foram apreendidos mais de 
200 equipamentos, enquanto 
que neste ano já foram mais 
de 500”, informou a pasta 
estadual.

André Diniz

Municípios da região, produtores de água, devem ser beneficiar com projeto

Mariana Acioli

Clube de Campos volta às 
atividades 100% no local

Mogi - O Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes (CCMC) 
retomou nesta semana 100% 
de suas atividades presenciais. 
A medida foi possível graças 
ao avanço do controle da 
disseminação da Covid-19 na 
cidade e, também, seguindo 
as orientações do Plano São 
Paulo. A nova fase, chamada de 

“Retomada Segura”, garante que 
todas as atividades esportivas, 
culturais, sociais e de lazer 
voltem a ser praticadas no 
clube, respeitando protoco-
los como uso de máscaras e 
distanciamento. 

Desde julho de 2020, o 
CCMC vem se adequando 
e inovando suas ações para 
garantir o conforto, a diversão 
e a segurança sanitária de todos 
os associados, mantendo sua 
tradição na cidade. Com a 
nova fase presencial, a direto-
ria do clube prevê também a 
organização de novos torneios 
de tênis, beach tennis, bem 
como projetos esportivos e 
atrações culturais. 

Ao longo desse tempo, 

Retomada Segura

várias medidas estratégicas 
foram tomadas para que as 
fases com rígidas restrições 
fossem vivenciadas de maneira 
tranquila e confortável para 
os associados. Para isso, o 
CCMC lançou o aplicativo 

“CCMC Village”, que facilitou o 
acesso às mais de 40 agendas 
referentes às inúmeras áreas de 
atividades do clube, além de 
adaptar a recepção do espaço 
para a realização do controle 
de entrada, respeitando os 
protocolos estabelecidos pelo 

Plano São Paulo e adotados 
pelos mogianos.

“Foi um período no qual todos 
nós tivemos que nos reinven-
tar e cumprir os protocolos 
necessários para que a volta 
à normalidade fosse rápida. 
Encerramos os agendamen-
tos de acesso ao clube, com 
exceção das quadras de tênis 
e uma das aulas de spinning.  
Estamos preparando uma 
série de novidades”, explicou 
o presidente do CCMC, Pedro 
Paulo Gonçalves. 

Atividades esportivas, culturais e de lazer estão liberadas

Divulgação

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
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 04/21

SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM OCUPAR 41 VAGAS PARA A FEIRA DE FINADOS
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Agricultura, 
torna público que receberá propostas visando a seleção de interessados em prover 41 
(quarenta e uma) vagas para comercializar na Feira Eventual de Finados, através de 
Permissão Remunerada de Uso a Título Precário. Os envelopes dos interessados contendo a 
“DOCUMENTAÇÃO”, serão recebidos na Secretaria de Agricultura, localizada no Mercado do 
Produtor “Minor Harada”, na Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes 550 – Mogilar – Mogi das Cruzes – 
SP, até as 8h30 do dia 6 de setembro de 2021. A abertura dos envelopes será realizada nesta 
mesma data às 9h. O Edital na íntegra poderá ser acessado no site da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, www.pmmc.com.br.

Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2021.
FELIPE MONTEIRO DE ALMEIDA

Secretária de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
25 DE JULHO DE 2.020.

PARA SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO

À vista dos elementos constantes dos autos do Processo nº 4364/2021 e ATA de reunião, 
publicada em 19/08/2021, aprovo o procedimento objetivado e, por despacho, HOMOLOGO o 
resultado do Edital de Chamamento Público nº 03/2020 – Secretaria de Educação, publicado em 
25 de Julho de 2020, outorgando concessão administrativa do imóvel municipal conforme segue: 

Processo/Mantenedor Prédio Habilitado

Processo nº 21.006/2020
Instituto Beneficente de 

Educação Gessi Paiva Rios Neri
CNPJ.05.105.449/0001-38

CEIM Professor João Gualberto Mafra Machado
Rua José Antônio de Melo com a Rua 

Manoel de Freitas Garcia s/nº, Jundiapeba, 
Mogi das Cruzes/SP

PUBLIQUE-SE
Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2021.

André Duarte Stábile
Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2021 – PROCESSO Nº 14.843/2021 E APENSOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS PARA 
RETENÇÃO DE ÁGUAS DO RIBEIRÃO IPIRANGA.
EMPRESA VENCEDORA: ESA ELETROTÉCNICA SANTO AMARO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais).

Mogi das Cruzes, em 19 de agosto de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 – PROCESSO Nº 30.042/2020 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL (FOGÃO, 
LIQUIDIFICADOR E BEBEDOURO) E ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA E TELEVISOR).
EMPRESA VENCEDORA: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA; VITANET COM 
DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 7.171,16 (sete mil, cento e setenta e um reais e dezessete centavos).

Mogi das Cruzes, em 11 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 – PROCESSO Nº 13.376/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO CONTRA 
POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, CLASSE PFF-2.
EMPRESA VENCEDORA:  FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Mogi das Cruzes, em 18 de agosto de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 03/21

SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM OCUPAR 6 VAGAS NA FEIRA AGROECOLÓGICA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Agricultura, 
torna público que receberá propostas visando a seleção de interessados em prover 6 (seis) 
vagas para comercializar produtos agroecológicos, em transição agroecológico, orgânicos, 
lanches e salgados naturais e Plantas Ornamentais, na Feira Temática Agroecológica Ilha 
Marabá, através de Permissão Remunerada de Uso a Título Precário. Os envelopes dos 
interessados contendo a “DOCUMENTAÇÃO”, serão recebidos na Secretaria de Agricultura, 
localizada no Mercado do Produtor “Minor Harada”, na Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes 550 
– Mogilar – Mogi das Cruzes – SP, até as 9h do dia 5 de setembro de 2021. A abertura dos 
envelopes será realizada nesta mesma data às 10h. O Edital na íntegra poderá ser acessado 
no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, www.pmmc.com.br.

Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2021.
FELIPE MONTEIRO DE ALMEIDA

Secretária de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

CONFIRA O PASSO A PASSO
DO DESCARTE CORRETO DA 

SUA MÁSCARA

Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1 Dobre sua máscara 2
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES 
-SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032-3/2021 - PROCESSO Nº 200.547/2021

OBJETO: Aquisição de laje de concreto pré-moldada.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 
disponíveis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.
br/licitacao/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 08 de 
setembro de 2021, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 

2021. – JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral Adjunto.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021 - PROCESSO Nº 200.793/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de registro gaveta em alumí-
nio e bronze.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão 
disponíveis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.
br/licitacao/. As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 09 de 
setembro de 2021, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 

2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral Adjunto

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
O SEMAE, através do Diretor Geral, comunica que, no aviso de HOMOLO-
GAÇÃO do PREGÃO 035/2021 - Aquisição de diversos tipos de materiais 
elétricos - datado de 10 de junho de 2021 e publicado em 24 de julho de 
2021, foram invertidos os resultados dos lotes 94 e 113. Assim, onde se lia: 
“Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 51, 52, 56, 63, 64, 65, 
67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122: GILSON GOMES 

LIMA no valor global de R$ 56.926,95”, 
lê-se: “Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 51, 52, 56, 63, 
64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122: GILSON GOMES 

LIMA no valor global de R$ 60.746,95”; e, onde se lia: 
“Lotes desertos ou fracassados: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 66, 69, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 123”, lê-se:
“Lotes desertos ou fracassados: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 66, 69, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 
95, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 123”. Mogi das Cruzes, 20 

de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Nº 034-3/2021 - PROCESSO Nº 200.603/2021
OBJETO: Contratação de empresa para serviços Billing - leitura de medi-

dores e impressão simultânea de faturas.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: F.IMM BRASIL LTDA no valor global de R$ 
3.068.421,60. Mogi das Cruzes, 19 de agosto de 2021. JOÃO JORGE DA 

COSTA – Diretor Geral.

   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

RAUL  DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão montador, nascido em Mogi  das Cruzes, 
SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e  um  (12/08/1991),  residente  e 
domiciliado Rua Alberto Alves, 280, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filho de Leivi Celestino 
dos Santos e de Maria de Fatima dos Santos.                                      
ANA  FLAVIA  VIEIRA  DIAS,  estado  civil  solteira, profissão analista financeiro (economista), 
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e quatro  de  julho  de  mil  novecentos  e 
noventa e sete (24/07/1997), residente  e domiciliada Rua Ísis de Oliveira, 330, Vila Jundiaí, 
Mogi das  Cruzes,  SP,  filha  de Alexandre Daniel Dias e de Josiane Santos Vieira.                                                               

MÁRCIO  MACHADO  XAVIER,  estado  civil  solteiro,  profissão soldador, nascido em Mogi 
das Cruzes, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e  oitenta  e cinco (20/04/1985), 
residente e domiciliado Rua Vereador Benedicto Oliveira Flores, 690, Jardim Esperança, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de Laercio Machado Xavier e de Zenilda Silva Xavier.            
CRISLEY  DA  SILVA  DIAS  MOREIRA,  estado  civil  solteira,  profissão ajudante  geral, 
nascida em Guarulhos, SP no dia treze de fevereiro de mil  novecentos e oitenta e sete 
(13/02/1987), residente e domiciliada Rua  Vereador  Benedicto  Oliveira Flores, 690, Jardim 
Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filha de Ramiro Dias Moreira e de Osenita da Silva.    
Conversão de União Estável                                            

CLAUDIO  EMIDIO  TORRES,  estado civil divorciado, profissão motorista, nascido  em  Mogi  
das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(24/12/1969), residente e domiciliado Rua  São  Francisco,  121, Bloco B08, Apt 02, Vila Bela 
Flor, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de José Emidio Torres e de Maria Julieta da Silva Torres.                                                               
LUZIA   RODRIGUES,  estado  civil  divorciada,  profissão  comerciante, nascida  em  Iporã,  
PR  no  dia  vinte  e  quatro  de  janeiro de mil novecentos  e  setenta  (24/01/1970),  residente 
e domiciliada Rua São Francisco,  121,  Bloco  B08, Apt 02, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de Euclides Rodrigues e de Altair Jacomini.                 
Conversão de União Estável                                            

WILLIAN  NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profissão projetista, nascido  em  Mogi  
das  Cruzes,  SP  no  dia  dezesseis de maio de mil novecentos  e noventa e seis (16/05/1996), 
residente e domiciliado Rua Tadeu de Freitas Oliveira, 247, Jardim Esperança, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de MAURO GAMA DA SILVA e de VITORIA LUZIA NASCIMENTO SILVA.     
LARISSA FERNANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e cinco de fevereiro  de  dois  mil 
(25/02/2000), residente e domiciliada Rua Ana Alexandrina  Barbosa,  450,  Jardim Santa 
Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filha de ANTONIO MARCOS DOS SANTOS e de LUCILE 
FERNANDES DOS SANTOS.  

JOSÉ  MARQUES  DOS  SANTOS, estado civil solteiro, profissão estalador, nascido  em 
Brejo da Madre de Deus, PE no dia vinte e dois de março de mil novecentos e sessenta e 
sete (22/03/1967), residente e domiciliado Rua  Adelaide  Bertolozzo Moro, 66, Vila Jundiaí, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de Germino Pedro dos Santos e de Geralda Marques Ferreira.      
TAMARA  PASSOS  BRAGA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em  Guarulhos,  
SP  no dia seis de março de mil novecentos e setenta e nove  (06/03/1979),  residente  e  

domiciliada Rua Adelaide Bertolozzo Moro,  66,  Vila  Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
Josefa Passos Braga.                                                                
Conversão de União Estável                                            

CLAUDIO  FABIANO FREITAS, estado civil divorciado, profissão instalador de rede de 
proteção, nascido em Santo André, SP no dia doze de janeiro de   mil  novecentos  e  setenta  
e  sete  (12/01/1977),  residente  e domiciliado  Rua Santa Cecília, 283, Jardim Universo, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de TEREZINHA MARIA DE FREITAS.                              
ROSILENE  ALVES  PINHEIRO, estado civil divorciada, profissão manicure, nascida  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  treze de novembro de mil novecentos  e setenta e seis 
(13/11/1976), residente e domiciliada Rua Santa  Cecília,  283,  Jardim  Universo, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de RIVAIR ALVES PINHEIRO e de YOLANDA APARECIDA ALVES 
PINHEIRO.          
Conversão de União Estável                                            

JOSÉ  WILLIAN  BISPO  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteiro,  profissão auxiliar  de 
produção, nascido em São Paulo, SP no dia dois de outubro de  mil  novecentos  e  noventa  
e  cinco  (02/10/1995),  residente  e domiciliado Travessa Brasil, nº 119, 119, Vila Butantã, São 
Paulo, SP, filho de NEUSA BISPO DOS SANTOS.                                      
LUANA  SILVA  DOS  SANTOS, estado civil solteira, profissão empresária, nascida  em  
São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa  e um (06/12/1991), 
residente e domiciliada Rua Moçambique, nº 155,  155,  Jardim Santos Dumont I, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de ALDO LOPES DOS SANTOS e de MARIA AUZEMIR DE SOUZA SILVA.                   
Conversão de União Estável                                            

JOSUÉ AUGUSTO PIRES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão líder de setor,  nascido 
em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e sete de setembro de   mil  novecentos  e  noventa  e  
nove  (27/09/1999),  residente  e domiciliado  Rua  Dimitri  Doncev, 111, casa 01, Vila Brasileira, 
Mogi das  Cruzes, SP, filho de EDNILSON PIRES DA SILVA e de TATIANA MICHELE PIRES 
DA SILVA.                                                       
SARAH  CORREA DIAS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida em  São  Paulo,  SP  
no  dia  trinta  de  maio  de  dois  mil  e  três (30/05/2003), residente e domiciliada Avenida Ana 
Santana Constantino, 2015,  casa  201, Vila Colorado, Suzano, SP, filha de ALEXANDRE DIAS 
e de FABIANE CORREA DIAS.                                               

LEANDRO  SANTOS  CARDOSO,  estado civil solteiro, profissão opera  janeiro  de  mil 
novecentos e oitenta e três (25/01/1983), residente e domiciliado  Rua  Gramado, 4, Bloco 06, 
Apt 0473, Conjunto Residencial do  Bosque,  Mogi das Cruzes, SP, filho de Donizeti Benedito 
Cardoso e de Suely Aparecida dos Santos Cardoso.                                
FABRICIA  GISELE  DE LIMA, estado civil divorciada, profissão pedagoga, nascida  em  Mogi  
das  Cruzes,  SP  no  dia  três  de dezembro de mil novecentos  e oitenta e dois (03/12/1982), 
residente e domiciliada Rua Gramado, 4, Bloco 6, Apt 043, Conjunto Residencial do Bosque, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de Neide Aparecida Costa.                           
Conversão de União Estável                                            

DIOGO  LISBOA  DE  MELO,  estado  civil divorciado, profissão contador, nascido em Mogi das 
Cruzes, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e  noventa  e  um  (05/06/1991),  residente  
e domiciliado Rua Augusto Moreira  dos  Santos,  090, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
Pedro Paulo Cesário de Melo e de Diva Mendes Lisboa de Melo.          
GABRIELA  BATISTA  DE  LIMA, estado civil solteira, profissão autonoma, nascida em 
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos  e noventa e sete 
(23/02/1997), residente e domiciliada Rua Augusto  Moreira  dos  Santos,  090, Vila Cintra, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de Cicero Batista de Lima e de Leonice Lopes de Lima.           
Conversão de União Estável                                            

MARCIO  ALVES  MELLO,  estado civil divorciado, profissão representante comercial,  
nascido em São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos  e setenta e seis 
(21/07/1976), residente e domiciliado Rua Exp.  Francisco  Antônio  de Oliveira, 145, apto 14, 
Jardim Esperança, Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho  de MARIO ALVES MELLO e de DIRCE 
GARCIA ALVES.                                                                
MARISA  SILVA  CAVALCANTE,  estado  civil solteira, profissão servidora pública,  nascida  
em Suzano, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos  e setenta e nove 
(21/02/1979), residente e domiciliada Rua Exp.  Francisco  Antônio  de Oliveira, 145, apto 31, 
Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filha de PAULO CAVALCANTE DE BARROS e de 
DEUSDETE CAETANO DA SILVA CAVALCANTE.                                          

GEOVANE  JOSÉ  DE  OLIVEIRA  LEITE,  estado civil divorciado, profissão mestre  de  obras,  
nascido  em  Itambacuri,  MG  no  dia  dezenove de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e nove (19/02/1979), residente e domiciliado  Rua  Jose  Virgilio da Silva, 110, Vila Jundiai, 
Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de JOSE GERALDO LEITE FERREIRA e de MARIA CELESTE 
SOARES DE OLIVEIRA LEITE.                                             
ANDREIA  GOMES DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão empresária, nascida  em 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e oito de fevereiro de   mil  novecentos  e  oitenta  e  três  
(28/02/1983),  residente  e domiciliada  Rua  Rio  Claro,  111, Jardim Meiro, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de ANTONIO GOMES DE SOUZA e de JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA. 

INGRID  NATHALIA  FORTUNATO  BARBOSA,  estado civil solteira, profissão operadora  de  
telemarketing,  nascida  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte  e  oito  de  dezembro  de  mil  
novecentos  e  noventa  e  oito (28/12/1998), residente e domiciliada Avenida Anchieta, 1447, 
casa 02, Vila Paulista da Estação, Mogi das Cruzes, SP, filha de MARCIO BARBOSA PEDRO 
e de ELIZABETH FORTUNATO.                                       
JESSICA  STHEFANI  DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia sete de  março  de  dois  mil 
(07/03/2000), residente e domiciliada Avenida Anchieta,  1447,  casa  02, Vila Paulista da 
Estação, Mogi das Cruzes, SP, filha de MARCOS LANDIM PEREIRA e de LEANDRA DE 
SOUZA SANTOS.      
Conversão de União Estável                v
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Obras de melhorias continuam no Jardim Maricá e Via Perimetral

As obras do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) para redução de 
perdas de água e modernização do abastecimento na região leste da cidade 
continuam, nesta semana, no Jardim Maricá e na avenida Lothar Waldemar 
Hoehne (Via Perimetral), com assentamento de redes de distribuição. Os 
investimentos integram o projeto de setorização.

Suzano não registra nenhum 
paciente internado com Covid
Dados são equivalentes à rede municipal; Mogi das Cruzes tem ligeiro aumento nos leitos de UTI na rede pública

COVID-19

Região - As secretarias mu-
nicipais de Saúde das cidades 
mais populosas do Alto Tietê 
mostraram nesta semana que a 
taxa de ocupação de leitos de 
Enfermaria e de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) para 
o coronavírus (Covid-19).

Um dos resultados mais 
expressivos desta queda é 
o de Suzano. Segundo a Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
em 18 de agosto, nenhum 
paciente com sintomas da 
Covid-19 utilizou os leitos da 
rede municipal. “Atualmente, 
estão disponíveis 31 leitos de 
Enfermaria e semi-intensiva, 
com suporte ventilatório, no 
Pronto Socorro Municipal. 
Hoje temos dois leitos de UTI 
para gestantes na Santa Casa 
de Misericórdia”, informou.

Mogi das Cruzes, por outro 
lado, apresentou um ligeiro 
aumento no número de pa-
cientes. A Secretaria de Saúde 
informou que a rede pública, 
que inclui os hospitais muni-
cipais e estaduais, conta com 

Ocupação é zero tanto em vagas de UTI como as de Enfermaria em Suzano

ocupação de 38 dos 86 leitos 
de alta complexidade, o que 
representa 44,1% da capacidade. 
Há dez dias, quando foi feita 
a última medição, eram 35 
leitos ocupados, ou 40,6%.

O nível de ocupação dos 
leitos de Enfermaria em Mogi 
também teve alterações: dos 
123 leitos disponíveis na 
rede pública, 25 contam com 
pacientes (20,3%). Dez dias 
atrás, eram 32 pacientes, o 
que representa 26,1%.

A Prefeitura de Poá infor-
mou que os leitos no Hospital 
Municipal Dr. Guido Guida 
foram reduzidos para dois 
de Enfermaria e dois leitos 
de emergência. Em cada um 
dos setores, a unidade conta 
com um paciente internado, 
e dois pacientes cadastrados 
na fila de espera da Central 
de Regulação de Ofertas de 
Sistemas de Saúde (Cross).

Itaquaquecetuba informou 
que mantém 35 leitos de 
Enfermaria e 11 leitos de 
emergência para Covid-19 
em sua rede de Saúde, sendo 
que dez leitos estão ocupados 

e nenhum de alta comple-
xidade, representando uma 
taxa de 28%. 

Estado 
A Secretaria de Estado da 

Saúde informou que mantém 
o monitoramento da pandemia, 
e que a taxa de ocupação de 
leitos na Grande São Paulo é 

de 41% para os leitos de UTI e 
28% nos leitos de enfermaria.

O Hospital Regional de 
Ferraz de Vasconcelos possui 
26 leitos de UTI e 12 leitos 
ocupados, o que representa 
46% de ocupação, mantendo 
os números de dez dias atrás. 
No setor de Enfermaria, seis 
dos 26 leitos contam com 

pacientes de Covid-19, o que 
representa 23% - há dez dias, 
eram 19%.

O Hospital Santa Marcelina, 
de Itaquaquecetuba, conta 
com 10% da ocupação de 
seus 20 leitos, ou seja, apenas 
dois internados em alta com-
plexidade, o que representou 
uma queda significativa no 

comparativo há dez dias, 
quando teve 80% de ocu-
pação. Na Enfermaria, cinco 
dos 20 leitos contam com 
ocupação (25%), abaixo dos 
35% registrados há dez dias.

O Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo, uma 
das unidades de referência 
no Estado, 13 dos 23 leitos 
de enfermaria contam com 
pacientes, equivalente a 57%, 
mesmo número de dez dias 
atrás. Um dos dez leitos de 
UTI para Covid-19 conta com 
paciente - mesmo número na 
última comparação.

O Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti, que teve uma ala aberta 
neste ano para pacientes com 
Covid-19, está com 46% dos 
seus 30 leitos de enfermaria 
ocupados (aproximadamente 
14 ocupantes), o mesmo nú-
mero do último levantamento. 
Já na UTI houve uma queda 
de 46% na última apuração 
para 33%, ou seja, 10 das 30 
vagas ocupadas.

O Hospital Auxiliar de 
Suzano possui 56% de ocu-
pação - 11 dos 20 leitos. 

André Diniz
Mogi News/Arquivo

Mogi- A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Agricultura e com apoio 
do Instituto Trata Brasil e do 
Serviço Municipal de Águas 
e Esgotos (Semae), conclui, 
neste mês, o projeto-piloto 
de saneamento rural Mogi 
Mais Água. A iniciativa, reali-
zada por três anos na cidade, 
propõe alternativas de esgo-
tamento sanitário para a área 
rural. Foram instaladas 11 
miniestações de tratamento 
de esgoto em propriedades 
rurais no bairro do Cocuera 
e anteontem, os produtores 
receberam os termos de doação 
dos equipamentos.

“O dia de hoje é muito sig-
nificativo e a assinatura desse 
termo de doação faz com que 
os nossos agricultores sejam 

cada vez mais valorizados. 
E quando se trata do trata-
mento de esgoto, vemos o 
quanto as famílias que estão 
nas áreas rurais precisam de 
bons projetos, que foquem a 
saúde, a qualidade de vida e 
a sustentabilidade no desen-
volvimento da nossa cidade”, 
disse a vice-prefeita, Priscila 
Yamagami Kähler.

O projeto recebeu a tec-
nologia “GOTA” da empre-
sa Vecchi Ambiental, cujo 
equipamento (estação de 
tratamento de esgotos com 
lodos ativados e biomídias) 
faz o tratamento dos esgotos 
para pequenas populações. A 
ação foi amparada inicialmente 
com recursos financeiros da 
Braskem, por intermédio do 
Instituto Trata Brasil.

Projeto-piloto é concluído 

para saneamento rural

Tratamento de esgoto

Mogi- Será realizada hoje, 
das 8 às 13 horas, mais uma 
edição da Feira Agroecológica, 
promovida quinzenalmente 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, por meio da Secretaria 
de Agricultura, na Ilha Marabá. 
A feira conta com a parceria 
da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente e da Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (Cati/CDRS).

A iniciativa atende a uma 
demanda por produtos orgâ-
nicos e é a primeira com este 
perfil na cidade. Visa estimular 
o desenvolvimento sustentável 
por meio da produção agrícola 
orgânica, agroecológica ou 
em transição. 

A Secretaria de Agricultura, 
em conjunto com a Casa 
da Agricultura (Cati), tem 

estimulado este sistema de 
produção sustentável por 
meio do acompanhamento e 
de capacitações para os pro-
dutores, que já possuem ou 
que têm interesse em obter a 
certificação de produto agroe-
cológico para comercialização. 

Os visitantes encontram na 
feira cinco barracas de hortifruti 
de produtos agroecológicos e 
em transição agroecológica, 
uma de produtos orgânicos, 
uma de mel e derivados, uma 
de panificação e confeitaria e 
cinco de artesanato. Os feirantes 
foram selecionados por meio 
de chamamento público.

A prática consiste na produção 
sustentável, sem emprego de 
transgênicos ou agrotóxicos e 
considerando todo ecossistema 
envolvido.

Feira Agroecológica 

terá edição hoje

Ilha Marabá


