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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes Mais notícia em um só lugar

Mogi ganha entidade que ajudará a 
fomentar a economia e o emprego

A Agência de Fomento Empresarial (AGFE), formada por 13 empresas, foi revelada ontem, no distrito de Biritiba-Ussú

BRASÍLIA

 Frente Parlamentar do Empreendedorismo, 
coordenada por Bertaiolli, é lançada na 
Câmara dos Deputados. Cidades, página 5

O objetivo é unir forças para o for-
talecimento da atividade econômica, 
implementar novos paradigmas para 
o empreendedorismo local e auxiliar 
na elaboração e execução das políti-
cas dedicadas à geração de emprego.  
Cidades, página 5

M
o

g
i 

N
e

w
s

/A
rq

u
iv

o

REGIÃO AGUARDA ESTADO 
PARA APLICAÇÃO DA 3ª DOSE

Reforço contra Covid

Anúncio de uma nova rodada de vacinas foi dado pelo 
governador de São Paulo João Doria. Cidades, página 3

Wanderley Costa/Secop Suzano

Projeto para o local é instalar, em um único espaço, delegacias espe-
cializadas da Polícia Civil e o canil da Guarda Civil Municipal (GCM). 
Proposta partiu da Secretaria Municipal de Segurança e foi bem recebida 
pela Delegacia Seccional de Mogi. Cidades, página 4

Sesi Cezar de Souza

MOGI ESTUDA IMPLANTAR 
NÚCLEO DE SEGURANÇA

Espaço poderá abrigar delegacias especializadas e canil da GCM
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461 anos de Mogi

Prefeitura divulga calendário 
de festividades do aniversário

Ideia é que tudo o que caracteriza o município seja 
reforçado entre a população de Mogi. Cidades, página 4
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TRANSPARÊNCIA
Um grupo de vereadores apresentou 
na última sessão da Câmara uma in-
dicação ao Executivo para que crie 
um Diário Oficial para publicação 
de editais e afins. Segundo a justi-
ficativa, o objetivo é que haja mais 
transparência nos atos do governo.

ANJOS DA MADRUGADA
O vereador Osvaldo Silva (REP) con-
seguiu a aprovação de uma moção 
de aplauso para o trabalho do pro-
jeto “Anjos da Madrugada”, que faz 
o atendimento a pessoas em situa-
ção de rua. A iniciativa foi elogiada, 
em especial pelo trabalho desenvol-
vido com os moradores desabriga-
dos durante o frio intenso que atin-
giu a região há algumas semanas.

HISTÓRIA DA CIDADE
A Vila Helio, no centro, será o ponto 
de partida do 1º Circuito Turístico e 
Histórico de Mogi das Cruzes, que 
será realizado no dia 1º de setem-
bro, das 9 às 11 horas, em come-
moração ao aniversário da cidade. 
O passeio é gratuito. O percurso a 
pé, que será guiado, terá duas ho-
ras de duração e seguirá da praça da 
Vila para o Memorial Helio Borens-

tein, no mesmo espaço. O Memorial 
traz fotos e informações sobre a fun-
dação da Vila e o seu crescimento.

ZELADORIA EM FERRAZ
A Prefeitura de Ferraz de Vasconce-
los  vem ampliando as ações de ilu-
minação pública, zeladoria e limpe-
za dos córregos em diversos bairros. 
Desta vez, os trabalhos acontecem 
no bairro Cidade Kemel. A Rua João 
Paulo II recebeu desassoreamento 
do córrego e limpeza preventiva, já 
rua Francisco Sperândio teve troca 
e instalação de lâmpadas de Led 
em todos os postes da localidade. 
Vale salientar que as ações visam 
garantir o funcionamento dos ser-
viços básicos na cidade.

LIMPEZA DE CÓRREGO
A Prefeitura Municipal de Guara-
rema, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Obras, Meio Ambiente, 
Planejamento Urbano e Serviços 
Públicos, deu início na última quin-
ta-feira (19/08) a limpeza e retira-
da de sedimentos do córrego loca-
lizado no bairro Ipiranga, conhecido 
como Ribeirão Ipiranga. A limpeza 
foi executada em aproximadamente 
1,4 quilômetro de extensão.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Foco diferente, mesma atenção

O 
sentimento de incerteza é um 
dos mais incômodos, mas é o 
que não falta neste longo pe-
ríodo de pandemia de corona-

vírus. Dúvidas sobre a saúde, inseguran-
ça para sair de casa e indefinição sobre 
o futuro das finanças fazem ainda mais 
parte do nosso dia a dia. Enquanto tenta-
mos lidar com a situação da forma menos 
traumática, já é possível prever mudanças 
que alguns setores irão sofrer depois que 
a Covid-19 estiver sob controle.

A Educação não poderá fechar os olhos 
e terá de se aproximar da modernidade. 
O mesmo serve para empresas, comer-
ciantes e também na Saúde. A telemedi-
cina, que existe desde os anos 1990, foi 
potencializada e deverá ser mais explo-
rada. Mais urgente que isso, será o apri-
moramento ao tratamento pós-Covid, o 
que ainda gera muitas dúvidas. Diferen-
temente de outras enfermidades, o coro-
navírus deixa sequelas ainda estudadas. 
Ainda não há tempo hábil e uma grande 
amostragem para determinar as conse-
quências, tampouco se são permanentes 

ou não em alguns casos.
Muitos pacientes curados continuam 

a sentir cansaço, dor no peito, fraqueza 
muscular, entre outros persistentes sin-
tomas. Isso, certamente, irá demandar 
mais da rede básica da Saúde e equipe de 
especialistas, fisioterapeutas, enfermei-
ros e médicos. Há, igualmente, o cansa-
ço emocional, que afeta também os não 
contaminados, e isso exigirá mais traba-
lho à Psicologia.

A doença apresenta um efeito cascata 
que merece atenção. Pacientes sentem os 
sintomas provocados, arritmia cardíaca, 
causada pela fibrose em parte do múscu-
lo do coração. Devido a casos como este, 
o poder público deverá investir, no futu-
ro, em uma rede ambulatorial para acom-
panhar e tratar as condições colaterais. 

Costumamos esperar o problema surgir 
para resolvê-lo, ao invés de antecipá-lo. 
Para que o tratamento pós-Covid não so-
fra muitos percalços, é fundamental que 
o planejamento continue sendo seguido 
e que passe pelas interferências necessá-
rias no decorrer do tratamento.

As rachaduras no mami-
lo surgem especialmente 
nas primeiras semanas de 
amamentação devido à pega 
incorreta do bebê. Pode-se 
desconfiar que o bebê esta 
pegando a mama de forma 
incorreta quando ao parar 
de mamar, o bico do peito 
estiver amassado. Se estiver, 
é muito provável que a pega 
esteja incorreta e que no dia 
seguinte surjam as fissuras e 
o sangramento.

Para curar deve-se con-
tinuar amamentando, mas 
sempre verificar se o bebê 
está fazendo a pega corre-
ta. É importante continuar 
dando “mamá” se surgirem 
fissuras ou sangramento até 
mesmo, porque o próprio 
leite materno é um excelen-
te combatente natural para 
curar os mamilos rachados.

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

Para curar a rachadura no 
mamilo mais rápido é acon-
selhado que, sempre que o 
bebê termina de mamar, se 
passe algumas gotinhas do 
próprio leite em todo o bico, 
deixando secar naturalmente. 
Este passo é muito importan-
te porque o leite é hidratante 
e tem tudo o que a pele pre-
cisa para cicatrizar sozinha.

Fazer cerca de 15 minutos 
de topless diariamente, du-
rante o período de amamen-
tação, também é uma ótima 
forma de proteger os mami-
los e combater as rachaduras, 
mas o horário mais adequa-
do para se expor dessa forma 
no sol é pela manhã, antes 
das 10 horas ou depois das 
16 horas, porque é preciso 
estar sem protetor solar.

No banho é recomendado 
passar apenas água e sabo-

nete na mama e depois se-
car com movimentos suaves, 
usando uma toalha macia. A 
seguir devem-se colocar as 
rosquinhas de amamentação 
dentro do sutiã porque isso 
ajuda a manter os mamilos 
mais confortáveis e secos, 
evitando atritos com tecido 
e infecções.

A chamada rosquinha de 
amamentação, que como o 
próprio nome já diz é uma 
rosquinha, feita com fralda 
pequena ou pano de boca 
que é colocado ao redor da 
aréola. São fáceis de con-
feccionar e muito útil para 
mamãe que terá mamilos 
mais saudáveis desta forma 
continuará amamentando e 
esse ato é fundamental para 
saúde funcional do bebê em 
toda sua vida.

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Internos de Arujá e Itaquá 
começam a ser vacinados

Região - Um grupo de 105 
adolescentes em internação 
nos centros socioeducativos 
da Fundação Casa nas cidades 
de Arujá e Itaquaquecetuba 
começou a ser vacinado contra 
o coronavírus (Covid-19) 
ontem. 

Ontem, 15 jovens com 
18 anos ou mais em medida 
socioeducativa no Casa Arujá, 
no município receberam o 
imunizante.

Hoje, às 8 horas, será a vez 
dos 38 adolescentes interna-
dos no Casa Terra Nova, em 
Itaquá, serem vacinados. Na 
terça-feira, às 8 horas, todos 
os 52 jovens internados no 
Casa Itaquaquecetuba rece-
bem o imunizante contra a 
Covid-19. 

Nos próximos dias, adoles-
centes que cumprem medida 
socioeducativa de internação 
ou estão em programa de 
internação provisória ou 
internação sanção em cen-
tros localizados no Estado 
de São Paulo passam a ser 
imunizados. 

Contra Covid

A Fundação Casa segue o 
calendário local de imunização 
(plano municipal), respeitando 
a ordem estabelecida pelos 
planos estadual e nacional 
de imunização contra o novo 
coronavírus. 

As vacinações, em geral, 
ocorrem em parcerias com 
as prefeituras, que dispo-
nibilizam os imunizantes e 
profissionais para a aplicação 
nos adolescentes. 

Em Mogi das Cruzes, a 
Prefeitura abre hoje, às 16 
horas, o agendamento on-
line no www.cliquevacina.
com.br para aplicação de 
segundas doses do imuni-
zante CoronaVac/Butantan/
Sinovac para quem tomou 
a primeira até o dia 2 e até 
dia 8. As aplicações serão 
agendadas para segunda e 
terça-feira, respectivamente, 
nas unidades de saúde e 
drives, conforme selecionado 
pelo morador..

Em Suzano, a Prefeitura 
informou que a vacinação dos 
adolescentes de 16 e 17 anos 

contra a Covid-19 ocorre hoje. 
A operação será destinada 
ao grupo desta faixa-etária, 
com ou sem comorbidades, 
e ao público da segunda dose 
com aprazamento até o dia 
29 de agosto.

O trabalho dá continui-
dade à ação que se iniciou 
ontem, que teve os adoles-
centes maiores de 12 anos, 
com comorbidades, como 
principal público-alvo da 
primeira dose. Ao longo do 
dia, 5.943 suzanenses foram 
contemplados.

Novo lote
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) com exceção de 
Santa Branca, recebeu ontem 
o 51º lote de imunizantes 
contra. A remessa conta com 
46.210 vacinas CoronaVac 
e AstraZeneca. Em relação 
às mortes por Covid-19, a 
região registrou dez óbitos. 
No total, a região soma 5.303 
mortes.

Prefeituras aguardam Estado 
sobre aplicação da terceira dose

Palácio dos Bandeirantes informou que público acima dos 60 anos vai receber mais uma dose de reforço

COVID-19

Alto Tietê - Um levanta-
mento feito pela reportagem 
junto às secretarias de Saúde 
de seis cidades do Alto Tietê 
demonstrou que, até ontem, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde ainda não havia pas-
sado detalhes sobre como 
funcionará o processo de 
vacinação da dose de reforço 
para maiores de 60 anos a 
partir da segunda semana 
de setembro.

O anúncio foi feito pelo 
governo do Estado anteontem, 
quando o governador João 
Doria (PSDB) informou que 
900 mil paulistas com mais 
de 60 anos poderão receber, 
a partir do dia 6 de setembro, 
a terceira dose. A medida será 
voltada para quem recebeu a 
segunda dose há pelo menos 
seis meses.

A Pasta da Saúde de Suzano 
declarou que a estratégia de 
vacinação na Cidade das Flores 
será definida após a Prefeitura 
receber orientações por parte 

do Palácio dos Bandeirantes. 
Na cidade, 35.041 pessoas 
receberam as duas doses da 
vacina contra a Covid-19, e 
61 receberam a dose única. 
A expectativa é de que 35,1 
mil pessoas passem pelos 
postos de imunização para 
receber a terceira dose.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou, por meio 
de nota, que a cidade já 
conta com uma estrutura 
dedicada para a vacinação 
contra a Covid-19. Até 25 
de agosto, 61.381 pessoas 
com mais de 60 anos já 
tinham sido imunizadas 
completamente com duas 
doses, mais 107 moradores 
com dose única. “Segundo 
estimativa do DataSUS/MS, 
Mogi das Cruzes conta com 

64.476 pessoas no público-
-alvo da nova campanha”, 
esclareceu.

Itaquaquecetuba também 
aguarda o documento técnico 
da Secretaria de Estado da 
Saúde para avaliar se haverá 

necessidade de montar uma 
nova estratégia para a terceira 
dose da vacina ou se seguirá 
com a estrutura atual. O 
município vacinou durante 
a primeira etapa do plano de 
imunização 31.570 pessoas 

com mais de 60 anos com as 
duas doses da vacina e espera 
que 32 mil pessoas venham 
para a dose de reforço.

Na cidade de Poá, a ex-
pectativa é de que 16 mil 
pessoas recebam a dose de 

reforço da vacina, sendo que 
14.302 receberam as duas 
doses durante a primeira 
etapa de vacinação, no pri-
meiro semestre deste ano. “A 
Prefeitura manterá as mesmas 
estratégias já existentes”, 
informou em nota.

Duas cidades da região 
informaram que não rece-
beram notas, solicitação 
ou comunicado oficial por 
parte do Estado sobre o 
tema: Guararema e Ferraz de 
Vasconcelos. Ambas também 
não informaram em detalhes 
seus números detalhados de 
vacinação para a população 
acima de 60 anos, ou esti-
mativas para população a 
ser vacinada.

Com base nos dados ofe-
recidos pela Fundação Seade, 
vinculada ao governo do 
Estado, Ferraz de Vasconcelos 
possui aproximadamente 
22.112 pessoas com mais 
de 60 anos, enquanto que 
Guararema possui uma po-
pulação de 4.305 moradores 
nesta faixa etária.

André Diniz

Anúncio da aplicação de reforço foi confirmada anteontem pelo governo do Estado

Wanderley Costa/Secop Suzano

Suzano - A Secretaria de 
Administração realizou ontem 
mais uma edição do projeto 

“Trocando Ideias” com tra-
balhadores dos cemitérios 
municipais. Desta vez, a 
equipe do Núcleo de Acom-
panhamento aos Servidores 
(NAS) foi até os locais onde 
atuam esses profissionais, a 
fim de conhecer os ambientes 
e suas demandas. Esta foi a 
segunda leva de encontros, 
que começaram em julho 
e que têm como objetivo 
prestar apoio psicológico a 
este público, diretamente 
afetado pela pandemia do 
coronavírus (Covid-19).

O projeto conta, ao todo, 
com a participação de 45 
trabalhadores efetivos e de 
empresas terceirizadas, sendo 
27 do Cemitério São Sebas-
tião e do Velório Municipal, 
localizados no bairro Sítio 
São José, próximo à área 
central, e 18 do Cemitério 
São João Batista, também 
conhecido como Cemitério 
do Raffo, que fica no Parque 
Alvorada. Ontem, a diretora 

Projeto Trocando Ideias 
realiza mais uma edição

Cemitérios municipais

do NAS, Renata Paula Pires, 
dois psicólogos e um assistente 
social foram ao encontro 
desses profissionais durante a 
manhã e também no período 
da tarde. A próxima já está 
marcada para 23 de setembro.

Um dos participantes é o 
sepultador Moisés Rodrigues 
da Silva, que é servidor da 
Prefeitura de Suzano desde 
2008. “O trabalho realizado 
pelo NAS é muito importante 
para o aspecto psicológico do 
trabalhador, principalmente por 
causa da grande quantidade 
de enterros que realizamos 
durante a pandemia”.

“A intenção com o projeto 
é tirar o profissional do am-
biente de trabalho para que 
ele se sinta mais à vontade 
para expor aquilo que de-
seja. Tanto que o primeiro 
encontro ocorreu no Viveiro 
Municipal Tomoe Uemura. 
A nossa meta agora é que 
o acompanhamento seja 
realizado de forma perma-
nente”, destacou a secretária 
municipal de Administração, 
Cintia Renata Lira.

Itaquá - A Prefeitura por 
meio da Secretaria de Obras, 
emitiu, na sexta-feira passada, 
a autorização para início das 
obras de melhoria da rede 
de esgotamento sanitário na 
estrada do Campo Limpo. 
O cronograma de serviços 
apresentado pela Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp) 
é de 15 dias.

Ao todo, serão 286 metros 
de rede coletora de esgoto 
com o remanejamento de 
300 mm no trecho com-
preendido entre a esquina 
da rua Barra do Una e o 
condomínio Lebany. 

De acordo com o secretário 
de Obras, Marcello Barbosa, 
essa é uma obra necessária, 
pois trata-se de um problema 
antigo. “Os moradores da 
região, principalmente do 
Residencial Lebany, estão 
com o esgoto a céu aberto, 
um problema antigo, mas 
que estamos resolvendo 
nesta gestão”, disse.

Obras de esgoto 
na estrada do 
Campo Limpo 
começam 

286 metros de rede

Medida será 

voltada para quem 

recebeu a segunda 

dose há pelo 

menos seis meses.
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GCM realiza ação conjunta 
com Corpo de Bombeiros

Poá- A Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) realizou na noite 
de quarta-feira passada, uma 
ação conjunta com o Corpo 
de Bombeiros no combate à 
queimada na área das torres, 
situada ao lado da Escola Mu-
nicipal de Educação Infantil 
(Emei) Edi Greenfield, na rua 
Presidente Rodrigues Alves.

De acordo com o comandante 
da Guarda, Alexandre Guarnieri, 
o fogo em mata teve início por 
volta das 19 horas, momento 
em que a GCM foi acionada. 

“Quando chegamos ao local 
e constatamos a extensão da 
área em chamas, solicitamos 
de imediato a intervenção do 
Corpo de Bombeiros, o qual 
nos atendeu prontamente. 
Ficamos dando todo o suporte 
até o término do combate ao 
incêndio, cerca de três horas 
depois do início”, afirmou.

Segundo a secretária de 
Segurança Urbana, Marlene 
Sant’Anna, de forma propo-
sital ou não, as queimadas 
afetam o meio ambiente de 
forma drástica. “Essa agressão 

Jardim Santa Helena

ambiental é crime. Além disso, 
é preciso ter consciência, pois 
neste período de tempo seco 
temos que evitar qualquer 
tipo de ação que provoque 
os incêndios que dão origem 

as queimadas, o que resulta 
em sérios problemas ao meio 
ambiente e também a nossa 
saúde”, ressaltou.

A responsável pela Pasta 
complementou que para auxiliar 
no combate as queimadas, a 
população pode fazer a de-
núncia por meio da GCM, por 
meio dos telefones 153 (24 
horas) e 4634-1666 (plantão 
24 horas), e pela Defesa Civil, 
pelo número 199, das 8 às 
17 horas.

Combate à queimada na área de torres ocorreu anteontem

Rodrigo Nagafuti – Secom Poá

Prefeitura estuda implantação 

de núcleo em Cezar de Souza
Mogi- A Prefeitura estuda 

implantar, nas antigas instala-
ções do Sesi de Cezar de Souza, 
na avenida João XXIII, um 
Núcleo de Segurança Pública 
Especializada, que centralizará 
delegacias especializadas da 
Polícia Civil, bem como o 
Canil da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM). A ideia partiu 
da Secretaria Municipal de 
Segurança e foi bem recebida 
pela Delegacia Seccional.

O prefeito Caio Cunha 
(Podemos) visitou o local, 
acompanhado do delegado 
seccional de Mogi das Cruzes, 
Jair Barbosa Ortiz; do secretá-
rio municipal de Segurança, 
André Ikari, e do secretário 
adjunto, Alexandre Soares 
Ribeiro. Caio conheceu e 
avaliou a estrutura que pode 
se tornar um importante polo 
de segurança.

“Em Mogi das Cruzes, nossa 
Guarda Municipal atua em 
conjunto com as polícias Civil 
e Militar em diversas ações, 
como operações, patrulhamento 
ostensivo e fiscalização. Com 

Segurança Pública Especializada

a futura Cidade da Polícia, 
queremos aperfeiçoar esta 
parceria para facilitar e agilizar 
os procedimentos urgentes de 
Polícia Judiciária”, explicou 
o prefeito.

Acompanharam a visita 
os vereadores Maurino José 
da Silva (Pode), o Policial 
Maurino, e Mauro de Assis 
Margarido (PSDB), o Mauri-
nho do Despachante. Os dois 
parlamentares apresentaram 
este mês uma indicação (do-
cumento legislativo pelo qual 
vereadores sugerem a adoção 

de medidas de interesse pú-
blico) solicitando o uso das 
instalações do antigo Sesi para 
a instalação da estrutura de 
segurança pública.

“Acreditamos que junto ao 
crescimento urbano é preciso 
avançar também em segurança 
pública”, afirmaram os par-
lamentares na indicação, em 
que defendem também que 
prédios vizinhos para a Guarda 
Municipal e a Polícia Civil 
vão agilizar os atendimentos 
e favorecer a eficácia das ações 
de segurança pública.

Núcleo pode ser implantado nas antigas instalações do Sesi

Mogi News;Arquivo

Programação reverencia Mogi 
das Cruzes ao longo de setembro
Aniversário contará com a participação de diversas Secretarias Municipais, que buscam homenagear a cidade

461 ANOS

Mogi - A cidade completará 
no próximo 1º de setembro 
461 anos. Para celebrar a data, 
a Prefeitura preparou uma 
programação especial, com 
a participação de diversas 
Secretarias Municipais, que 
busca homenagear o municí-
pio, com o tema “Redescubra 
Mogi, Viva Nossa Cidade”. O 
objetivo é reforçar a identi-
dade da cidade, colocando 
em destaque atributos locais, 
como as pessoas, a história, 
a fé, as artes, as vivências e 
as riquezas naturais.  

A programação vai se es-
tender ao longo do mês de 
setembro. Todas as ações foram 
concebidas em cumprimento 
aos protocolos sanitários e 
regras estabelecidas pelo Plano 
São Paulo, com o objetivo de 
preservar a saúde e garantir 
a segurança de todos. A saú-
de, inclusive, participará da 
agenda, com um ônibus que 
vai percorrer a zona rural da 
cidade, aplicando vacinas 
contra a Covid-19 e também 
contra a gripe.

“Queremos que Mogi das 
Cruzes seja a grande estrela das 
comemorações. Faremos tudo 
com muito cuidado, enten-
dendo o momento que ainda 
vivemos, mas não deixando 
de celebrar. Deixo um convite 
para todos os mogianos, para 
que participem e prestigiem 
essa programação, que vai nos 
permitir conhecer ainda mais 
a nossa cidade e reforçar o 
orgulho e amor que sentimos 
por ela”, destacou o prefeito, 
Caio Cunha (Pode).

No dia 1º, data efetiva do 
aniversário do município, haverá 
atrações culturais e também 
esportivas. Os amantes do 
ciclismo poderão participar 
de um passeio ciclístico que 
terá início às 8 horas e cum-
prirá trajeto entre o Parque 
Centenário e o Parque da 
Cidade. A previsão é que o 
evento se encerre às 11 hras.

No âmbito cultural, será aberta 
uma exposição de Arqueologia 
no Museu Mogiano (9 horas), 
às 10 horas ocorrerá a Sessão 
Redescubra de Cinema, com 

a exibição do documentário 
Serráqueos e às 20 horas, no 
Centro Municipal de Forma-
ção Pedagógica (Cemforpe), 
será realizado o concerto de 
aniversário da cidade, com a 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes e artistas locais 
convidados. No mesmo dia, 

acontecerá o lançamento do 
documentário Redescobrindo 
Mogi, que será feito de forma 
online, a partir das 19h30.

No dia 2 de setembro, o 
destaque fica com o show de 
Renato Resende, no Theatro 
Vasques, às 20 horas. Já no 
dia 3, além da Mostra de 

Artesanias Mogianas, que 
acontecerá no Casarão do 
Carmo, haverá também ações 
do Meio Ambiente e da Agri-
cultura, com plantio de árvores 
e exposição de nêsperas no 
Mercado do Produtor.  

A semana de aniversário 
ainda será marcada por eventos 

como uma feira agroecológica 
na Ilha Marabá, a Semana 
Nerd/ Geek, uma exposição 
artística no Terminal Central, 
apresentação de dança e o 
show com Sandra e Alissa 
Vianna no Theatro Vasques, 
no domingo (05/09), às 19 
horas, no Theatro Vasques.

A programação seguirá 
acontecendo ao longo do mês 
de setembro, com destaques 
como a 1ª Feira Literária de 
Mogi das Cruzes, um festival 
vegano na Vila Hélio, a co-
memoração do aniversário do 
Mercado Municipal de Mogi 
das Cruzes, a apresentação da 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes, com a Sinfonia 
Mozart, no Theatro Vasques, 
uma corrida de rua no dia 26 
e a apresentação da renomada 
cantora Henriette Fraissat, no 
Cemforpe.

A programação completa 
em comemoração ao aniver-
sário de 461 anos da cidade 
de Mogi das Cruzes ficará 
disponível para consulta no 
site da Prefeitura.

Objetivo é reforçar a identidade da cidade, colocando em destaque atributos locais

Divulgação/PMMC

Ação foi realizada 
ao lado da Emei 
Edi Greenfield, na 
rua Presidente 
Rodrigues Alves
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Condemat recebe doação de 
27 toneladas de alimentos

Região- O Consórcio de 
Desenvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê (Con-
demat) recebeu a doação de 
27 toneladas de alimentos da 
EDP, empresa concessionária 
de energia elétrica na região. 
São 1.800 cestas básicas, 
destinadas ao atendimento 
das famílias em situação de 
extrema pobreza que vivem 
nas cidades da região.

A entrega das doações foi 
feita pela diretora geral da EDP, 
Cristiane da Costa Fernandes, 
ao presidente do Condemat, 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL), num ato com as par-
ticipações da coordenadora 
do Conselho dos Fundos 
Sociais do consórcio, Larissa 
Ashiuchi; do coordenador da 
Câmara Técnica de Assistência 
Social, Rodrigo Freitas, e do 
secretário de Assistência Social 
de Suzano, Geraldo Garipo.

“Agradeço a EDP pelo gesto 
de solidariedade, neste mo-
mento difícil pelo qual estamos 
passando, em que as famílias 
necessitam do auxílio, do 

Ação social

apoio e do alimento em suas 
casas”, destacou o presidente 
Rodrigo Ashiuchi.

A diretora geral da empresa 
falou da satisfação em partici-
par da ação social. “Estamos 
felizes em fazer parte deste 
momento de felicidade em 
poder ajudar o próximo”, 
disse Cristiane.

Larissa Ashiuchi e Rodrigo 
Freitas explicaram que as 
cestas serão entregues para 
famílias em situação de extrema 
pobreza, que estão inscritas 

no CadÚnico, do Ministério 
da Cidadania, numa ação 
integrada entre os Fundos 
Sociais e as Secretarias de 
Assistência Social.

“Este envolvimento da so-
ciedade e das empresas, na 
doação de alimentos e outros 
itens básicos para a popula-
ção mais carente, tem sido 
fundamental para o nosso 
trabalho”, disseram.

Os municípios farão a re-
tirada das cestas básicas em 
Suzano até o fim desta semana.

São 1.800 cestas básicas entregues pela empresa EDP

Divulgação

Região - A Frente Parlamentar 
do Empreendedorismo, coor-
denada pelo deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD-SP), foi 
lançada oficialmente anteontem, 
durante reunião na Câmara 
Federal com a presença do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e do presidente da 
Mesa, deputado Arthur Lira.

 “A frente tem o principal 
objetivo de buscar soluções 
para os problemas que o Brasil 
tem enfrentado e fazer com que 
possamos avançar. Será um 
espaço de debate e discussão 
de propostas para permitir a 
retomada econômica e geração 
de empregos tão esperada”, 
salientou Bertaiolli.

Marco Bertaiolli explicou 
que a Frente terá encontros 
semanais sobre os principais 
temas que estão sendo discu-
tidos e votados no Congresso 
Nacional. Como Coordenador 
da Frente, o parlamentar escla-
receu que apesar de ainda não 
ter sido lançada oficialmente, 
a Frente já teve reuniões.

Bertaiolli 
coordena Frente 
Parlamentar do 
Empreendedorismo

Câmara Federal

Nova entidade promete ajudar 
no desenvolvimento economico
AGFE nasceu de um grupo formado por 13 empresas que atuam no município para unir forças em prol de Mogi

ECONOMIA

Mogi - A cidade passa a 
contar, desde a manhã de 
ontem, com a Agência de 
Fomento Empresarial (AGFE), 
composta pelas maiores em-
presas que atuam na cidade, 
voltada ao desenvolvimento 
econômico, geração de em-
prego, empreendedorismo 
e qualificação profissional

O lançamento, realizado na 
sede do Club Med Lake Paradise, 
no distrito de Biritiba-Ussú, 
contou com a presença do 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
dos representantes das 13 
empresas que formam a 
AGFE, empresários locais e 
da imprensa, além de outras 
autoridades e representantes 
da sociedade civil.

A nova entidade surge 
com o porte econômico da 
maioria dos setores industriais, 
comercial e de prestação de 
serviços da cidade. Juntas, 
as 13 empresas representam 
R$15 bilhões por ano em 
arrecadação de impostos, 76 

Uma das metas é gerar emprego e renda na cidade

mil postos de trabalho e um 
faturamento total conjunto 
de R$ 49 bilhões. A AGFE 
conta com a participação 
das empresas Höganäs, RUD, 
NGK/NTK, NeoBPO, Elgin, 
JSL, Ponsse, Club Med, Air 
Products, Grupo Vamos, 
MGI Tech, General Motors 
e AGCO.

O objetivo é unir forças 
com entes públicos e priva-
dos para o fortalecimento 
da atividade econômica em 
Mogi das Cruzes, imple-
mentar novos paradigmas 
para o empreendedorismo 
local e auxiliar a cidade na 
elaboração e execução das 
políticas públicas dedicadas à 
geração de emprego e renda.

A entidade conta com 
o apoio institucional da 
Prefeitura, Câmara de Ve-
readores, Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp), 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat)

No primeiro biênio de 
funcionamento, a presidên-
cia ficará a cargo de Fábio 
Hoetx Matos, da Elgin; o 
vice-presidente será Fábio 
Albuquerque Matos Velloso, da 
JSL; o Diretor-Executivo será 
Cláudio Costa, ex-secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento Econômico; Tunico 
Andari, da Agência Central 

Business será o diretor de 
Comunicação e Relações 
Institucionais.

A AGFE já promete uma 
agenda intensa de compro-
missos e ações, entre eles 
a realização de um Fórum 
Econômico no município, 
com o intuito de tratar da 
reforma econômica aliada 
a práticas sustentáveis no 
contexto regional para o 
mês de outubro. Segundo os 
organizadores do encontro, 

há a possibilidade de par-
ticipação do ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

O diretor-geral da entida-
de, Cláudio Costa, declarou 
que a AGFE nasce com o 
propósito de gerar oportu-
nidades de negócios e de 
auxiliar na criação de uma 
agenda de trabalhos e metas. 

“Temos uma pesquisa interna 
e vimos a importância da 
qualificação da mão-de-

-obra como ponto principal. 
Agora vamos construir com 
a cidade como organizar, 
quem vamos chamar, como 
agir”, destacou.

Dentre as iniciativas da 
AGFE a serem desenvolvidas 

em conjunto com o Poder 
Público, estão os progra-
mas “Mais Empreendedor”, 
voltado para o estímulo ao 
empreendedorismo local 
na contratação de serviços 
terceirizados e de apoio às 
grandes empresas, o “Melhor 
Emprego” voltado para o apri-
moramento da qualificação 
profissional, além de estudos 
para a criação de um novo 
condomínio empresarial para 
novas empresas que desejam 
se instalar na cidade de Mogi 
das Cruzes no período de 
retomada pós-pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

O prefeito disse à repor-
tagem que a nova entidade 
passa a ter um novo papel 
no momento de retomada da 
economia, e da necessidade 
de geração de emprego e 
renda. “A Prefeitura se coloca 
como facilitadora para que a 
cidade possa se desenvolver. 
O mercado passa a olhar 
para a cidade de uma forma 
diferenciada, ficando mais 
atrativa”, apontou.

André Diniz
Emanuel Aquilera

O objetivo é 
unir forças com 
entes públicos e 
privados para o 
fortalecimento 
da atividade
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SBT, 21H00

Chiquititas
Duda tira satisfação com Marian e diz que jamais teve nenhum tipo de 

interesse por Janu. Geraldo pede para as crianças se arrumarem para irem 

ao show da Marina Elali.

GLOBO, 17H55

Malhação
Cobra vê quando Duca segue Luiz e Diego, que estão com Bianca. Pressionado 

por Delma, Pedro se desculpa por ter mentido para Gael. 

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Resumo não divulgado.

GLOBO, 19H15

Pega Pega 
Antô nia avisa a Expedito e Domê nico que precisam manter sigilo total para 

investigar os garç ons. Antô nia promete a Domê nico que investigará  Jú lio 

e Nelito. Tâ nia conta a Luiza que viu Sandra Helena beijando Eric no Baile 

de Má scaras.

BAND, 20H25

Nazaré
Nasce o bebê de Erica no meio da sala da mansão dos Blanco. Cris e Luiz 

conversam sobre a paternidade do recém-nascido.

RECORD, 21H

Gênesis
Jacó com os seus decidem deixar o acampamento e nasce seu fi lho caçula: 

Benjamin.

GLOBO, 21H00

Império
Manoel se preocupa ao notar que Enrico vê Josué saindo de seu bar. Cláudio 

aceita organizar a festa de Magnólia e Severo, mas impõe algumas condições. 

Cristina acerta com Patrício de fazer a nova coleção da joalheria Império. 

Maria Clara ouve a voz de seu pai no telefone de Josué e fi ca intrigada.

Existem pedras.
Não desista de 

andar!
Existem barreiras.
Não desista de 

passar!
Existem os nós.
É preciso desatar!
Existe o desânimo.
É a pior coisa que 

há!
A estrada é longa.
Não desista de 

chegar!
Existe o cansaço.
É preciso caminhar!
Existe a derrota.

MOMENTO
especial

NÃO DESISTA NUNCA!

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

Aos aniversariantes de hoje receba mais um ano com o 

coração aberto. Parabéns!

“ Viver não é esperar a tempestade 
passar. É aprender a dançar na 
chuva.”

 cultura@jornaldat.com.br

Você nasceu para 
ganhar!

Existe o desamor.
É fundamental 

amar!

Tenha coragem e 
jamais desista!

Não tenha medo de 
ser feliz!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE
AVISO DE ALTERAÇÃO E REDESIGNAÇÃO DE DATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021 - PROCESSO Nº 200.964/2021 
OBJETO:Aquisição de tanque de 30m3–Horizontal semielíptico em resina estervi-
nílica (interno)  e  resina  poliéster  (externo),  reforçado  com  fibra  de vidro   com   
capacidade individual para   30.000   (mil)   litros   para   o armazenamento de 

hipoclorito de sódio.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, por intermédio do Sr. Diretor Ge-
ral, comunica que devido à necessidade de correções no edital, fica REDESIGNADA 

para o dia 14 de setembro de 2021até às 08h00min 
o recebimento das propostas, exclusivamente em  ambiente eletrônico, no endereço 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/, que inicialmente estava prevista para ocorrer 
em 02 de setembro de 2021,até às 09h00. O Edital passará a ser identificado pelo nº 
054-2/2021 e poderá ser examinado e adquirido, juntamente com seus anexos, no 
site http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/.Mogi das Cruzes, 26 de agosto de 

2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054-2/2021 – PROCESSO Nº 11.833/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, 
CAPTAÇÃO, EDIÇÃO, MIXAGEM, MASTERIZAÇÃO E ISRC DE PRODUÇÕES FONOGRÁFICAS 
PARA O “ESTÚDIO MUNICIPAL DE ÁUDIO E MÚSICA” DA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES-
SP, ADMINISTRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, pelo período de 12 meses.
EMPRESA VENCEDORA: JESCENOR OLIVEIRA FERREIRA BENTO.
VALOR GLOBAL: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

Mogi das Cruzes, em 23 de agosto de 2021.
KELEN CRISTIANE DOS SANTOS CHACON - Secretária de Cultura e Turismo__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046-4/2021 – PROCESSO Nº 9.726/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT PARA COLETA H1N1.
EMPRESA VENCEDORA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 33.660,00 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta reais).

Mogi das Cruzes, em 23 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP 

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 103/2021 - PROCESSO Nº 18.977/2021 E APENSOS 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO (PINCEL, TINTA, CANETA PARA TECIDO E AFINS)
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 16 
de setembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 26 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde  __________________________________________________________________________

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 145-2/2020 - PROCESSO Nº 26.330/2020 e apenso
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO 
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 14 de 
setembro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 25 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083-2/2021 - 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 27 
de agosto de 2021, às 14:00 horas. 

Mogi das Cruzes, em 26 de agosto de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

CITAÇÃO POR EDITAL / PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
(Portaria SPAD nº 634, de 22 de fevereiro de 2021)

Considerando o que ficou deliberado pela Comissão Especial de Processo Administrativo 
Disciplinar, instituída pela Portaria SPAD nº 634, de 22 de fevereiro de 2021, o Secretário de 
Governo FAZ SABER a Sra. SIMONE MOREIRA ANDREO OLIVEIRA – RGF 12.230, que 
diante da tentativa frustrada de sua citação pessoal, referente ao Processo Administrativo 
Disciplinar nº 6.371/21 e apenso n° 2.766/21, instaurado na forma da Portaria SPAD nº 634, de 
22 de fevereiro de 2021, fica a referida citada e intimada por edital, nos seguintes termos: “que 
consta do Processo Administrativo Disciplinar, por descumprimento de deveres funcionais, 
pelo qual responde na Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes”, portanto, fica intimada a 
comparecer, ou apresentar procurador legalmente constituído com conhecimento dos fatos, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste edital, na Av. Vereador Narciso Yague 
Guimarães, 277, Centro Cívico, 2º andar (Prédio Sede da Prefeitura), na sala da Comissão 
Municipal de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apresentar defesa 
quanto à alegação de descumprimento de deveres funcionais, assegurando-lhe o acesso aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, franqueado o seu 
comparecimento pessoal ou por intermédio de advogado constituído, nos termos do disposto 
no artigo 182, § 2º, da Lei Complementar nº 82, de 7 de janeiro de 2011. Do que para ciência 
a Sra. SIMONE MOREIRA ANDREO OLIVEIRA – RGF 12.230, conforme determina a lei, é 
expedido o presente edital.
Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, 24 de agosto de 2021.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA

Referente: Chamamento Público nº 03/21 – Processo nº 22.798/21
Objeto: OUTORGA DE LICENÇA PARA INTERESSADO EM PROVER 06 (SEIS) 
VAGAS PARA COMERCIALIZAR: PRODUTOS AGROECOLÓGICOS, EM TRANSIÇÃO 
AGROECOLÓGICO, ORGÂNICOS, LANCHES E SALGADOS, E FLORES, PLANTAS 
ORNAMENTAIS, INSUMOS E ACESSÓRIOS, NA FEIRA TEMÁTICA ILHA MARABÁ, 
quinzenalmente, aos sábados, através de Permissão Remunerada de Uso a Título Precário.

Em virtude do feriado do dia 7 de setembro, foi REDESIGNADA, a data de recebimento das 
propostas e sorteio, em referência de 5 de setembro para 9 de setembro de 2021, mantendo-
se inalterado as demais condições previstas no edital.

Mogi das Cruzes, 26 de agosto de 2021.
Felipe Monteiro de almeida

Secretário Municipal de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA

Referente: Chamamento Público nº 04/21 – Processo nº 22.800/2021
Objeto: OUTORGA DE LICENÇA PARA PROVER 41 (QUARENTA E UMA) VAGAS PARA 
COMÉRCIO EVENTUAL DE FLORES, VELAS E ALIMENTOS, A SER REALIZADO NOS 
DIAS 1 E 2 DE NOVEMBRO DE 2021, NAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO SÃO 
SALVADOR, DA SAUDADE E DE SABAÚNA, NESTE MUNICÍPIO, através de Permissão de
Uso a Título Precário Eventual.

Em virtude do feriado do dia 7 de setembro, foi REDESIGNADA, a data de recebimento das 
propostas e sorteio, em referência de 6 de setembro para 8 de setembro de 2021, mantendo-
se inalterado as demais condições previstas no edital.

Mogi das Cruzes, 26 de agosto de 2021.
Felipe Monteiro de almeida

Secretário Municipal de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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