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Prefeitura de Mogi cogita 
criação de frente de trabalho

Criação do projeto pode ocorrer em bairros com recursos suplementares do programa Auxílio Empresarial Mogiano

COVID-19

  Vacinação para maiores de 14 anos 
começa amanhã, em Suzano. Cidades, página 3

Durante o evento com jornalis-
tas realizado na manhã de ontem, 
na Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
o prefeito Caio Cunha (Pode) in-
formou que está em fase de es-
tudos a criação de uma frente de 
trabalho nos bairros, com recur-
sos suplementares do programa 

“Auxílio Empresarial Mogiano”. A 
apresentação do projeto foi feita 
durante o balanço das ações vol-
tadas ao auxílio da população no 
período da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) realiza-
das no primeiro semestre do ano.  
Cidades, página 8

Mogi 461 anos

Caio Cunha 
divulga eventos 
de aniversário
Cidades, página 5

EM SÃO PAULO

Bauru derrota 
Mogi Basquete 
pela LDB. p4

Iniciativa está marcada para 
ocorrer de forma online, na quin-
ta-feira. Poá vai sediar o evento.  
Cidades, página 5

Internacional

INSCRIÇÕES 
PARA FÓRUM 
DE EDUCAÇÃO 
TERMINAM 
AMANHÃ

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, intenção é reaquecer a economia local

Daniel Carvalho/Mogi News
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Novo cruzamento

Rotatória do Habib’s pode ter 
traçado alterado em projeto

Obras no local seriam feitas em razão da concessão 
do terminal Geraldo Scavone. Cidades, página 4
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MANUTENÇÃO 
Guararema recebeu na semana pas-
sada o mutirão de melhorias técni-
cas da EDP que beneficiou cerca de 
2,4 mil clientes, entre residências, 
comércios e indústrias. Foram fei-
tos serviços nos bair-ros Itapema e 
Itaoca, visando potencializar a manu-
tenção preventiva realizada de forma 
contínua para aprimorar a qualida-
de e segurança do fornecimento de 
energia elétrica ao município.

BERTAIOLLI I
O deputado federal Marco Bertaiolli 
(PSD) fará um Café da Manhã com 
a Imprensa, hoje, para apresentar o 
resultado dos trabalhos desenvolvi-
dos na Câmara Federal para a cida-
de de Mogi das Cruzes e o Alto Tietê. 
O evento será às 10h30, no gabine-
te do deputado, que fica na rua Co-
ronel Souza Franco, 965, no centro.

BERTAIOLLI II
A Associação Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) inaugura seu setor de 
Comércio Exterior, a Sala de Comér-
cio Marco Bertaiolli. A abertura do 
evento será às 19 horas, na sede da 
ACMC (rua Barão de Jaceguai, 674, 
centro). O espaço dará apoio para 

empresas que exportam e importam 
no município e oferecerá uma série 
de ferramentas aos empreendedo-
res, além de estimular novos negó-
cios. A inauguração contará com a 
palestra “Modernização do Ambiente 
de Negócios: Geração de Emprego 
e Retomada Econômica”, ministra-
da pelo deputado federal e ex-pre-
sidente da ACMC, Marco Bertaiolli.

APOIO JURÍDICO I
A Secretaria de Políticas para Mu-
lheres de Itaquaquecetuba vai levar 
o projeto Apoio Jurídico para o bair-
ro Manoel Feio hoje, das 9 ao meio-
-dia. O atendimento será realizado 
no Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) que fica na rua 
Itapevi, 19 - Jardim da Estação Ma-
noel Feio.

APOIO JURÍDICO II
O programa vai percorrer todos os 
Cras  e, posteriormente, outros equi-
pamentos da cidade como o Centro 
de Referência Especializado de Assis-
tência Social (Creas). A pasta atende 
mulheres, crianças, adolescentes e 
idosos, pois o auxílio, de modo ge-
ral, é focado na violência domésti-
ca e familiar

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Sem conexão

N
ão são poucos os problemas que 
foram escancarados pela crise 
sanitária no nosso país. Na área 
da Educação, um deles é a falta 

de acesso à internet, o que aumentou ainda 
mais a desigualdade.

Segundo pesquisa do Instituto de Mobili-
dade e Desenvolvimento Social (Imds), 55% 
dos filhos de pais sem instrução educacio-
nal não tem acesso à internet, impossibili-
tando o aprendizado dos jovens no sistema 
remoto. Esse período, certamente, irá mar-
car o futuro de muitos jovens. A educação 
brasileira, já de péssima qualidade na forma 
presencial, ficou ainda pior para todas as 
classes. A falta da tecnologia para ter aulas 
durante o distanciamento social, ocasiona-
do pela pandemia, ficou escancarada. Nas 
escolas públicas, os jovens têm pouco aces-
so à rede online. Ainda segundo a pesquisa, 
18% dos estudantes acessam exclusivamente 
a internet pelo celular e, muitas vezes, esse 
celular é compartilhado entre os familiares.

O problema começa lá em cima, no gover-
no federal, mas é preciso que as prefeituras 
cobrem melhores condições. Até porque, não 

é de hoje que a União promete internet de 
baixo custo a pessoas em situação vulnerá-
vel. Algumas áreas mais afastadas da região 
já foram contempladas pelo governo fede-
ral, mas ainda é preciso que mais famílias 
sejam contempladas. Proposto em 2018 e 
firmado por meio de um termo de adesão 
apresentado aos municípios do Alto Tietê, 
o projeto ainda caminha a passos lentos. Se 
for ampliado, o programa beneficiará milha-
res de pessoas da região, com conexão em 
banda larga a preços reduzidos.

Três anos já se passaram após o início 
das tratativas entre as prefeituras e o go-
verno federal e parte da população conti-
nua enfrentando falta de conexão ou sofre 
com prestação inadequada de serviços de 
acesso à internet.

Embora alguns moradores já tenham 
sido contemplados, o termo foi assinado e 
muitos bairros foram selecionados. A Pre-
feitura de Mogi diz que cobra a efetividade 
do programa, mas, a verdade, é que não há 
expectativa em curto prazo para diminuir 
esse abismo que divide aqueles que têm e 
os que não têm internet.

Em seu livro - O povo bra-
sileiro: a formação e o sentido 
do Brasil publicado em 1995, 
Darcy Ribeiro escreveu o seguin-
te: “Estamos nos construindo 
na luta para florescer amanhã 
como uma nova civilização, 
mestiça e tropical, orgulho-
sa de si mesma. Mais alegre, 
porque mais sofrida. Melhor, 
porque incorpora em si mais 
humanidades. Mais generosa, 
porque aberta à convivência 
com todas as raças e todas as 
culturas e porque assentada 
na mais bela e luminosa pro-
víncia da Terra”

Hoje, 26 anos depois, o 
que será que Darcy Ribeiro 
escreveria para caracterizar 
nosso povo? Como ele de-
finiria aquilo que nos tor-
namos? A violência que nos 
acompanha faz muito tempo 
vem se intensificando e mu-

Realidade trágica

ARTIGO
Afonso Pola

dando seu perfil. A quantida-
de de crimes envolvendo os 
chamados “cidadãos de bem” 
impressiona muito.

Na última quarta-feira, uma 
estudante de 23 anos morreu 
após uma discussão de trân-
sito no Rio de Janeiro. Ela 
estava na garupa da moto 
de seu namorado quando a 
moto bateu no retrovisor de 
um carro quebrando-o. O 
motorista perseguiu a moto 
e bateu derrubando o casal. 
A moça morreu.

No mesmo dia, em Brasí-
lia, um advogado de 37 anos  
atropelou uma mulher de 40 
anos após uma briga de trânsi-
to. Segundo a polícia, os dois 
discutiram em uma rua na al-
tura da QI 15 e, após a briga, 
o homem teria perseguido a 
vítima até a porta de casa. O 
suspeito foi preso e autuado 

em flagrante na 10ª DP por 
tentativa de homicídio.

Já na Bahia, uma faxinei-
ra pulou do 3º andar de um 
prédio, numa tentativa de 
fuga da situação de cárcere 
privado à qual era mantida 
por sua patroa que não acei-
tou seu pedido de demissão 
e não permitiu que ela saís-
se do apartamento tendo in-
clusive recolhido seu celular.

Estamos vivendo um pro-
cesso no qual as pessoas es-
tão expondo com muita na-
turalidade suas características 
mais vis. Provocar a morte de 
uma jovem por conta de um 
retrovisor é algo que merece 
punição exemplar. O mesmo 
vale para para o advogado de 
Brasília e a mulher da Bahia.

As pessoas estão se mostran-
do cada vez mais preconcei-
tuosas, homofóbicas e into-
lerantes. É tudo muito triste.

Afonso Pola é sociólogo e professor

 afonsopola@uol.com.br
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Cronograma desta semana vai 
vacinar os maiores de 14 anos

Programação também vai englobar os moradores que precisam receber a segunda aplicação do imunizante

CORONAVÍRUS

Suzano - O cronogra-
ma de vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) 
contempla, nesta semana, 
os adolescentes maiores 
de 14 anos, com ou sem 
comorbidades, e garante a 
segunda dose dos suzanenses 
com aprazamento até o dia 
5 setembro. O atendimento 
deverá ocorrer em três dias 
de operação, sendo amanhã 
exclusivamente dedicada à 
aplicação da primeira dose 
na Arena Suzano, enquanto 
a quinta e sexta-feira serão 
voltadas aos cidadãos que 
precisam completar a segunda 
etapa de imunização com 
acolhimento nos três polos.

Primeira dose
O atendimento para a 

primeira dose será na quarta-
-feira, na Arena Suzano, que 
fica localizada na avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador, com 
horário estendido até as 19 
horas no ginásio, e sistema 
drive-thru operante até as 
17 horas. Os adolescentes 
maiores de 14 anos vão 
precisar da autorização 
do responsável legal, que 
deverá acompanhar o jo-
vem ou assinar o Termo 
de Assentimento Livre e 
Esclarecido. O documento, 
disponível para acesso em 
www.suzano.sp.gov.br, será 
obrigatório para os adoles-
centes desacompanhados.

A exigência faz parte da 20ª 
atualização do Documento 
Técnico da Campanha de 
Vacinação contra a Covid-19 
do governo do Estado, sendo 
um item indispensável para 
o atendimento do público 
menor de 18 anos. Todos 
os demais documentos de 
praxe para a primeira dose 
em Suzano também serão 
exigidos. Entre eles estão 
RG, CPF, comprovante de 
endereço de Suzano e a 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/
FichaCovidSuzano. O pré-

-cadastro no site “Vacina 
Já” (www.vacinaja.sp.gov.
br), do governo do Estado, 
também é necessário.

Segunda aplicação
Já para tomar a segun-

da dose, o morador deve 
comparecer ao polo mais 
próximo na quinta ou na 

sexta-feira. O atendimento 
seguirá o modelo das opera-
ções anteriores, ocorrendo 
de maneira descentraliza-
das, das 8 às 17 horas, no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido, que está 
na rua Teruo Nishikawa, 

570 – Jardim Gardênia 
Azul, e no Centro Cultural 
de Palmeiras, que fica na 
travessa Crispim Adelino 
Cardoso, 42 - Vila Júlia. 
Já a Arena Suzano terá 
horário estendido, até as 19 
horas no ginásio, e sistema 
drive-thru operante até as 

17 horas.
Serão atendidos os suza-

nenses com aprazamento 
previsto para até o dia 5 de 
setembro, conforme data 
estipulada no cartão de 
vacinação de cada cidadão 
contemplado com a primeira 
dose. Para completar a etapa, 

basta apresentar o cartão, 
o CPF e um documento 
original com foto.

De acordo com o titu-
lar da pasta, Pedro Ishi, a 
expectativa é de que haja 
uma demanda alta pela 
segunda dose, por isso 
serão dois dias de operação 

exclusivamente voltados 
para essa etapa. “O período 
condiz com o aprazamento 
de grande parte do público 
que compareceu à segun-
da edição da ‘Virada da 
Vacina’, quando milhares 
de suzanenses participa-
ram da ação adquirindo 
a primeira dose. Agora 
chegou a vez de completar 
o ciclo e assim garantir a 
completa eficácia proposta 
pelo imunizante. Por isso, 
é muito importante que 
todos completem a etapa 
e, mesmo assim, sigam 
com as recomendações 
sanitárias que impõem o 
uso obrigatório de másca-
ras e álcool em gel, além 
de se evitar aglomerações. 
Precisamos continuar nos 
cuidando”, alertou.

Informações
Todas as informações 

referentes à imunização 
são diariamente atualiza-
das nas redes sociais da 
municipalidade, no Face-
book (www.facebook.com/
prefsuzano) e no Instagram 
(www.instagram.com/pre-
feituradesuzano). Em caso 
de dúvidas, o telefone da 
Vigilância Epidemiológica 
é 4745-2035.

O atendimento 
deverá ocorrer 
em três dias 
de operação, 
sendo amanhã 
exclusivamente 
dedicada à 
aplicação 
da primeira 
dose na Arena 
Suzano

Por ser uma doença complexa e 
imprevisível, em alguns casos a Covid-19 
pode deixar sequelas em curto ou médio 
prazo que precisam ser acompanhadas e 
tratadas por uma equipe multiprofissional. 
Por essa razão, a Prefeitura, de forma 
pioneira, criou o Centro de Tratamento 

Pós-Covid para que os pacientes tenham 
à disposição uma equipe multiprofissional 
para a sua total recuperação. 

• Primeiro serviço municipal pós-Covid da 

   região que já é referência para outras cidades.

• Diversos pacientes atendidos.

• Especialidades: Endocrinologia, Vascular, 

   Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, 

   Dermatologia, Nutrição, Fonoaudiologia,  

   Fisioterapia e Psicologia.

• Atendimento agendado e sem fila de espera.

• É necessário encaminhamento médico. 

• Atendimento na Unica Jundiapeba.

Informações: 4798-7383.

Centro de Tratamento 

Pós-Covid.

Todo mundo só fala nisso.

A POPULAÇÃO PODE 
RESPIRAR MAIS ALIVIADA. 
MOGI TEM UM SERVIÇO 
PIONEIRO DE TRATAMENTO 
DAS SEQUELAS PÓS-COVID.
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Mogi Basquete é superado pelo 
Bauru em retorno da LDB

Capital - Mogi das Cru-
zes Basquete foi superado 
pelo Bauru, por 79 a 73, 
na tarde de ontem, pela 
Liga de Desenvolvimento 
de Basquete (LDB), no 
Ginásio do Pinheiros, em 
São Paulo.

Os mogianos começaram 
perdendo o primeiro quar-
to por 17 a 15. Mas com 
recuperação no segundo, o 
placar virou para a equipe 
de Mogi, finalizando em 
23 a 12.

Na volta do segundo 
tempo, a equipe de Bau-
ru venceu os outros dois 
quartos em 28 a 22 (3º) e 
22 a 13 (4º).

Os destaques mogianos 
da partida foram; o ala Luiz 
Colina, o mais eficiente (25), 
com 33 pontos e 2 tocos. 
Logo depois, o pivô Felipe, 
com 19 de eficiência, 14 
pontos e 10 rebotes.

Este foi o primeiro con-
fronto da equipe na segun-
da fase da competição. O 
próximo duelo será amanhã 

São Paulo

contra o Pinheiros, às 14 
horas, também na capital 
paulista.

Formato
A competição com os 

nascidos nos anos de 1999 
até 2005, contará com 24 
clubes distribuídos em dois 
grupos de 12, na fase de 
classificação os times se 
enfrentam uma única vez 
dentro do respectivo grupo e 
as quatro melhores equipes 
de cada um se classificam 
para a etapa final.

Próximo duelo será amanhã contra o Pinheiros às 14h

Divulgação

1º Circuito Turístico e 
Histórico ocorre amanhã

Mogi- Amanhã, aniversário 
de 461 anos da cidade, o 
Grupo Marbor, com apoio 
da Coordenadoria Munici-
pal de Turismo e Secretaria 
Municipal de Cultura, rea-
lizará o 1º Circuito Turístico 
e Histórico do Centro de 
Mogi, um passeio gratuito e 
aberto ao público, que terá 
como ponto de partida e de 
chegada a Vila Hélio.

Chamado de walking tour 
(passeio a pé, em tradução 
livre), o percurso, que será 
guiado, terá aproximadamente 
duas horas e meia de duração 
(entre 9 e 11h30) e seguirá 
da praça da Vila para o Me-
morial Hélio Borenstein, no 
mesmo espaço. O Memorial 
traz fotos e informações sobre 
a fundação da Vila e o seu 
crescimento – que faz parte 
da história de Mogi – até os 
dias de hoje, com a recém-

-realizada revitalização.
De lá, o grupo seguirá 

para pontos como o Mercado 
Municipal, a Igreja Matriz, o 
Obelisco, Theatro Vasques, 

461 anos

Igrejas do Carmo Franco e 
o Casarão do Carmo – este 
último estará aberto para 
visitação. Qualquer pessoa 
pode participar do tour e, aos 
interessados, basta comparecer 
à Vila Hélio, às 9 horas de 
amanhã, feriado municipal 
de aniversário da cidade.

 “Para nós, é um grande 
orgulho poder apresentar a 
nossa cidade, proporcionando 
aos mogianos e turistas a 
oportunidade de conhecerem 

um pouco mais da história 
de Mogi. Esta iniciativa do 
Grupo Marbor faz parte de 
uma série de ações que esta-
mos fazendo para fortalecer 
o turismo na nossa região, 
já que a Vila Hélio está en-
tre estas áreas de potencial 
turístico e conta muito da 
trajetória e do desenvolvimento 
do nosso município”, disse 
Fabiola Trovatto, gestora de 
Comunicação e Marketing 
do Grupo Marbor.

Passeio terá um percurso de aproximadamente 2 horas e meia

Divulgação

Rotatória do Habib’s pode ter 
o traçado alterado, diz Cunha
Mudanças aconteceriam dois anos após implantação de nova faixa e semáforos; estudo está sendo realizado

MOBILIDADE URBANA

Mogi - Durante café da 
manhã com jornalistas do 
Alto Tietê, realizado ontem 
de manhã, o prefeito Caio 
Cunha (Pode) falou sobre a 
possibilidade de mudança 
no traçado da rotatória 
Kazuo Kimura, conhecida 
como “rotatória do Habib’s”, 
no bairro Mogilar.

Segundo o chefe do Exe-
cutivo, já foram realizados 
estudos de tráfego na região 
com simulação de rotas 
utilizadas pela comunidade. 
Atualmente, a via conta com 
rotatórias e semáforos em 
conjunto, regulando o fluxo 
de veículos que chegam 
do Mogilar, do distrito de 
Cezar de Souza e da região 
do Mogilar.

“Será um grande cruza-
mento com algumas vias 
de retorno. Tem um terreno 
grande da Júlio Simões, onde 
era a antiga Codema, ali na 
verdade tem uma rua que é 
pública, mas não está feita, 

então tem alguns retornos 
que não foram feitos. Como, 
por exemplo, a pessoa que 
vier de Cezar de Souza e 
for para o shopping faz 
o retorno ali”, explicou o 
prefeito.

O prefeito também ex-
plicou que outras soluções 
apresentadas para o local se 
mostraram inviáveis, como 
o uso de viadutos ou túneis. 

“Queremos um sistema que 
flua sem a rotatória, com 
a faixa da direita sempre 
livre, com os quatro cantos”, 
concluiu.

As obras, segundo a 
administração municipal, 
acontecerão como parte de 
um programa de contrapar-
tidas para a concessão do 
terminal Geraldo Scavone, 
que receberá ampliações e 
contará com lojas.

Há menos de dois anos, a 
Prefeitura de Mogi realizou 
uma série de obras no local 
com o intuito de facilitar o 
trânsito. No segundo semes-
tre de 2019, a Secretaria de 

Transportes chegou a instalar 
semáforos e aumentar o 
número de faixas na via, 
aumentando de duas para 
três, com intervenções na 
avenida Francisco Rodrigues 

Filho, em frente ao terminal 
rodoviário.

Em um levantamento 
feito pela Prefeitura, na 
época, 73,8 mil veículos 
transitavam diariamente 

pelo local, com um fluxo 
de 8.925 carros por hora.

A Secretaria de Trans-
portes informou que os 
trabalhos ainda estão na 
etapa de análise técnica, 

e que os resultados serão 
encaminhados ao público 
em breve.

Viva Mogi
Caio Cunha comentou 

as obras na rotatória do 
Habib’s juntamente com o 
andamento das intervenções 
do programa Viva Mogi, 
voltado para a infraestru-
tura e sustentabilidade da 
região leste.

O prefeito, na ocasião, 
mencionou que as obras de 
drenagem possuem um papel 
decisivo para a região do 
distrito de Cezar. “Sabemos 
da importância destas obras 
serem feitas, uma vez que a 
sua ausência é sentida pela 
população nos períodos de 
chuva”, ressaltou.

O prefeito também in-
formou que a mudança do 
programa não foi apenas no 
nome, definido durante a 
última gestão municipal, e 
que teriam ocorrido adapta-
ções e inclusões mediante a 
necessidade do município. 

André Diniz

Obras seriam contrapartida para concessão do terminal Geraldo Scavone

Mogi News/Arquivo

Este foi o primeiro 
confronto da 
equipe mogiana na 
segunda fase da 
competição
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Prefeitura e Sebrae ajudam 
MEIs com declaração anual

Mogi- Prefeitura e o 
Sebrae promovem hoje o 
atendimento a Microem-
preendedores Individuais 
(MEIs) sobre a declaração 
anual. O atendimento será 
presencial e gratuito, no pré-
dio da Prefeitura localizado 
na avenida Narciso Yague 
Guimarães, 277. Os MEIs 
que não fizeram a declaração 
referente aos rendimentos 
do ano de 2020 e anos an-
teriores devem ficar atentos 
para regularizar a situação 
e evitar prejuízos. O prazo 
para o encaminhamento 
do documento terminou 
no último dia 31 de maio. 

É importante que os mi-
croempreendedores indivi-
duais estejam regularizados 
para poder exercer suas 
atividades, como emissão 
das guias do Documento 
de Arrecadação do Simples 
Nacional (DAS) e também 
contar com os benefícios 
previdenciários, como auxílio-

-doença e aposentadoria. 
Mogi das Cruzes conta 

Hoje

atualmente com cerca de 
12 mil MEIs cadastrados no 
município, com Cadastro 
de Contribuinte Mobiliário 
(CCM). A falta da entrega 
da declaração interrompe o 
recolhimento previdenciário, 
mas se a situação prosseguir 
por dois anos, pode ocorrer 
o cancelamento do CNPJ 
e, com isso, não é mais 
possível emitir notas fiscais.

A Declaração Anual é 
utilizada pela Receita Fe-
deral para verificar a regu-
laridade da empresa. Ela 
deve ser feita por todos os 
empreendedores. 

O MEI é voltado aos 
empreendedores que pos-
suem faturamento de até  
R$ 81 mil anual, o que 
equivale à R$ 6.750,00 
mensais.

Atendimento será presencial e gratuito na Prefeitura

Gabriel Bispo/PMMC

Caio Cunha divulga calendário 
de aniversário e faz balanço
Eventos foram apresentados durante a manhã de ontem, durante encontro com jornalistas do Alto Tietê

461 ANOS

Mogi - O prefeito Caio 
Cunha (Pode) apresentou 
ontem de manhã o calendário 
de eventos comemorativos 
dos 461 anos de fundação 
do município. O anúncio 
foi feito num café da ma-
nhã para representantes 
da imprensa na sede da 
Prefeitura.

Participaram do evento, 
além do prefeito, a vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
Kehler (Pode) e a primeira-

-dama e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha.

No início dos trabalhos, 
o prefeito fez um breve ba-
lanço das ações da Prefeitura 
nos primeiros oito meses 
de governo, entre ações 
voltadas para o combate à 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19). “Atualmente 
estamos com números bem 
mais positivos, inclusive 
de antes de um ano atrás. 

Mas sempre temos que estar 
atentos à variante Delta. 
Tivemos um primeiro tri-
mestre muito tenso, com a 
taxa de ocupação dos leitos 

para Covid-19 superando 
os 100% e sempre lutando 
para que todos os mogianos 
recebessem atendimento”, 
lembrou o prefeito.

Caio Cunha comentou 
os principais eventos no 
aniversário da cidade, cuja 
programação para o mês 
de setembro terá o tema 

“Redescubra Mogi, Viva 
Nossa Cidade”. O prefeito e 
a vice-prefeita ressaltaram a 
importância da exibição do 
documentário “Serráqueos”, 
que tem como tema a Serra 
do Itapeti, em uma rede 
de cinemas instalada no 
município. “É importante 
este trabalho em conjunto, 
a possibilidade de chamar 
a população dos diversos 
bairros e distritos de nossa 
cidade, para que um mora-
dor de uma região conheça 
a realidade de outra parte 
de sua cidade, que às vezes 
não consegue conhecer”, 
afirmou.

O prefeito reforçou em 

sua fala que a programação 
ao longo do mês terá foco 
total nas características 
da cidade. “Tínhamos a 
possibilidade de convidar 
algum artista de fora para 
um show em especial, mas 
primeiramente levamos 
em conta o contexto da 
pandemia e em segundo 
lugar queremos valorizar 
nossa cultura”, ressaltou.

Sobre o trabalho conjunto 
entre a Prefeitura e a Câmara 
de Vereadores para a pro-
dução de conteúdos para a 
TV Câmara Mogi, o prefeito 
agradeceu pelo empenho do 
poder Legislativo e afirmou 
que o canal dá uma nova 
janela de oportunidade para 
que a população conheça 
mais sobre a própria cida-
de. “O canal deixa de ser 
um meio onde são apenas 
apresentados e reprisados 
os trabalhos da Câmara, e 
passa a ser nossa plataforma, 
por onde vamos mostrar a 
série ReDescobrindo Mogi 
nesta quarta-feira”, afirmou. 

André Diniz

Prefeito informou que programação de aniversário terá foco em Mogi das Cruzes

Gabriel Bispo/PMMC

Prefeito fez um 
breve balanço 
das ações da 
Prefeitura nos 
primeiros oito 
meses

Inscrições para Fórum de 
Educação terminam amanhã

Região - A Secretaria de 
Educação de Poá promove, 
em parceria com as secretarias 
de Educação das cidades 
que compõem o Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), o 2º Fórum 
Internacional de Educação 
do Alto Tietê, que terá como 
eixo temático os anos iniciais 
do Ensino Fundamental com 
foco nos impactos, ameaças 
e desafios da crise sanitária 
causada pela atual pande-
mia. O evento terá início 
na quinta-feira e será reali-
zado todas as quintas-feiras 
deste mês de setembro, por 
videoconferência.

Os professores e gestores 
da rede municipal de ensino 
interessados em participar do 
evento, podem se inscrever até 
amanhã, por meio do ende-
reço eletrônico: https://forms.
gle/jQ8kPdSy3haHT7dg7. O 
Fórum tem como finalidade 
buscar uma maior integração 
entre os municípios da região, 
promover a interação entre 

Internacional

experiências e projetos edu-
cacionais regionais, nacionais 
e internacionais, contribuir 
para a formação e aperfeiçoa-
mento dos profissionais da 
educação, possibilitar maior 
reflexão quanto às políticas 
públicas de ensino fundamen-
tal, promover a qualidade da 
gestão da educação pública 
municipal e estimular o debate 
de novas ideias.

“As sessões serão transmitidas 
de forma aberta pela internet, 
em tempo real, pelo canal no 
YouTube do Fórum. O link 
direto será divulgado no site 
do evento (www.educacaopoa.
com) e enviado aos gestores 
por mensagem de texto para 
rápida divulgação. Após a 
transmissão ao vivo, ainda 
será possível acompanhar 
os conteúdos exibidos pelo 
portal do Fórum e pelo ca-
nal no Youtube”, destacou 
a secretária de Educação, 
Simone Lacerda.

De acordo com a responsável 
pela Pasta, os temas que serão 
abordados durante as sessões 

de trabalho da conferência 
são: Superar os desafios e 
buscar caminhos para en-
frentar a crise causada pela 
pandemia; Avaliação para a 
aprendizagem; Os impactos 
da interrupção das ativida-
des presenciais no ciclo de 
alfabetização; Ensino híbrido 
nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental; Repensar a 
BNCC e os currículos para 
os anos iniciais do Ensino 
Fundamental; Formação de 
professores para os desafios 
educacionais da pandemia; 
Impactos da pandemia nas 
desigualdades educacionais.

“É bom frisar que para obter 
o documento, o profissional 
inscrito deve participar das 
sessões conforme a progra-
mação, assistir a sessão, bem 
como preencher e enviar o 
relatório sobre o evento do 
dia via formulário eletrônico. 
Os links estarão publicados no 
site da Secretaria Municipal 
de Educação até o próximo 
dia 12 de outubro”, finalizou 
Simone.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Na TV é anunciado que as buscas pelo jatinho foram encerradas, pois o 

avião deve ter caído no mar. Todos fi cam arrasados.

GLOBO, 17H55

Malhação
Pedro tenta se explicar para Karina, mas a menina é irredutível. Bianca 

faz sucesso com sua atuação. Bianca e João são selecionados como os 

melhores atores da peça. Karina afi rma que Bianca não é mais sua irmã. 

Jade e Lucrécia discutem, e a moça acaba desmaiando.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Pilar conta a Luísa sua noite com Samuel. Tonico se irrita ao saber que Pedro 

e sua comitiva fi carão na casa de Eudoro. Samuel pede Pilar em noivado.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Júlio resiste em aceitar as justifi cativas de Arlete, que explica ao fi lho que 

sumiu para salvar a vida dele. Malagueta aceita dar abrigo a Mônica como 

amigo. Prazeres desmaia ao ver Arlete e, quando acorda, estranha que Elza 

não tenha fi cado surpresa com a presença da irmã mais nova.

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo explica por que Cristina deve concordar com a exumação. Danielle 

afi rma a Maria Marta que não tem um caso com Maurílio. Xana sugere que 

Naná traga Luciano para a festa que fará em sua casa. Magnólia fi nge ser 

Beatriz para convidar celebridades para sua festa.

RECORD, 21H

Gênesis
José tem um sonho misterioso e deixa Jacó preocupado. Menkhe faz uma 

importante descoberta no palácio e Lúcifer cruza o caminho dos irmãos de José.

Tudo que sonhamos, 

seja fácil ou difícil de 

alcançar, nunca deve 

ser colocado apenas 

como um fruto da 

nossa imaginação, 

muito menos como algo 

impossível. Certamente 

o nível de dificuldade 

e de empenho que 

deverá ser depositado 

irá variar, mas 

jamais permita 

que seus sonhos 

sejam esquecidos 

simplesmente por não 

tentar conquista-los.

MOMENTO
especial

Sonhos devem ser realizados!

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido

A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homenageada

ANIVERSARIANTES:  

ALCIDES FERRAZ DA SILVA

ARMANDO ALBINO JUNIOR

TAKIO  IZAWA

Encontre em cada momento de sua caminhada o prazer 

sempre renovado de viver. Feliz aniversário!

“ Enquanto o dia semeia sonhos, 
a noite rega a esperança.”

 cultura@jornaldat.com.br

Com tantos exemplos 

de superação e vitórias, 

como você pode 

achar que apenas 

os seus sonhos são 

impossíveis de realizar? 

A diferença pode estar 

na simples ação de 

levantar e realmente 

se movimentar para 

concretizar.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE 
MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021 - PROCESSO Nº 

201.002/2021 e apensos
OBJETO: Aquisição de diversas ferramentas elétricas.

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 pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 16 de 
setembro de 2021, exclusivamente em ambiente eletrô-
nico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 30 de agosto de 2021. JOÃO JORGE 

DA COSTA- Diretor Geral.

A Empresa MOURA & SANTANA IMFOR-
MATICA  LTDA , devidamente cadastrada no 
CNPJ 05.220.583/0001-80 e CCM 28950, 
situada na Rua Vereador José do Santos 
Lima, nº 37 Conj. 705 – Centro – CEP. 
08550-000 Poá/SP, declara que houve o ex-
travio do Talão de Notas Fiscais da  nume-

ração  001 a 100.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038-2/2021 - PROCESSO Nº 9.084/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS.
EMPRESA VENCEDORA: GOLDEN FOOD - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS – EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 1.572.150,00 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, cento e 
cinquenta reais).

Mogi das Cruzes, em 26 de agosto de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

CERTIFICADO DE INCENTIVO FISCAL - PROMAE nº 002/2021
PROCESSOS nºs. 31.948 e 31.949/2020
 A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PREFEITURA DE MOGI DAS
 CRUZES, ESTADO DE SÃO PAULO,
C E R T I F I C A,   de acordo com os elementos constantes nos autos, e conforme artigo 
28 da Lei 7.436, de 8 de janeiro de 2019, que foi aprovado e concedido benefícios fiscais e 
tributários aos contribuintes SUPERMERCADO ALABARCE LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº. 00.203.057/0001-98 e no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município sob o nº. 
29.709-7 e ROBRRON ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 17.957.537/0001-47 e no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município sob o 
nº. 72.904-3, especificamente em relação ao investimento a ser realizado no Município 
de Mogi das Cruzes - nova loja do Grupo Alabarce denominada “Loja Alabarce Mogi-
Bertioga, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir de 29/12/2020, nos estritos limites do 
quanto apontado no parecer técnico da Secretaria de Finanças, além das manifestações 
da Procuradoria-Geral do Município, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Social e do Grupo Executivo de Incentivos fiscais – GEIF, relativos aos seguintes tributos 
municipais: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, TAXAS devidas 
pela aprovação de projetos, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido 
pelas obras de construção civil da respetiva empresa, Redução da Alíquota do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Isenção da Taxa de Fiscalização e Instalação de 
Funcionamernto .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

A concessão e a manutenção dos benefícios fiscais e tributários tem como condição o 
atendimento aos requisitos e aos compromissos previstos na Lei 7.436, de 8 de janeiro de 
2019. A análise dos cumprimentos dos requisitos e compromissos assumidos será realizada 
anualmente pela Secretaria de Finanças que emitirá parecer pela manutenção do benefício 
ou pela sua revogação ao Grupo Executivo de Incentivos Fiscais - GEIF .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O incentivo fiscal será cancelado quando a empresa deixar de comprovar tempestivamente 
sempre que exigível o atendimento aos critérios aplicáveis à concessão do incentivo, ficar 
demonstrada a omissão de informações relevantes ou a apresentação de informações falsas 
ou deliberadamente inexatas na instrução do pedido que  embasou a concessão do incentivo 
e a empresa deixar de informar nos autos que tratam do incentivo, com antecedência, a 
alteração de endereço de seu estabelecimento .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

O presente Certificado de Incentivo Fiscal – PROMAE não dispensa a empresa beneficiada 
do cumprimento das obrigações tributárias acessórias aplicáveis, conforme §1º do artigo 2º da 
Lei 7.436, de 8 de janeiro de 2019 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

O referido é verdade. E para constar, foi o presente Certificado, nesta data, digitado por 
mim, Rodrigo Cardoso Rerys, Diretor do Departamento de Fiscalização de ISS/ICMS e do 
Departamento de Cadastro Mobiliário, e conferida por mim, Ricardo Abílio, Secretário de 
Finanças, que a subscrevo e assino.

Mogi das Cruzes, em 26 de Agosto de 2021. 
Ricardo Abílio

Secretário de Finanças - CPF 246.424.778-29

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 faz 
publicar a aplicação da penalidade de multa a:
1. ADRIANO CARDOSO DE FRANÇA, CPF: 268.729.128-55 – AIP 11125 MULTA 03 UFM – 
Processo nº 600.747/21
2. SILVIA BELIZARDO DA SILVA, CPF: 326.203.678-16 – AIP 14382 MULTA 2,5 UFM – 
Processo nº 600.830/21
3. FMD MERCADO E TRASNOPRTES LTDA, CNPJ: 12.222.979/0001-21 – AIP 15308 MULTA 
08 UFM – Processo nº 600.595/21
4. FMD MERCADO E TRASNOPRTES LTDA, CNPJ: 12.222.979/0001-21 – AIP 15309 MULTA 
08 UFM – Processo nº 600.594/21
5. FLAVIA RICCI KUROBA, CPF: 215.678.338-10 – AIP 15313 MULTA 05 UFM – Processo 
nº 601.018/21
6. LOPES E SILVA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ: 16.842.453/0001-03 – AIP 
15222 MULTA 05 UFM – Processo nº 600.967/21
O interessado poderá oferecer recurso administrativo do Auto de Imposição de Penalidade no 
prazo de 10 (dez) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação deste comunicado.
02. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA o interessado 
abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador competente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação desta notificação:
1. AMARAL E SILVA PIZZARIA LTDA, CNPJ: 16.752.932/0001-20 – NRM 11769 MULTA 03 
UFM – Processo nº 600.424/21
03. Comunicado de INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO:
No. Protocolo: 601.302/21  Data de Protocolo: 16/08/2021
Razão Social: SIMONE MALAVAZI DA SILVA DE OLIVEIRA 
CNPJ: 25.961.793/0001-36
Endereço: R. Antonio Gonçalves dos Santos, 310 – Jd. Universo
Município:       Mogi das Cruzes              CEP: 08745-140 UF: SP
Representante: Simone Malavazi da Silva de Oliveira   CPF: 140.236.708-20
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto no 
artigo 67 inciso III da Lei Complementar nº 98 de 24/06/2013, CONSIDERANDO que, no 
exercício de suas atribuições, a vigilância sanitária municipal constatou que o estabelecimento 
SIMONE MALAVAZI DA SILVA DE OLIVEIRA , localizado na R. Antonio Gonçalves dos Santos, 
310 – Jd. Universo, nesta cidade, vem exercendo atividades de restaurante em condições que 
infringem os dispositivos legais acima mencionados, e comunica a imposição da penalidade 
de INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO na data de 12 de agosto de 2021.
04. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do disposto nos 
arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 24 de junho de 2013 
faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação das penalidades de multa e 
advertência a:
1. ALICRIM CONSULTORIA EM ERGONOMIA, CNPJ: 19.916.217/0001-74 – AIP 15221 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.808/21
2. HOOKAH HOUSE SKY TABACARIA LTDA, CNPJ: 27.083.576/0001-16 – NRM 11921 
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 600.361/20
3. COMERCIAL IDEAL MOGI LTDA, CNPJ: 05.053.643/0001-17 – NRM 11693 MULTA 23 
UFM – Processo nº 601.286/20
4. CASA DE SÃO VICENTE DE PAULO, CNPJ: 44.287.712/0001-09 – NRM 11915 MULTA 05 
UFM – Processo nº 600.386/20
5. CELSO MACHADO DE CAMARGO, CPF: 247.998.058-86 – NRM 11768 MULTA 12 UFM 
– Processo nº 601.701/20
6. NÚCLEO EDUCACIONAL ENI RAMALHO SS LTDA, CNPJ: 06.110.839/0001-69 – NRM 
10650 MULTA 05 UFM – Processo nº 600.339/21
7. RECANTO INFANTO JUVENIL JUNDIAPEBA, CNPJ: 02.238.205/0001-35 – NRM 11971 
MULTA 05 UFM – Processo nº 600.304/21
8. LIPOCENTER MOGI ESTETICA EIRELI, CNPJ: 23.050.668/0001-49 – NRM 10647 MULTA 
1,7 UFM – Processo nº 600.982/20
9. ESCOLA SANTA MONIQUINHA LTDA ME, CNPJ: 27.175.023/0001-93 – NRM 10649 
MULTA 03 UFM – Processo nº 600.335/21
10. PANIFICADORA E CONFEITARIA VILA CINTRA LTDA, CNPJ: 54.953.161/0001-29 – 
NRM 11771 MULTA 10 UFM – Processo nº 600.506/21
05. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. ANA CAROLINA PINHEIRO RENZI, CPF: 259.412.368-40 – Processo nº 601.593/20
2. FLAVIA RICCI KUROBA, CPF: 215.678.338-10 – Processo nº 601.592/20
b) Renovação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. DROGARIA SÃO PAULO S/A, CNPJ: 61.412.110/0774-50 – Processo nº 600.965/21
2. JSL S/A, CNPJ: 52.548.435/0027-08 – Processo nº 601.154/21
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

MOGI DAS CRUZES, QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Projeto do governo do Estado

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, Elvis Vieira, participou 
ontem, no Palácio dos Bandeirantes, de um evento do governo do Estado para o 
lançamento do programa “Desenvolve Municípios”. A iniciativa oferece uma linha 
de crédito inédita para que cidades com mais de 50 mil habitantes possam financiar 
novas obras de infraestrutura urbana.

Mogi - A cidade prossegue 
com a vacinação contra o 
coronavírus (Covid-19) 
e atenção especial para 
atendimento dos adoles-
centes. Desde a semana 
passada, quando foi iniciada 
a imunização dessa faixa 
etária, já foram aplicadas 
5.363 doses em jovens de 
12 a 17 anos, com ou sem 
comorbidades. O trabalho 
continua nos próximos dias 
com novas vagas que foram 
disponibilizadas ontem 
para agendamento online.

A vacina é aplicada nas 
unidades de saúde e drives, 
conforme local e horário 
selecionado no sistema 
online www.cliquevacina.
com.br . Para receber a 
dose, é preciso ter efetuado 
o agendamento e compare-
cer munido de documento 
pessoal, comprovante de 
endereço, comprovante 
de agendamento e CPF ou 
Cartão SUS. 

O adolescente que pre-
tende ir sozinho precisa, 

Mogi das Cruzes imuniza mais de 
5 mil adolescentes contra a Covid-19 

Atendimento continua

registraram 3 óbitos por 
coronavírus nas últimas 72 
horas. Com a atualização 
de ontem o total de óbitos 
é de 5.325

Os óbitos foram regis-
trados nos municípios de 
Itaquaquecetuba e Poá.

Desde o início da pan-
demia, a região contabiliza 
437.226 notificações sus-
peitas para a doença, sendo 
que 125.927 casos foram 
confirmados.

Estado
O Estado de São Paulo 

chegou ontem ao número 
de 4.002.107 pessoas que 
tiveram a Covid-19 e se 
recuperaram da doença.

imunizante AstraZeneca/
Fiocruz para quem tomou 
a primeira até 12 de junho. 
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do 
telefone 160.

Mortes
Os municípios da região 

do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 

ainda, levar o termo de 
consentimento preenchido 
e assinado pelos pais ou 
responsáveis. O documento 
para menores de 18 anos 
está disponível no https://
www.mogidascruzes.sp.gov.
br/pagina/secretaria-de-saude/
vacinacao-de-jovens-de-12-

-a-17-anos  
Hoje, serão disponibilizadas 

vagas de segundas doses do 

Novas vagas foram disponibilizadas para agendamento

Myke Sena/MS

Vacina é aplicada 
nas UBSs e drives, 
conforme local e 
horário selecionado 
no sistema

Criação de frente de trabalho 
é estudada pela Prefeitura
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico afirmou que intenção é aquecer a economia de Mogi

EMPREGO E RENDA

Mogi - A criação de uma 
frente de trabalho em bairros 
com recursos suplementares 
do programa Auxílio Empre-
sarial Mogiano está sendo 
estuada pela Prefeitura, o 
anúncio foi passado ontem 
pelo prefeito Caio Cunha 
(Pode) durante encontro 
com jornalistas. 

A apresentação do projeto 
foi feita durante a apre-
sentação do balanço das 
ações voltadas ao auxílio da 
população no período da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19) realizadas no 
primeiro semestre do ano, 
como o “Auxílio Emergencial 
Mogiano” que concedeu 
três parcelas de R$100 

Iniciativa pode ocorrer me bairros com recursos suplementares de programa

para famílias em situação 
de vulnerabilidade, e do 

“Auxílio Empresarial Mo-
giano”, voltado para micro 
e pequenas empresas.

À época do lançamento 
do programa, a Prefeitura 
tinha uma estimativa de 
adesão de até 7.687 micro 
e pequenas empresas com 
até cinco funcionários que 
são integrantes do sistema 
tributário Simples Nacional. 
No entanto, no final do 
período de inscrições, 854 
empresas se cadastraram 
para o benefício, que previa 
de R$300 a R$1.500 em 
repasses por um período 
estabelecido.

Na visão da administra-
ção municipal, as equipes 
poderão atuar nos bairros, 

aproximando ainda mais o 
poder público da população. 

Segundo Caio Cunha, a 
frente de trabalho seria 

uma solução não apenas 
para o auxílio na questão 

do emprego e renda, mas 
também da qualificação 
profissional. “A frente de 
trabalho permitirá que o 
seu participante possa ter 
uma nova chance de repo-
sicionamento no mercado 
de trabalho”, declarou.

Retomada
Questionada pela repor-

tagem, a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico afirmou que o 
programa terá como objetivo 
promover o aquecimento da 
economia em um momento 
de retomada das atividades 
econômicas. “Assim que 
todos os pontos da pro-
posta estiverem alinhados, 
será realizada a divulgação 
oficial à imprensa”.

Andre Diniz
Guilherme Berti/PMMC


