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COMUNICADO
Em razão do feriado

NÃO HAVERÁ
CIRCULAÇÃO DO 
JORNAL NO DIA 

02 DE SETEMBRO
Retornaremos a 

circulação normal na 
sexta-feira dia 03/09

Mogi celebra 461 anos lutando 
contra o pedágio e a pandemia

POLÍTICA

  Deputado Marco Bertaiolli inaugura 
escritório regional. Cidades, página 5

Imunizações

Campanha de vacinação 
segue hoje, no aniversário
Ação que será realizada no Pró-Hiper continua 
concentrada nos adolescentes. Cidades, página 3
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Uma das cidades mais importantes da Região Metropolitana de São Paulo, Mogi das Cruzes 
completa hoje 461 anos desde a sua fundação. Os desafi os seguem na cola do município, talvez 
os mais importantes sejam o controle da pandemia pelo coronavírus, situação vivida em todo 
o Brasil, no entanto, a guerra contra o pedágio é particular, somente vivida por quem mora em 
Mogi. Ainda assim, em meio a estes cenários, sobra tempo para celebrar a importância da cidade.

Alto Tietê cria mais mil vagas

EMPREGOS

Números do Caged levam em conta o mês de 
julho. Só Itaquá gerou 394 postos. Cidades, página 3

Entrevista

Na primeira celebração como 
prefeito, Caio Cunha promove 
balanço da administração

Luta contra pedágio e participação popular foram 
abordados pelo prefeito. Cidades, página 7
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR
A Secretaria de Educação de Mogi das 
Cruzes realizou nesta semana uma 
palestra online com o tema “A impor-
tância da alimentação escolar nos pri-
meiros anos de vida”, uma parceria 
entre os departamentos Pedagógico e 
de Alimentação Escolar. Auxiliares de 
Desenvolvimento Infantil (ADIs), pro-
fessores e gestores de creches muni-
cipais e subvencionadas participaram 
do encontro, que foi transmitido pelo 
canal do Youtube da Pasta. O tema já 
havia sido abordado na formação dos 
profissionais que atuam nas cozinhas 
das escolas municipais e creches sub-
vencionadas em julho. 

VIAS MUNICIPAIS
A Prefeitura de Mogi segue realizan-
do reparos nas vias municipais. A ave-
nida Japão, por exemplo, terá 1.100 
metros lineares contemplados pelos 
trabalhos, no trecho entre a avenida 
Austrália e a ponte sobre o Rio Jun-
diaí. Entre as vias já atendidas pelos 
trabalhos, podem ser citadas a ave-
nida Francisco Ruiz Pacco, avenida 
Felipe Sawaya, rua Manjar Celeste, 
Francisco Martinez Casanova, aveni-
da Edith Inácia da Silva, rua Suigue-
toshi Suzuki, rua João Assi, avenida 

Paulista, rua Kazumo Sumizono, rua 
Odilon Afonso, avenidas Saraiva, Con-
ceição e Doutor Roberto Nobuo Sato, 
rua Cecília da Rocha, Jardelina de Al-
meida Lopes, Gomes Cardim, Óscar 
Thompson, Gastão Costa, Zeferino 
Vaisset, Capitão Arcílio Rizzi, aveni-
da João XXIII e rua Francisco Rodri-
gues Passos.

ANIVERSÁRIO DE MOGI I
Hoje, 1º de setembro, a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes não terá expedien-
te, mas os serviços essenciais irão 
funcionar normalmente. O Mercado 
Municipal de Mogi das Cruzes funcio-
nará das 8 horas ao meio-dia. Os par-
ques da cidade estarão abertos das 
7 às 17 horas.

ANIVERSÁRIO DE MOGI II
A GCM e o Departamento de Fiscali-
zação de Posturas manterão o aten-
dimento pelo telefone 153 para de-
núncias e reclamações referentes 
ao descumprimento das medidas de 
restrição para enfrentamento da pan-
demia, casos de desrespeito à Lei do 
Silêncio e realização de pancadões e 
aglomerações. Aos finais de semana 
a fiscalização é intensificada. As fei-
ras funcionarão normalmente.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Futuros legados

B
uscando maior envolvimento direto 
nas decisões relacionadas às cidades, 
principalmente à pandemia da Co-
vid-19, as câmaras municipais do 

Alto Tietê criaram a Frente Legislativa Inter-
municipal, com o objetivo de unir esforços 
e lutar com mais força pelas demandas do 
bloco regional. Assuntos como a compen-
sação financeira dos governos estadual e 
federal para as cidades, devido à queda na 
arrecadação; a não instituição do lockdown; 
inclusão de pessoas com comorbidades na 
lista prioritária de vacinação contra a Co-
vid-19; e a não implantação do pedágio do 
governo do Estado na rodovia Mogi-Dutra 
(SP-88), no trecho entre Mogi das Cruzes 
e Arujá, estão entre os temas já discutidos 
– alguns ainda em discussão.

A ideia saiu do papel em meio à pande-
mia da Covid-19, quando os vereadores se 
viram na necessidade de arregaçar as mangas 
e fazer algo mais diante da situação de crise 
sanitária. A ação poderá se transformar em 
legado político, caso não caia no esqueci-
mento daqui a alguns meses. E quem pode-
rá sair ganhando, caso a Frente Parlamentar 

tenha cada vez mais força são os próprios 
moradores das cidades, já que o objetivo é 
fortalecer os pedidos a atender com mais ra-
pidez as necessidades em comum entre os 
municípios da região. Como disse o vereador 
de Mogi, Otto Rezende (PSD) - responsável 
pelo primeiro encontro entre as câmaras do 
Alto Tietê - “Esta é uma reunião fundamental 
para que possamos somar forças e fortalecer 
o poder Legislativo da região”.

Outra ação importante nesses meses de 
pandemia foi o auxílio a empreendedores e 
à população carente inscrita no CadUnico, 
em Mogi das Cruzes, instituído pelo pre-
feito Caio Cunha (Podemos), com apoio 
da Câmara Municipal. Pago integralmente 
em algumas parcelas, o recurso foi impor-
tante no momento de ápice de número de 
internados e mortes. 

Prefeituras e câmaras também não tive-
ram dias fáceis em meio à pandemia, mas 
devem ser cobradas por oferecer soluções, 
muitas vezes emergenciais e com resulta-
do em curto prazo. Resta saber o que disso 
tudo ficará de legado para os meses e anos 
seguintes.

O que diferencia o homem 
da maioria dos animais é a 
capacidade em resolver pro-
blemas, sem violência, viu 
Bolsonaro! A reflexão faz-nos 
ver que há milhões de pes-
soas no mundo com ideias 
diferentes e, portanto, não se 
pode atender só aqueles que 
estejam de acordo conosco. 
Os que pensam diferente de 
nós devem ser respeitados e 
incentivados. Sem a diversi-
dade não há unidade, e tudo 
descamba para o tolitarismo.

Numa democracia repre-
sentativa o governo é escolha 
do povo. Povo? A liberdade 
de expressão e o direito de 
escolha seria sua bandeira. Li-
berdade e direito devidamen-
te costurados por deveres e 
vantagens. Mesmo havendo 
pessoas, principalmente em 
países que ainda não têm uma 

Democracia: a essência humana!

ARTIGO
Raul Rodrigues

longa tradição democrática, 
como nós, procurando con-
fundir a ideia de democracia 
com anseios de determina-
dos grupos. Assim a demo-
cracia só funciona se espaço 
for dado a toda e qualquer 
iniciativa que leve em conta 
direitos e responsabilidades, 
numa base de troca harmô-
nica. E com solene respeito 
a todos pontos de vista. Sem 
que cada opinião seja cobra-
da de forma totalitária. Sem 
a diversidade não há unida-
de, e tudo descamba para a 
ditadura.

Mas o que é um país de 
fato democrático? Aquele 
onde não deve existir qual-
quer tipo de poder superior 
ao da coletividade. E não ape-
nas político. Assim, existem 
países com uma religião de 
Estado. E isso significa que 

esta é a única religião aceita 
pela autoridade ou pelo me-
nos aquele que recebe mais 
ajuda do governo. E isso é a 
negação da democracia, por-
que em uma democracia não 
há religião superior. Todas as 
religiões têm os mesmos di-
reitos. É por isso que a demo-
cracia é compatível só com 
um Estado secularista. 

No Estado laico, a pessoa 
pode escolher a religião ou 
não escolher nada. Num Es-
tado teocrático, as pessoas 
que tentam ter uma religião 
diferente da oficial são amea-
çadas e às vezes punidas. As-
sim a democracia é quase a 
forma política da essência 
humana, no dar direitos e 
responsabilidades.

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário.
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 CAMINHÃO DE FOTOGRAFIA ESTÁ NO LARGO DO ROSÁRIO
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Região registra 4 óbitos 
por Covid-19 em 24 horas

As cidades do Alto Tietê 
registraram ontem 4 mortes 
causadas por coronavírus 
(Covid-19), informou o 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat). Com 
essa atualização, a região 

Pandemia

chegou ontem à marca de 
5.329 óbitos.

As 4 vítimas eram resi-
dentes nos municípios de 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Suzano.

De acordo com o Condemat, 
Itaquá e Suzano registraram 

uma morte cada, já em Mogi 
foram dois falecimentos 
confirmados.

A atualização dos dados 
traz ainda um total e 126.115 
pessoas que já foram infectadas 
pelo vírus, sendo que destas, 
106.283 estão recuperadas.

Saúde celebra com serviços 
de promoção e prevenção
Mogi- Para comemorar o 

461º Aniversário, a Secretaria 
Municipal de Saúde preparou 
uma programação voltada à 
prevenção de doenças, pro-
moção da qualidade de vida 
e ampliação do acesso aos 
mogianos em atraso para to-
mar a segunda dose da vacina 
contra a Covid-19. 

No dia 8 de setembro, todas 
as unidades de saúde estarão 
atendendo pessoas em atraso 
com a segunda dose da vacina 
contra o coronavírus, sem 
necessidade de agendamento 
prévio. No caso da CoronaVac, 
o atraso ocorre a partir do 29º 
dia após a aplicação da primeira 
dose e, da AstraZeneca, após 
a 12ª semana. 

“O atendimento em livre 
demanda será válido apenas 
para os faltosos. Quem estiver 
na data correta para receber a 
segunda dose deve efetuar o 
agendamento online no www.
cliquevacina.com.br “, expli-
cou a enfermeira Lilian Peres 
Mendes, chefe da Vigilância 
Epidemiológica Municipal.

Aniversário

A aplicação de segundas 
doses em livre demanda será 
realizada também no dia 11 
de setembro, um sábado, das 
9 às 15 horas, nos drives e 
unidades estratégicas. 

No mesmo dia, a Secretaria 
Municipal de Saúde também 
promoverá o evento “Saúde 
no Parque”, no Parque da 
Cidade, com ações focadas na 
saúde mental em tempos de 
pandemia. Entre os serviços 
previstos estão controle de 

glicemia e pressão arterial; 
testes rápidos de HIV, Sífilis 
e Hepatites; auriculoterapia; 
automassagem e cuidados 
odontológicos, entre outros. 

Durante todo o mês de 
setembro, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde pretende 
realizar busca ativa na Zona 
Rural para aplicação de vacina 
Covid-19 e visita domiciliar 
aos idosos que não tomaram 
a segunda dose e não atende-
ram às ligações das equipes 

Parque da Cidade receberá evento especial neste mês 

Divulgação/PMMC

Alto Tietê cria 1,1 mil vagas 
de emprego no mês de julho
Itaquaquecetuba foi a cidade que registrou o maior aumento na geração de postos de trabalho

ECONOMIA

Região - O Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged), banco 
de dados do Ministério do 
Trabalho, apontou que o Alto 
Tietê gerou 1,1 mil empregos 
no mês de julho.

O levantamento apura 
o número de admissões, 
desligamentos e o saldo de 
vagas preenchidas ou en-
cerradas em cinco setores 
da economia: Construção 
Civil, Agricultura, Serviços, 
Indústria e Comércio. os 
dados foram liberados na 
semana passada.

Na apuração dos dados, 
foram contratadas no sétimo 
mês do ano 10.724 novas vagas 
de emprego na região, com 
9.599 demissões, deixando 
um saldo positivo de 1.125 
novos empregados.

Segundo o Caged para 
o mês de julho, a cidade 
que teve o melhor saldo no 
mês retrasado foi Itaqua-
quecetuba, que abriu 394 

vagas de emprego, com 394 
novas contratações (alta de 
0,94%). Os destaques na 
cidade foram os setores de 
indústria (112 vagas, alta 
de 0,61%) e comércio (113 
vagas, variação de 0,95%).

Mogi das Cruzes vem com 
o segundo maior saldo na 
região (242 vagas) e com o 
maior número absoluto de 
contratações (3.450 admis-
sões), com uma variação de 
0,24%. Já a cidade que teve 

a maior variação percentual 
em relação ao mês de junho 
foi Ferraz de Vasconcelos, 
que teve um saldo positivo 
de 178 vagas, um aumento 
de 0,98% na comparação 
com junho. 

O setor que mais teve 
contratações no Alto Tietê foi 
o setor industrial, com 538 
novos postos preenchidos. A 
cidade de Suzano foi a que se 
destacou entre as dez cidades, 
com 153 novos empregos 
(variação de 0,51%).

A cidade que teve o pior 
desempenho no mês de julho 
foi Poá, que foi a única a ter 
mais demissões que contra-
tações. No total, 910 pessoas 
foram admitidas e 952 foram 
demitidas, representando 
uma variação negativa de 
0,42%. Poá foi a cidade que 
também apresentou o maior 
número de demissões em um 
setor no mês de julho, com 
menos 92 postos de trabalho 
no setor de prestação de 
serviços.

Na somatória das dez cidades 
do Alto Tietê, a construção 
civil terminou julho com 162 
novas vagas; a agricultura 
com sete; o setor de serviços 
com 17; a indústria com 538 
e o comércio com 401 novos 
trabalhadores.

André Diniz

Industria e comércio apresentaram bons números em relação à geração de vagas

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 5.329
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Mogi -  A cidade prosse-
gue com a vacinação contra 
o coronavírus (Covid-19) 
hoje, 461º aniversário da 
cidade, no drive-thru do Pró-

-Hiper no bairro do Mogilar. 
A atenção continua voltada 
para adolescentes: 5.439 
mogianos de 12 a 17 anos 
já foram imunizados até o 
momento. 

Ontem, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde disponibilizou 
vagas remanescentes para 
mogianos de 15 a 17 anos 
sem comorbidades no www.
cliquevacina.com.br . “Esta-
mos orientando a população 
para verificar sempre o site 
oficial e acompanhar novas 
liberações de vagas”, explicou 
a secretária municipal de 
Saúde, Andréia Godoi.

Amanhã, às 16 horas, serão 
disponibilizadas vagas de 
segundas doses do imuni-
zante Coronavac/Butantan/
Sinovac para quem tomou 
a primeira até 2 de agosto.

Para receber a dose, é preciso 
ter efetuado o agendamento e 
comparecer munido de docu-
mento pessoal, comprovante 
de endereço, comprovante 
de agendamento e CPF ou 
Cartão SUS.

Vacinação segue 
hoje, durante  
o aniversário  
de 461 anos

Pró-Hiper
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Ingressos para concerto devem 

ser trocados no Centro Cultural
Mogi- Hoje será realizado 

um concerto especial em 
celebração ao aniversário da 
cidade. A apresentação será 
com a Orquestra Sinfônica 
de Mogi das Cruzes, a partir 
das 20 horas, no auditório do 
Centro Municipal de Forma-
ção Pedagógica (Cemforpe). 
Quem quiser acompanhar a 
atração deve fazer a troca dos 
ingressos por alimentos não 
perecíveis, que serão doados 
ao Fundo Social de Mogi das 
Cruzes.

As trocas estão sendo feitas 
diariamente, das 9 às 16h45, 
no Centro Cultural de Mogi 
das Cruzes. Cada quilo de 
alimento não perecível doado 
dará direito a um ingresso e 
cada pessoa poderá retirar 
até dois ingressos. Toda a 
arrecadação será encaminhada 
ao Fundo Social de Mogi 
das Cruzes, que destinará 
os alimentos a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, a 
partir das instituições sociais 
cadastradas.

Qualquer tipo de alimento 

461 anos

não perecível será bem-vindo, 
porém o Fundo Social lembra 
que os tipos de alimentos 
recebidos em menor quan-
tidade e que são de extrema 
importância para as famílias 
vulneráveis são molho de to-
mate, pó de café e leite em pó.

O concerto em comemo-
ração aos 461 anos de Mogi 
das Cruzes contará com a 
participação de 45 membros 
da Orquestra Sinfônica de 
Mogi das Cruzes. Além da 
execução orquestral, diversos 
intérpretes da cidade subirão 

ao palco.
Estão sendo disponibili-

zados 272 ingressos para os 
interessados. A ocupação do 
espaço do Cemforpe obede-
cerá às todas as restrições e 
protocolos sanitários.

O Centro Cultural, onde 
as trocas de ingressos estão 
sendo feitas, fica na Praça 
Monsenhor Roque Pinto de 
Barros, 360, no Centro da 
cidade. Já o Cemforpe, onde 
será o concerto, fica na rua 
Antenor Leite da Cunha, 55, 
na Vila Nova Mogilar.

Apresentação será com a Orquestra Sinfônica de 

Divulgação

Museu Mogiano recebe Expo 
Arqueologia a partir de hoje

Mogi - Um dos eventos da 
agenda em comemoração ao 
aniversário de 461 anos de 
Mogi das Cruzes, é a Expo 
Arqueologia, que será aberta às 
15 horas, no Museu Mogiano. 
A mostra será composta por 
cerca de 90 itens e tem como 
propósito promover a educação 
patrimonial e divulgar a cultura 
arqueológica do município.

Entre os itens que poderão 
ser apreciados, estão frag-
mentos em cerâmica e peças 
gerais de cultura indígena e 
portuguesa, que datam desde 
o período pré-colonial ate o 
século XX. Os objetos provêm 
de sítios arqueológicos de 
Mogi e região, como o Sítio 
Capela Santo Alberto (século 
XVII), Sítio Largo do Parque 
(século VVII), Sítio Taboão 
(séxulo XVII), Sítio Capela 
Aparecidinha (século XVIII), 
Sítio Mogi 1 (século XX) e Sítio 
Taiaçupeba Açu (século XVII).

O acervo pertence ao Núcleo 
de Arqueologia do Centro 
Universitário Braz Cubas, 
que fechou parceria com a 

Aniversário

Secretaria Municipal de Cul-
tura e disponibilizou as peças 
para a exposição. A proposta 
é tornar esse material e toda 
sua riqueza cultural acessível 
para todos os mogianos. A 
curadoria será feita pela ar-
queóloga Viviane Cristiane 
Fernandes Yamashita.

Além da Expo Arqueologia 
o público da cidade também 
poderá conferir, nos mesmos 
dia, horário e local, a abertura 
da 1ª Mostra de Artesanias 
Mogianas (MAM). A exposição 
resulta do edital 004/2021, 

aberto em maio deste ano, 
com o intuito de fomentar a 
produção artesanal da cidade. 
Ao todo, foram 32 projetos 
selecionados.

A mostra ficará aberta para 
visitação de terça a sábado, das 
9 às 16 horas, até março de 
2022. Escolas que queiram 
agendar visitas devem fazer 
contato prévio, pelos telefones 
4798-6900 ou 4798-6910. 
O Museu Mogiano fica no 
Casarão do Carmo, na rua 
José Bonifácio, 516 no Centro 
Histórico da cidade.

1ª Mostra de Artesanias Mogianas também ocupa o local

Divulgação/PMMC

Programação em comemoração 
ao aniversário segue neste mês
Programação do aniversário de 461 anos, oficialmente celebrado hoje, terá continuidade ao longo de todo o mês

EM SETEMBRO

Mogi - A programação 
do aniversário de 461 anos 
de Mogi das Cruzes, oficial-
mente celebrado hoje, terá 
continuidade ao longo de 
todo o mês de setembro. 
Amanhã, a agenda segue 
com três atrações, sendo 
duas culturais e uma da 
Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente.

Pelo Meio Ambiente, será 
realizado, às 14 horas, o 
lançamento o curso de 
formação de Educadores 
Ambientais Locais, na Es-
cola Ambiental de Mogi 
das Cruzes. Trata-se de 
iniciativa inédita que vai 
oferecer capacitação prática 
e teórica gratuita para os 
mogianos. A primeira turma 
é voltada para os moradores 
de Jundiapeba, Chácara 
Santo Ângelo, Conjunto 
Santo Ângelo, Parque das 
Varinhas, Jardim Nove de 
Julho e Parque São Martinho.  
Serão 25 participantes e a 
formação ocorrerá até o dia 
14 de outubro. 

 Da Secretaria de Cultura, 
será realizada, às 19 horas, 
uma sessão do Cine Com-
buca, no Centro Cultural de 
Mogi das Cruzes. O projeto 
consiste na promoção de 

sessões gratuitas de cinema 
a todo o público interessado 
e terá outras edições ao 
longo da programação do 
mês. A quem se interessar, 
basta comparecer ao local.

Já às 20 horas, será realizado, 
no Theatro Vasques, show 
com o cantor e compositor 
Renato Resende. O reper-
tório do artista é eclético e 
resgata canções de bandas 

e cantores consagrados.
Todo os espaços fechados, 

como o Theatro Vasques e o 
Centro Cultural, funcionarão 
com restrição no número de 
pessoas, em cumprimento 

aos protocolos sanitários 
em função da pandemia do 
coronavírus (Covid-19). O 
uso de máscaras também 
será obrigatório.

A programação continuará 
na sexta-feira, com ações 
como plantio de árvores na 
sede da Secretaria Municipal 
de Educação, exposição 
de nêsperas e de produtos 
feitos a partir da fruta na 
feira noturna do Mercado 
do Produtor, o evento Canta 
Mogi, que dará espaço à 
apresentação de bandas e 
grupos musicais da cidade – 
os que se apresentarão nesta 
semana serão as bandas 
Ukulele Mogi, No Drive e 
Double Experience.

A programação segui-
rá pelo final de semana e 
todo o mês de setembro. 
A agenda completa em co-
memoração ao aniversário 
de 461 anos da cidade está 
disponível para consulta no 
site da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes https://www.
mogidascruzes.sp.gov.br/ . 

Agenda segue com três atrações, sendo duas culturais e uma da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente

Mogi News/Arquivo



cidadesQuarta-feira, 1 de setembro de 2021 5portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Câmara aprova convênio 
para Praça da Cidadania

Mogi - Às vésperas do 
aniversário, a Câmara de 
Vereadores aprovou três 
projetos de Lei na sessão 
de ontem.

O primeiro projeto aprovado 
é de autoria do prefeito Caio 
Cunha (Pode), que autoriza 
o município a formar um 
convênio com o Fundo Social 
de Solidariedade do Estado 
de São Paulo (Fussp), para 
a implantação da Praça da 
Cidadania no distrito de Jun-
diapeba. A futura instalação 
terá como objetivo auxiliar 
na qualificação profissional 
da população, com a dura-
ção de dois anos. O projeto 
foi aprovado com votação 
unânime, e segue para o 
Paço Municipal.

O segundo item da pauta 
foi o projeto de lei da ve-
readora Fernanda Moreno 
(MDB), que estabelece a 
proibição de pessoas que 
cometeram maus tratos ou 
abandono de animais de reaver 
a guarda ou novas adoções. 
A vereadora explicou que 

Fussp

a nova lei complementa o 
atual código municipal, que 
apenas repassa ao Estado 
a responsabilidade pelas 
punições.

O terceiro item, de autoria 
do presidente da Casa de 
Leis, Otto Rezende (PSD), 
criou a campanha “Junho 
Vermelho”, de incentivo à 
doação de sangue. O par-
lamentar lembrou que a 
demanda aumenta no mês 
de julho, quando ocorrem 
as férias escolares, e que é 
recomendável pela Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) que pelo menos 5% 
da população faça doações 
constantemente, sendo que 

o atual índice é de 2%.

Bertaiolli 
Antes do início da fase 

do expediente, o presidente 
franqueou a palavra ao de-
putado federal e ex-prefeito 
de Mogi das Cruzes, Marco 
Bertaiolli (PSD), que fez uma 
prestação de contas de seu 
mandato como parlamentar 
aos membros do Legislativo 
local.

Bertaiolli, que horas antes 
havia falado com os jornalistas 
sobre sua atuação na Câmara 
federal, entregou pessoalmente 
aos 23 integrantes da Casa 
um ofício com a prestação 
de contas sobre o trabalho 
realizado em Brasília, além 
de detalhamento sobre os 
repasses feitos por emendas 
parlamentares.

O presidente do poder 
Legislativo, juntamente com 
os vereadores, agradeceram 
a Bertaiolli pelo trabalho 
realizado na esfera federal e 
pela abordagem em prestar 
contas. (A.D.)

Campanha de conscientização 
ambiental Ciclos é lançada 
Mogi- O Fundo Social 

está lançando nesta semana a 
campanha de conscientização 
ambiental (Ciclos), que vai 
beneficiar a causa animal e 
também instituições e projetos 
sociais. A ação vai trabalhar 
com três tipos de materiais, que 
serão arrecadados e convertidos 
em ajuda às causas citadas: 
tampas plásticas, lacres de 
latas de alumínio e embalagens 
cartonadas (Tetra Pak).

Ciclos, portanto, é uma 
ampliação da campanha já 
existente, de arrecadação e 
conversão de tampas plásticas 
em ração para protetores de 
cães e gatos da cidade. Esse 
trabalho continuará ocor-
rendo - 100% das tampas 
plásticas arrecadadas seguirão 
beneficiando a causa animal. 
Agora, contudo, o Fundo Social 
também pedirá arrecadação 
de lacres de alumínio e emba-
lagens cartonadas, que serão 
encaminhados para instituições 
e projetos sociais e servirão 
a eles como ferramenta para 
a geração de recursos. 

Fundo Social

A campanha se inicia já com 
uma ação específica, de apoio 
à Associação de Moradores do 
Jardim Planalto. A entidade, 
que desenvolve um amplo 
projeto social com a comu-
nidade do entorno, busca 
recursos para reformas em sua 
estrutura física e foi selecio-
nada a partir da parceria do 
Fundo Social com o coletivo 
Okara Ambiental e o projeto 
Recicla Cidade, patrocinado 
pela Tetra Pak. Por isso, as 
caixas cartonadas recebidas 
num primeiro momento serão 
encaminhadas à associação, 
para que ela obtenha recursos 
e possa custear esse trabalho. 

“É um programa socioam-
biental, que visa conscientizar 
as pessoas sobre a possibilidade 
do reaproveitamento de diver-
sos materiais que utilizamos 
no nosso dia a dia e muitas 
vezes são descartados, ao 
mesmo tempo em que temos 
a oportunidade de ajudar a 
causa animal e instituições 
e projetos da nossa cidade”, 
destacou a presidente do 

Fundo Social de Mogi, Simone 
Margenet Cunha. 

O nome da campanha - Ci-
clos - refere-se a toda trajetória, 
dentro de uma concepção 
ambientalmente correta, per-
corrida por esses materiais. 
Ou seja, atenta para o fato 
de que não só esses mate-
riais devem ser retirados do 
meio ambiente, a partir da 
separação dos mesmos, como 
também para o fato de que 
eles podem se transformar em 
outros itens, gerando recursos 
e possibilitando beneficiar 
causas diversas. 

A ideia é seguir estimu-
lando as pessoas a fazerem a 
separação desses materiais e 
destiná-los ao Fundo Social. 
As entregas de arrecadações 
podem ser feitas na sede do 
Fundo Social, no primeiro 
andar da Prefeitura ou nos 
pontos de coleta, instalados 
em estabelecimentos parceiros. 

A Ciclos será uma campanha 
permanente do Fundo Social. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 4798-5143.

Bertaiolli inaugura escritório 
regional no centro de Mogi
Deputado, que é ex-prefeito de Mogi, falou sobre o aniversário da cidade e disse acompanhar o mandato de Cunha

POLÍTICA

Mogi - O deputado federal 
e ex-prefeito  Marco Bertaiolli 
(PSD), na manhã de ontem, 
realizou uma entrevista co-
letiva para apresentar seu 
novo escritório regional no 
Alto Tietê, além de promover 
a prestação de contas de 
seu mandato e comentar o 
aniversário de 461 anos da 
cidade.

O novo escritório, localizado 
na região central, foi apre-
sentado como um “gabinete 
estendido de Brasília”, onde 
pretende atender ao público, 
lideranças comunitárias, lide-
ranças partidárias e do poder 
público. “É importante estar 
próximo da população, não 
se pode fazer política por 
correspondência, por Sedex”, 
afirmou.

Bertaiolli fez um balanço 
de sua atuação de dois anos e 
meio como deputado federal, 
incluindo suas articulações 
voltadas ao Alto Tietê e Vale 
do Paraíba, onde mantém sua 

atuação como parlamentar. 
Citou, entre os trabalhos, a 
disponibilização de mais de 
R$100 milhões em emen-
das parlamentares enviadas 
diretamente aos municípios 
de sua base, sendo destes 
R$32.480.830,79 para as dez 
cidades da região. “Quanto 
mais a gente ocupa espaços 
na política, mais oportunida-
des surgem. Nosso trabalho 
na Câmara nos permitiu 
ter a relevância de pleitear 
coisas indispensáveis, como 
o envio de uma máquina de 
radioterapia para o Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, em Mogi”, lembrou.

Outro ponto celebrado por 
Bertaiolli foi a relatoria da 
Medida Provisória 1.040/2021, 
que foi aprovada pela Câmara 
e sancionada pelo Executivo 
federal no em 27 de agosto 
como a Lei 14195/2021, que 
estabelece novas regras para 
a abertura e o funcionamento 
de empresas. “Conseguir a 
aprovação de cinco leis em 
dois anos e meio de trabalho 

na Câmara significa uma 
produtividade considerável, 
levando em conta que muitos 
deputados em quase três dé-
cadas no Congresso Nacional 
não conseguem aprovação 
de uma lei sequer”, colocou 
Bertaiolli.

Segundo o parlamentar, 

a nova legislação permite 
maior agilidade para a cria-
ção de micro e pequenas 
empresas, com mecanismos 
como apenas a utilização do 
Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) e a dispensa 
de necessidade de inscrições 
municipais e estaduais para 

funcionamento, entre outras 
ações.

O deputado federal tam-
bém fez considerações sobre 
o trabalho do prefeito Caio 
Cunha (Pode), que está em seu 
primeiro ano como chefe do 
Executivo mogiano. Bertaiolli, 
que comandou a cidade por 

oito anos, elogiou o empenho 
do atual prefeito, mas falou 
das dificuldades enfrentadas 
pela atual gestão na composi-
ção de seu gabinete. “Estou à 
disposição do prefeito de Mogi 
desde o primeiro dia, assim 
como estou à disposição de 
todos os prefeitos da região. 
Os primeiros meses são os 
mais difíceis, com a criação 
de uma boa equipe - credito 
todo o meu trabalho como 
prefeito à equipe que traba-
lhou comigo. Consolidar uma 
equipe é difícil e é normal, e 
Caio está engajado em fazer 
um bom mandato”, concluiu.

Sobre o aniversário de 
461 anos de Mogi, Bertaiolli 
ressaltou que a cidade tem 
a comemorar, por ainda ser 
uma das cidades com melhor 
qualidade de vida do país. Mas 
ressaltou que o sucesso exige 
um melhor planejamento. “É 
fundamental que haja um 
planejamento das autoridades 
para que possamos manter um 
equilíbrio entre população e 
qualidade de vida”, concluiu. 

André Diniz

Parlamentar aproveitou para fazer um balanço dos primeiros anos em Brasília

Mogi News/Arquivo

O primeiro 
projeto aprovado 
é de autoria do 
prefeito Caio 
Cunha (Pode)
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Caio Cunha faz balanço à 

frente de Mogi em seu 1º 

aniversário na Prefeitura
Covid, pedágio, crise hídrica, e como se não bastasse, tudo isso ainda  
no 1º mandato; prefeito revela o que está sendo feito pela Prefeitura

MOGI 461 ANOS

Na véspera do aniversário 
de 461 anos de Mogi das 
Cruzes, o prefeito Caio Cunha 
(Pode) fez um balanço sobre 
a atuação do governo em 
diversas áreas: o andamento 
da pandemia de coronaví-
rus (Covid-19); a disputa 
contra o pedágio; ações de 
infraestrutura; participação 
popular e os desafios do 
governo em seu primeiro 
aniversário. 

MogiNews: Após o ato 
realizado no Theatro Vasques, 
qual é a avaliação que o senhor 
faz do papel de Mogi das 
Cruzes como poder público 
e como sociedade na luta 
contra o pedágio da rodovia 
Mogi-Dutra (SP-88)? Tal 
disputa com o governo do 
Estado pode causar atrasos 
em projetos de mobilidade 
urbana, como o acesso do 
distrito do Taboão para a 
rodovia Ayrton Senna (SP-70)? 

Caio Cunha: A pesquisa 
de opinião encomendada 
por empresários acerca do 
pedágio já deixou claro que 
a nossa população não quer 
essa praça de cobranças 
na nossa cidade. Sobre os 
atritos com o governo do 
Estado, estamos cientes que 
alguns projetos podem ser 
preteridos, mas mantenho o 
meu compromisso em manter 
o pedágio longe da cidade.

MN: No início do ano se 
falou em reestruturação da 
Rede Básica de Saúde para 
atender às demandas da 
Covid-19. Este processo foi 
concluído, está em processo, 
foi repensado? A Secretaria 
de Saúde já passou uma 
estimativa de quando reco-
meçam as cirurgias eletivas 
na rede municipal, Como 
está a fila?

Cunha: Hoje, quando 
falamos que a taxa de UTI 
está com 14%, é porque já 
passamos pela redução. A 
retomada de cirurgias eleti-
vas é um assunto delicado, 
queremos manter alerta pela 
variante Delta e pela impre-
visibilidade da pandemia. 
Queremos deixar um setor 

dedicado (ao coronavírus), 
mas bem menor do que o 
que já tivemos no passado. 
Temos que atender uma longa 
fila de cirurgias eletivas mas 
queremos estar preparados 
para uma terceira onda ou 
algo inesperado.

MN: Como prefeito de 
Mogi, qual é a sua avaliação 
da pandemia da Covid-19? 
Quais serão as ações e de-
safios para o pós-pandemia, 
em especial nas demandas 
da saúde com pacientes que 
tiveram sequelas? 

Cunha: Os números da 
pandemia estão sendo positivos, 
a vacina chegou para dar esse 
alívio. Podemos esperar que 
Mogi nos próximos meses 
esteja com a situação mais 
amena do que pegamos, que 
foi num momento difícil da 
segunda onda, com 26 dias 
de bastante tensão, com mais 
de 100% de ocupação de 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).

MN: A questão social foi 
abordada no primeiro semes-
tre com os programas Mogi 
Contra Fome e os auxílios 
para pessoas físicas e micro e 
pequenas empresas. Qual é 
a avaliação destes programas 

depois de 8 meses de governo? 
Como está o andamento do 
programa Cartão Mogiano? 

Cunha: Estas medidas 
atenderam uma necessida-
de gerada pela pandemia. 
São ações como o avanço 
da vacinação, o respeito 
aos protocolos sanitários, 
o monitoramento dos ca-
sos positivos, testagem e 
implantação do tratamento 
pós-covid, além, é claro, 
da oferta de leitos de UTI 
e Enfermaria no Hospital 
Municipal. Além dos esforços 
na Saúde, nos dedicamos 
também aos auxílios para 
recuperação Econômica e 
Social, com a criação dos 
Auxílios Mogianos (Emer-
gencial e Empresarial), assim 
como o projeto Mogi Contra 
Fome. Estas ações só foram 
possíveis graças ao esforço 
no início da gestão que gerou 
economia na ordem de R$ 
30 milhões.

MN: A pandemia da Co-
vid-19 causou a interrupção 
de muitas obras de infraes-
trutura. A Prefeitura já tem 
uma estimativa de quando 
elas poderão ser retomadas? 

Cunha: A pandemia não 
causou interrupções em obras, 
inclusive demos continuidade 

ao novo equipamento de Saúde 
ao lado da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) do 
Rodeio, e as obras do novo 
ginásio esportivo no Mogilar, 
voltado para as categorias de 
base. Estamos buscando dar 
andamento para todas as 
obras que já foram iniciadas.

MN: O pacote de obras 
para a Volta Fria vem sendo 
esperado há mais de 30 anos 
com a reforma da ponte e 
asfaltamento da estrada. Qual 
a expectativa? 

Cunha: A expectativa 
é que o governo estadual 
cumpra o que prometeu e 
que entregue as melhorias o 
quanto antes - inclusive, os 
serviços podem ser entregues 
em etapas, adiantando a 
pavimentação e a reforma 
da ponte em uma segunda 
etapa. O que o bairro precisa 
é destes avanços, e logo.

MN: O projeto Viva Mogi 
começa nas próximas semanas 
suas primeiras obras nesta 
gestão. Qual é a expectativa 
que podemos ter para os pró-
ximos anos neste programa? 

Cunha: O programa é um 
grande guarda-chuva de inves-
timentos, em diversos bairros 
e áreas de desenvolvimento, 

incluindo a drenagem, que 
é um problema sério. Este 
é um tema que é pouco 
lembrado, apenas quando 
falta. Faremos na região 
do Lavapés, em Jundiapeba 
e Jardim Aeroporto, onde 
tem pontos de enchente. 
O Viva Mogi não é apenas 
uma mudança de nome, mas 
adaptação de diversos pontos 
do programa, trazendo com 
o nome a intenção de viver e 
celebrar o desenvolvimento 
da nossa cidade.

MN: A Participação Po-
pular foi uma das bandeiras 
na campanha de 2020. A 
população já começou a 
abraçar este processo com a 
plataforma Participa Mogi e a 
Secretaria de Transparência? 

Cunha: As pessoas têm que 
ser ouvidas, precisam fazer 
parte. Estamos indo para 
a etapa final da escuta dos 
servidores para saber como 
é o ambiente de trabalho, e 
a plataforma Participa Mogi 
tem papel fundamental nas 
discussões do Plano Plurianual 
da cidade. Sobre a Secreta-
ria de Transparência, nesta 
semana iremos protocolar 
o Projeto de Reorganização 
da Prefeitura - este não é o 
projeto de reforma adminis-
trativa, que é mais complexo. 
Neste momento não estamos 
criando nenhum novo cargo, 
apenas reorganizando vagas, 
para as Pastas de Transpa-
rência e Comunicação e de 
Desenvolvimento Estratégico 
e Gestão.

MN: No primeiro semestre, 
houve a saída de diversos 
secretários, como os titulares 
da Educação, Saúde e o se-
cretário adjunto de Esportes, 
entre outros. Quais foram as 

lições que ficaram? 
Cunha: Meu compromisso 

é com o resultado. Não há 
problemas nas trocas dentro 
da equipe - ajustes sempre 
serão feitos quando neces-
sário para os resultados para 
a população sejam cada vez 
melhores”.

MN: Outro ponto é a relação 
entre a Prefeitura e a Câmara, 
que passou por momentos 
mais intensos com a questão 
do contrato do lixo com a 
Peralta Ambiental. Este é 
um assunto em vias de su-
peração? Como ex-vereador 
e atual prefeito, como é ver 
esta relação a partir dos dois 
pontos de vista? 

Cunha: Este episódio, es-
pecificamente, foi importante 
para mostrar quem é quem. 
Tenho uma forma diferen-
te de me relacionar com a 
Câmara e não abro mão do 
que acho correto. Ofereço 
diálogo e construção coletiva, 
já que valorizo os preceitos 
democráticos e republicanos.

MN: Mogi como todo o 
Estado e o país estão en-
frentando desafios na área 
ambiental e no fornecimento 
de água. Como o Semae e 
a cidade se preparam para 
as projeções de falta d’água 
nos grandes centros? 

Cunha: A cidade vem acom-
panhando a possibilidade 
de crise hídrica, bem como 
todas as outras cidades da 
região. O Semae detectou 
que 50% da água acaba se 
perdendo no caminho até o 
consumidor final, mas vem 
trabalhando para reduzir 
drasticamente este núme-
ro. Mas entendemos que a 
situação em um contexto 
geral é preocupante.

André Diniz

Pesquisa revela que Mogi não quer pedágio, diz Cunha

Mogi News/Arquivo

Mogi das Cruzes celebra, hoje, 461 anos de fundação com desafios à frente

Emanuel Aquilera
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PARABÉNS, MOGI DAS CRUZES.

A Valtra tem orgulho
de pertencer a esta terra.
Foi aqui que começamos a nossa família e produzimos 

muitas histórias pra contar. Desde 1960, Mogi das Cruzes 

nos abraçou para, juntos, fabricarmos o futuro do agro 

em todo país. Essa união faz a força.

VISITE O NOSSO SITE
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PARABÉNS ,

Mogi das Cruzes

uma homenagem:

Orgul h o em faze r

par t e d o nas c imen t o

d e t an t o s mogian o s!
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Serra do
Itapeti

Festa do
Divino

Sagui da
serra escuro

Casarão
do Chá

Orquidário
Oriental

viva.mogidascruzes.sp.gov.br

Barragem do
Rio Jundiaí

Conheça a sua cidade, visite e viva Mogi
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AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Serviços 
Urbanos, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 081/2021 - PROCESSO Nº 14.852/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA DE BORRACHARIA EM GERAL E SERVIÇOS 
CORRELATOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A 
FROTA MUNICIPAL, COMPOSTA POR LINHA LEVE, MÉDIA, PESADA (TRATORES 
E CAMINHÕES) E MOTOCICLETAS
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e 
abertos na Sala de Licitações (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 horas, 
do dia 20 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).

Mogi das Cruzes, em 31 de agosto de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária de Serviços Urbanos

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

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

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR
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Feliz
aniversário,
Mogi das Cruzes.
461 anos com
a saúde em dia.
O Hospital Ipiranga Mogi celebra esse dia 

trabalhando para garantir o cuidado certo 

para você, para as famílias e empresas da região, 

junto com a Amil, referência em saúde no Brasil, 

que possui as melhores soluções de saúde 

para empresas de todos os tamanhos, por

um preço que cabe no seu bolso.

Conheça o plano
de saúde Amil Fácil.

Hospital Ipiranga Mogi:

Qualidade e segurança com certificação ONA II.

Localização privilegiada e de fácil acesso.

Diversidade de exames: tomografia, 

ressonância magnética e ultrassom.

Referência em cirurgia geral, urologia e ortopedia.

Pronto-socorro adulto, infantil e ortopédico.

Centro cirúrgico modernizado.

Acesso aos Hospitais Carlos Chagas e Ipiranga 

Arujá, referência em qualidade na região.

Ampla rede de clínicas, com médicos 

qualificados, consultas e exames.

PROCURE SEU CORRETOR

Ligue 3004-1000
ou saiba mais em
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viva
Parabéns, Mogi!

A Neo é uma das maiores empresas de prestação 

de serviços do País especializada em customer 

experience. Oferecemos soluções e tecnologia

personalizadas nas mais variadas áreas de atuação, 

adaptadas à necessidade de cada setor com 

excelência, agilidade e eficiência. Presentes em 5 

estados e com 11 unidades operacionais, estamos 

há muitos anos em Mogi das Cruzes e não é por 

acaso. Sempre acreditamos na cidade e nos 

Mogianos. E, no seu aniversário, a melhor forma de 

homenageá-la é continuar nossos investimentos, 

gerando mais empregos e investindo nos jovens, 

no lazer e na cultura, além de criar ações solidárias 

para auxiliar a quem precisa. Vamos seguir 

ajudando a cidade a alcançar todo o seu potencial, 

sempre com foco nas pessoas e na soma das 

diferenças, a nossa maior força. 

n e o b p o . c o m . b r
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Onde se vive com sorriso no rosto e tradição no coração. Parabéns Mogi das Cruzes!

Mogi

Anos
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APROVEITE AS OFERTAS VÁLIDAS PARA O DIA 1/9/2021.
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Alguns produtos em oferta nesta publicação podem não estar disponíveis nas lojas Mercado Extra, havendo variação nos estoques e sortimento de cada loja. Consulte a loja mais próxima.

Ofertas válidas para a loja Mercado Extra Mogi das Cruzes.

O Clube Extra é o programa de fidelidade do Extra e a participação nele é gratuita. Acesse www.clubeextra.com.br/programa-de-relacionamento para saber mais.

Ofertas válidas no dia 1/9/2021, ou enquanto durarem os estoques. Após essa data, os preços voltam ao normal. Verifique a disponibilidade dos produtos na loja mais próxima. 
Para melhor atender nossos clientes, garantimos a quantidade mínima de 5 unidades/kg da categoria de alimentos e 2 unidades de produto da categoria de não alimentos nas lojas 
em que estejam disponíveis. Consulte o SAC das lojas Mercado Extra para mais informações. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas. INFORMAÇÕES CASA 
DO CLIENTE: 0800-0115060.

A dinâmica Meu Desconto é exclusiva para Cliente Clube Extra e é válida em todas as lojas Extra (Hipermercado, Supermercado, Mercado Extra, Mini Extra, Drogarias, Postos) 
e também no site www.clubeextra.com.br. Consiste na ativação de ofertas dentro do aplicativo Clube Extra. Verifique a disponibilidade dos produtos na loja mais próxima 
e consulte o regulamento no SAC das lojas físicas ou no site https://www.clubeextra.com.br/programa-de-relacionamento.

R$  

1,59
Batata comum 
a granel kg

R$  

1,49
Cebola 
a granel kg

R$  

1,99
Maçã pink lady importada 
a granel kg

R$  

2,29

Cerveja 
Eisenbahn 
269 ml

R$  

5,49

Coca-Cola 
tradicional 
PET 1,5 litro

R$  

31,90
Coxão mole bovino 
resfriado fora do vácuo kg

R$  

8,99
Coxa com sobrecoxa de 
frango congelada kg

R$  

13,99
Linguiça suína 
Nobre a granel kg

R$  

2,99Queijo muçarela 
importado pedaço 
100 g

R$  

24,99
Frango assado com 
batatas coradas kg

R$  

2,70

Bolo de chocolate 
cremoso especial 
fabricação própria 
100 g

R$  

1,99
Macarrão com ovos 
Flor de Lis 500 g

R$  

1,39

Molho de tomate 
Pomarola tradicional 
sachê 320 g

R$  

14,99Arroz agulhinha 
Dona Milú 
tipo 1 - 5 kg

R$  

3,39
Leite longa vida 
Qualitá 1 litro
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Desconto não cumulativo com demais campanhas vigentes. No caso de haver mais de uma oferta vigente para um mesmo produto, será aplicada aquela com o maior desconto.
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GRUPO
H 02

WWW.H2OGRUPO.COM.BR

LIMPEZA

CONSERVAÇÃO

JARDINAGEM

PORTARIA

(11) 98340-8797

história!

Ciclos que renovam 
a vida e o orgulho 
de fazer parte dessa

Parabéns pelos 
461 anos, Mogi das Cruzes!

Mogi das Cruzes possui um papel fundamental em 

nossos ciclos. Sua população forte e gentil nos 

inspira continuamente e faz parte da nossa 

trajetória, marcada por uma relação próxima, que 

nos motiva a cada dia, junto aos mais de 450 mil 

habitantes e nossos colaboradores e nossas 

colaboradoras da cidade, a impactar a vida de mais 

de 2 bilhões de pessoas no mundo!

Francisca Elibania Matias Alves

Colaboradora da Suzano na Unidade de Suzano


