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

DDM vai continuar na região 
central, afirma Prefeitura

Mogi informou que objetivo é ampliar o atendimento para o prédio onde funcionava o Sesi, no distrito de Cezar de Souza

MOGI

  Saúde no Parque está marcado para 
ocorrer das 9 às 15 horas. Cidades, página 4

Confirmação da manuten-
ção da Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) pela Prefeitura 
veio após a repercussão ocorri-
da durante a sessão de anteon-
tem na Câmara de Vereadores s.  
Cidades, página 5
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Oportunidade

Três cidades do Alto Tietê 
divulgam vagas de trabalho

Oportunidades de emprego podem ser encontradas 
em Suzano, Arujá e Poá. Cidades, página 3
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Números divulgados pela Saú-
de suzanense dão conta das apli-
cações feitas ontem nos moradores 
que completaram a imunização 
com a segunda dose da vacina.  
Cidades, página 3

Suzano

SEIS MIL SÃO 
VACINADOS 
CONTRA COVID

Atendimentos ocorreram ontem nos três pólos de vacinação, ações continuam hoje na cidade
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PÓS-COVID

Professor 
acredita na 
recuperação da 
economia na 
região. p6
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FESTIVAL VEGANO

A Vila Helio, no centro, foi escolhida 
para sediar a oitava edição do Festival 
Vegano, um evento que reúne exposi-
tores de produtos de vários segmen-
tos, todos livres de qualquer origem 
animal. O encontro será neste domin-
go, das 9h às 18h, e faz parte da pro-
gramação oficial de aniversário de 
Mogi, comemorado no último dia 1º. 
No espaço, haverá estandes de co-
mida vegana, artesanato, ONGs de 
proteção animal, de doação de mu-
das, trabalhos de organizações so-
ciais sem fins lucrativos, além de au-
las de yoga e de zumba e palestras 
sobre empreendedorismo. Mais in-
formações sobre o Festival Vegano: 
@caquiparade (Instagram).

PROCESSO SELETIVO

Mais de 50 cursos de graduação pre-
sencial, incluindo Medicina Veteriná-
ria inédito na região, são oferecidos no 
Processo Seletivo do Centro Universi-
tário Braz Cubas, que acontece ama-
nhã. As inscrições para as provas on-
line foram encerradas nesta semana.  
Há também outros processos seletivos 
para ingresso no segundo semestre, 
que garantem bolsas de estudos par-
ciais, como: Prova on-line; via Enem; 

Prova Agendada; e via Exame Nacio-
nal para Certificação de Competências 
de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Com 
exceção do Enem, que o desconto na 
mensalidade pode chegar até 100%, 
dependendo da nota do candidato, as 
demais modalidades oferecem bol-
sas de até 50%.

FRENTE DE TRABALHO

A 2ª etapa para a formação da nova 
Frente de Trabalho de Poá começou 
anteontem. Na última sexta-feira, foi 
divulgado no site www.prefeiturade-
poa.sp.gov.br a lista com o nome de 
todos os inscritos no Programa de 
Combate ao Desemprego e Incentivo 
à Qualificação Profissional, bem como 
o agendamento com data e horário 
para apresentação dos documentos 
pessoais e avaliação social.

NOVA SEDE

A Secretaria de Serviços Urbanos de 
Itaquaquecetuba ganhou uma nova 
sede, inaugurada na anteontem, tam-
bém como parte das comemorações 
do aniversário de 461 anos da cida-
de. O local, que fica no Jardim Alpes 
de Itaquá, proporcionará mais orga-
nização e comodidade para os fun-
cionários e atendimento ao público.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Vacina, mais uma prevenção

A 
vacinação contra o coronaví-
rus (Covid-19) vem, lentamen-
te, brecando o crescimento do 
covidário, assim como a Índia, 

por exemplo. A Medicina aprendeu mui-
to durante esta pandemia e hoje conhe-
ce melhor o comportamento e as conse-
quências do coronavírus no organismo 
humano. E, depois de quase dois anos 
de aprendizado forçado, os médicos têm 
a convicção de que as barreiras não imu-
nológicas são fundamentais para o con-
trole da Covid-19. 

Essas barreiras são conhecidas por to-
dos, mas parte da população sempre as 
ignorou: uso de máscara e distanciamen-
to físico. Não se trata de distanciamen-
to social, pois também já aprendemos a 
conviver com as pessoas respeitando a 
distância física. E é assim que deve ser, 
uma vez que não respeitando essas medi-
das, dependemos da imunidade de toda 
a população, algo distante de ocorrer. O 
tempo será muito longo para se ter uma 
resposta imunológica consistente o sufi-
ciente para abrir mão do uso de máscara 

e distanciamento físico. Enquanto isso, 
milhares de pessoas morrem por dia no 
país. Ou seja, se não respeitarmos as re-
gras básicas, continuaremos a ser, por 
tempo indeterminado, um antro de va-
riantes do coronavírus.

As variantes que surgiram no Brasil são 
mais infecciosas e contagiosas do que a 
inicial, mas não mais letais do que as que 
ainda poderão surgir. Grande parte das 
infecções é de indivíduos assintomáti-
cos, com longo período de contamina-
ção a outras pessoas. Isso não significa, 
necessariamente, parar o país. Seguindo 
o raciocínio, fechar parques e praias não 
faz sentido, desde que haja colaboração 
da população no sentido de evitar aglo-
meração. Apenas 0,1% dos contágios 
são registrados em ambientes abertos. O 
mais preocupante é o não uso de másca-
ra e distanciamento por parte da popu-
lação, o que inclui eventos, festas e res-
taurantes, quando as pessoas acreditam 
que ficar sem o equipamento de proteção 
por pouco tempo não trará consequên-
cias para elas.

A história da fisioterapia 
pode ser explicada ao longo 
dos séculos, quando os ances-
trais aplicavam fricção para 
diminuir um quadro doloro-
so, evoluindo para as técnicas 
atuais. Desde a Grécia antiga 
os indivíduos se interessavam 
por terapias pelo movimento 
para tratar os doentes.

O Dia Mundial da Fisiote-
rapia é celebrado anualmen-
te, desde 1996, no dia 8 de 
setembro, que corresponde à 
data da fundação do World 
Confederation of Physical 
Therapy (WCPT), no ano de 
1951. O dia assinala a união 
e a solidariedade da comu-
nidade global de Fisioterapia 
e é uma excelente oportuni-
dade para os fisioterapeutas 
demonstrarem o valor da 
profissão na manutenção e/
ou melhoria da mobilidade 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

e independência funcional.
As ações dos fisioterapeu-

tas são fundamentadas em 
mecanismos terapêuticos 
próprios adquiridos pelo es-
tudo das ciências biológicas, 
morfológicas, fisiológicas, da 
bioquímica, de biofísica, da 
biomecânica, da cinesiologia, 
da sinergia funcional, das pa-
tologias de órgãos e sistemas, 
bem como das disciplinas 
comportamentais e sociais.

Esse profissional está habi-
litado a realizar o diagnóstico 
dos distúrbios cinético-fun-
cionais, prognóstico, prescri-
ção, intervenção e alta, de-
senvolvendo competências 
e habilidades.

Todos os anos, o Dia Mun-
dial da Fisioterapia é come-
morado com um novo tema. 
O foco do Dia Mundial da 
Fisioterapia deste ano é a 

Covid-9 e o papel dos fisio-
terapeutas no tratamento e 
gestão de pessoas afetadas 
por esta condição. Desde 
que a pandemia começou 
em todo o mundo, os pro-
fissionais da área da Fisiote-
rapia têm sido cada vez mais 
necessários para atuar com 
os pacientes de Covid-19. A 
atuação do fisioterapeuta du-
rante a internação hospitalar 
do paciente acometido pelo 
Coronavírus é indispensável, 
após a volta para casa ela se 
tornou ainda mais necessá-
ria. Nesta fase de retorno, é 
fundamental seguir rigoro-
samente com os exercícios 
fisioterapêuticos em casa, a 
fim de devolver a qualidade 
de vida do paciente e pos-
sibilitar a retomada de sua 
rotina diária.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiote-

rapeuta e presidente do Comitê de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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PATs do Alto Tietê estão 
divulgando vagas de emprego
Região - O Suzano Mais 

Emprego divulgou ontem a 
atualização das vagas dispo-
níveis para os que buscam 
oportunidades para entrar 
no mercado de trabalho. São 
70 colocações, com níveis 
variados de exigência quanto 
à formação acadêmica e ex-
periência profissional. A lista 
completa pode ser visualizada 
no site da prefeitura (bit.ly/
suzano-emprego).

Todas as vagas têm área 
de atuação delimitada no 
Alto Tietê e na região metro-
politana de São Paulo, com 
oportunidades localizadas 
em sua maioria na cidade 
de Suzano.

Nesta semana, o projeto 
disponibiliza vagas para 
os mais diferentes níveis 
de escolaridade e instru-
ção. Para os munícipes que 
concluíram apenas o ensino 
fundamental, algumas das 
possibilidades de inserção 
no mercado são para atuar 
como mecânico hidráulico 
de tratores (1), colchoeiro 

Economia

(1) e costureira (2).
Outras qualificações re-

querem o ensino médio 
completo, como auxiliar 
de manutenção (1) e técnico 
em telecomunicações (1); ou 
ainda, aos que finalizaram 
o ensino técnico, existe a 
possibilidade de adentrar 
no mercado de trabalho 
como eletricista (1), técnico 
de manutenção (1), entre 
outras disponíveis no site.

Além disso, priorizando 
a acessibilidade de todos os 
públicos, o programa reserva 
vagas exclusivas para PCD, 
disponibilizando um total 
de 23 oportunidades para 
os interessados. Entre elas, 
estão as vagas para soldador 
(8), auxiliar de produção (3) 
e assistente de TI (1).

Os interessados pelas vagas 
podem enviar currículo em 
arquivo “PDF” ou “Word” por 
e-mail no endereço eletrônico 
suzano.vagas@gmail.com, 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Geração de Emprego. Vale 

destacar que, para se can-
didatar às vagas exclusivas, 
também é necessário anexar 
o laudo médico.

Em Arujá, à Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, e o Posto de 
Atendimento ao Trabalhador 
(PAT), estão com novas vagas 
de emprego para diversas áreas. 
Por conta da pandemia de 
coronavírus (Covid-19), os 
currículos devem ser enviados 
pelo site do Arujá Empre-
ga (http://servicosonline.
prefeituradearuja.sp.gov.br/
servicosonline/arujaemprega/). 
Mais informações, agende um 
horário para atendimento 
pelo WhatsApp 4653-4057.

Em Poá, o PAT conta com 
20 vagas de emprego dispo-
níveis, sendo 10 para Pessoas 
com Deficiência (PCD).

Localizado nas dependências 
do Núcleo de Atendimento 
à População (NAP), na rua 
Vinte e Seis de Março, 72, 
Centro, o posto está aberto 
para atendimento de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Seis mil tomam segunda dose 
durante campanha de ontem
Vacinação contra a Covid segue hoje para aqueles que precisam receber a última aplicação contra a doença

PANDEMIA

Suzano - A campanha de 
vacinação contra o corona-
vírus (Covid-19) registrou 
ontem mais 6.039 atendi-
mentos do público da segun-
da dose. A operação segue 
hoje, contemplando todos 
os moradores que precisam 
completar a etapa até o dia 
12 de setembro. Amanhã, o 
dia será dedicado à primeira 
dose dos adolescentes com 
13 anos ou mais.

De acordo com balanço 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, o polo Arena (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), na 
área central de Suzano, re-
cebeu o maior contingente 
de munícipes interessados 
na segunda dose. Ao todo, 
foram 4.327 atendimentos 
para a segunda aplicação, 
sendo 659 no drive-thru e 
3.668 no ginásio, que ga-
rantiu portões abertos até 
as 19 horas.

Já no Centro de Artes e 
Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido 

(rua Teruo Nishikawa, 570 
– Jardim Gardênia Azul), que 
é o polo de referência na 
região norte, 772 cidadãos 
completaram a segunda etapa. 
Enquanto o Centro Cultural 
de Palmeiras (Tv. Crispim 
Adelino Cardoso, 42 - Vila 
Júlia) garantiu a segunda 
dose a 940 suzanenses em 
Palmeiras. Além disso, outras 
550 pessoas receberam a 
primeira aplicação na cidade.

A operação hoje, novamente 
tendo como público-alvo os 
moradores que precisam 
completar a segunda etapa 
conforme aprazamento até 
o dia 12 de setembro. O 
atendimento será descen-
tralizado nos três polos, das 
8 às 17 horas, em Palmeiras 
e na região norte, e horário 
ampliado até as 19 horas na 
Arena Suzano. Para completar 
a etapa, basta apresentar o 
cartão, o CPF e um documento 
original com foto.

Segundo o titular da Pasta, 
Pedro Ishi, o movimento in-
tenso reflete o compromisso 

da população com a segunda 
dose. “Fico muito feliz em 
saber que a mesma mobili-
zação que observamos nas 
operações da primeira dose 
também se repete agora na 
segunda etapa. Acredito que 

o público está comprometido 
em garantir a eficácia do imu-
nizante. Porém, é importante 
reforçar que o uso da máscara 
segue obrigatório, bem como 
a oferta e o uso do álcool em 
gel. Além disso, o passaporte 

da vacina também já está em 
vigência para determinadas 
atividades no município. 
Precisamos manter esses 
cuidados”, alertou.

O cronograma de imunização 
contra a Covid-19 também 

tem prosseguimento amanhã, 
contemplando a primeira dose 
dos adolescentes maiores 
de 13 anos. O atendimento 
seguirá o modelo das opera-
ções anteriores, novamente 
descentralizada nos três polos, 
das 8 às 17 horas. 

Vale lembrar que o ado-
lescente precisa da autori-
zação do responsável legal, 
que deverá acompanhar o 
jovem 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.

Já a partir da próxima 
semana a operação começa 
uma nova fase, contemplando 
a dose de reforço dos idosos 
maiores de 85 anos na terça-

-feira e a primeira aplicação 
dos adolescentes de 12 anos 
ou mais na quarta-feira. O 
atendimento será nos mesmos 
horários e locais, com horário 
estendido na Arena Suzano 
apenas na quarta-feira. 

Vacinação ocorreu nos três polos de imunização criados para campanha na cidade

Irineu Junior/Secop Suzano

Poá - A Secretaria de Edu-
cação está com inscrições 
abertas para o Ensino Fun-
damental, até o próximo dia 
17 de setembro. As vagas do 
1º ao 9º ano são destinadas 
aos alunos da rede particular 
e para crianças oriundas de 
outros estados.

De acordo com a responsável 
pela Pasta, Simone Lacerda, os 
pais ou responsáveis devem 
comparecer à secretaria das 
escolas municipais ou estaduais, 
bem como o Poupatempo, para 
realizar a inscrição via online. 

“Os pais e/ou responsáveis 
devem comparecer munidos 
com os documentos do estu-
dante e do responsável (RG) e 
comprovante de endereço. É 
possível fazer a inscrição em 
qualquer um desses locais por 
meio do Sistema de Educação 
Digital (SED)”, explicou.

A secretária de Educação 
ressaltou que no próximo 
dia 22 de outubro também 
será aberta as inscrições para 
a pré-escola que estão fora da 
rede municipal de ensino. “As 
crianças que já se encontram 

Educação abre inscrições 

para vagas do 1º ao 9º ano

Ensino Fundamental

no Maternal II têm vaga ga-
rantida na pré-escola. Já as 
crianças de fora da rede, terão 
que realizar a inscrição junto 
às secretarias das unidades 
escolares da rede municipal 
de ensino”, afirmou Simone 
Lacerda.

Mais inscrições
A parceria entre a Secretaria 

de Cultura, Esportes e Turismo 
de Poá com o Instituto Poiesis 
e o Governo do Estado de São 
Paulo, abriu inscrições para 
novas oficinas culturais. Para 
participar os interessados devem 
fazer a inscrição via internet. 
As vagas são limitas e estão 
abertas para todo o Estado.

Itaquá - A praça Padre João 
Álvares, na região central de 
Itaquaquecetuba, ganhou 
outra cara. Como parte da 
programação de aniversário da 
cidade, foi entregue anteontem 
uma área com novas mudas de 
plantas e grama aparada, um 
parklet, 30 lâmpadas de LED, 
árvores podadas, um coreto 
cênico, chafariz funcionando, 
marco zero remodelado e 
bueiros desobstruídos.

“Estamos entregando uma 
praça muito mais bonita, ilu-
minada e harmoniosa, com 
custo zero para a prefeitura, 
para os nossos munícipes 
aproveitarem. É isso que nós 
queremos para a cidade, que 
ela seja mais bonita, segura 
e ocupada”, disse o prefeito 
Eduardo Boigues (PL).

No local também ocorreu 
uma missa campal em frente 
à Igreja Matriz Nossa Senhora 
D’Ajuda, padroeira da cidade, 
presidida pelo bispo diocesano 
Dom Pedro Luiz Stringhini e 
o pároco padre Luiz Renato.

Praça Padre 
João Álvares é 
reinaugurada  
no município

Reforma

Pais ou 
responsáveis 
devem 
comparecer à 
secretaria das 
escolas



cidades Sexta-feira, 10 de setembro de 20214 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Secretaria presta esclarecimentos 
de contrato da limpeza pública
Novo contrato representa um aumento real mensal de R$ 226.307,67, em comparação com o antigo contrato

SERVIÇOS URBANOS

Mogi- A secretária municipal 
de Serviços Urbanos, Camila 
Souza, esteve na Câmara Mu-
nicipal na manhã de ontem, 
para apresentar aos vereadores 
e público dados e  informa-
ções a respeito dos serviços 
de limpeza pública da cidade. 
Durante explanação, ela mostrou 
que a média mensal paga pela 
Prefeitura com o novo contrato 
é de R$ 6.725.584,07, o que 
representa um aumento real 
mensal de R$ 226.307,67, 
em comparação com o antigo 
contrato. Pelo antigo contra-
to, os pagamentos mensais 
feitos em 2021 tinham valor 
médio de R$ 6.499.276,40, 
no período entre 1 de janeiro 
e 4 de agosto. 

A secretária também resgatou 
a linha do tempo referente à 
mudança contratual, lem-
brando que a Administração 
já está se mobilizando em 
torno da realização de uma 
licitação antes do término 
do atual contrato, além de 
trabalhar com a elaboração de 
um novo projeto de Parceria 

Público-Privada, que deve ser 
finalizada no menor tempo 
possível. 

Ela lembrou ainda que o 
principal motivo que levou a 
atual gestão a refutar o antigo 
projeto de PPP é o fato de 
que ela abria a possibilidade 
da implantação de um aterro 
sanitário no município, proposta 
essa já massivamente rejeitada 
pela população ao longo dos 
últimos anos. Além disso, 
concluiu-se que o projeto estava 
mal dimensionado em vários 
itens, como, por exemplo, a 
proposta de implantação de 
mais dois Ecopontos na cidade 
por um período de 30 anos. 

“Hoje nós temos três Eco-
pontos em operação na cidade. 
Será que daqui a 30 anos 
dois Ecopontos a mais serão 
o suficiente para atender a 
demanda da cidade? Será que 
é viável a um morador do Piatã 
ter que levar o entulho até um 
Ecoponto distante? Tudo isso 
precisa ser analisado tecnica-
mente e discutido junto com 
a população, mas entendemos 

que a proposta antiga não 
estava bem dimensionada”, 
exemplificou.

Além disso, foi identificado 
no antigo projeto ausência de 
tecnologias avançadas para 
a coleta de resíduos, para 
a limpeza pública e para o 
acompanhamento por parte 
do morador da localização 

dos caminhões de coleta. O 
estudo também deixava de 
apresentar soluções para bairros 
e regiões mais afastadas da área 
central, não tinha constância 
na questão da varrição meca-
nizada e subdimensionava a 
necessidade de varredores 
atuando no município. Para 
além disso, o processo da 

antiga PPP foi suspenso por 
duas vezes pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. 

Outro dado apresentado foi 
o aumento gradual no valor 
gasto pela Prefeitura com o 
serviço de limpeza pública, o 
que está diretamente atrelado 
ao crescimento da cidade e do 
número de cidadãos, o que 

naturalmente faz crescer a 
demanda pelos serviços, bem 
como aos reajustes e aumentos 
reais nos valores de bens e 
serviços, como maquinário 
e combustível. 

Em 2016, primeiro ano 
em que a antiga contratada 
prestou os serviços à cidade 
durante 12 meses ininterruptos, 
o valor gasto pela Prefeitura 
foi de R$ 38.377.883,13. Já 
em 2020, último ano cheio 
da prestação do mesmo ser-
viço pela mesma empresa, o 
valor total do ano foi de R$ 
64.364.815,68. Ou seja, um 
crescimento de quase 60%.

A secretária respondeu 
pontualmente aos questiona-
mentos feitos pelos vereadores 
presentes. Ela destacou que 
a atual contratada já presta 
esse tipo de serviço em outros 
municípios, porém a opera-
ção na cidade ainda é nova, 
razão pela qual estão sendo 
feitos acompanhamento e 
fiscalização diários, em busca 
da prestação de um serviço 
de qualidade.

Segundo a secretária, Administração já está se mobilizando para realizar nova licitação

Divulgação/CMMC

Mogi- A programação do 
aniversário dos 461 anos 
de Mogi das Cruzes segue 
ocorrendo e uma das atrações 
presentes na agenda come-
morativa é o Circuito Sesc 
de Artes. Em sua 12ª edição, 
o circuito tem programação 
totalmente online e gratuita 
e se estenderá até o dia 19 de 
setembro. As atividades são 
dos mais diversos segmentos, 
como artes visuais, circo, ci-
nema, dança, música, teatro, 
literatura, tecnologias, além 
de conteúdos sobre história 
e memória local, gastronomia 
e turismo. Haverá também 
apresentações de artistas da 
cidade.

Os interessados devem 
acessar o site do Circuito Sesc 
de Artes e clicar na programa-
ção de Mogi das Cruzes, para 
acompanhar as atividades, 
shows e espetáculos. 

Neste sábado, a atração 
prevista na agenda é o espe-
táculo teatral infantil Sopro, 
da Cia. Mevitevendo, que 
será exibido às 16h30. Na 
peça, Márcia Fernandes e 

Cleber Laguna manipulam 
bonecos que falam como a 
matéria sonha e o sonho se 
materializa.

Já no domingo, haverá 
atrações como a atividade 
infantil Emquanta, das 11 
às 11h15 e a contação de 
histórias Alice Através das 
Sombras, às 16h30. Na pri-
meira delas, ospais, mães e 
crianças espectadores são 
convidados a sair de suas zonas 
de conforto. Suzana Schmidt, 
Wilson Julião e Tadzio Veiga, 
do Núcleo Quanta, apresentam 
aos participantes a plasticidade 
de objetos cotidianos e suas 
possibilidades de manipu-
lação, ressaltando texturas, 
contrastes de cores e formas, 
alem de jogos coreográficos 
e musicais. 

Já a contação de histórias 
Alice Através das Sombras, 
trará uma nova versão do 
clássico Alice no País das 
Maravilhas, com um jogo 
de luzes e sombras, a cargo 
do grupo Cia. Lumiato. A 
programação continua ao 
longo da próxima semana.

Programação faz parte 
do aniversário da cidade

Circuito Sesc de Artes

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde promove 
amanhã, das 9 às 15 horas, 
o evento “Saúde no Parque”, 
com ações focadas na saúde 
mental e qualidade de vida 
em tempos de pandemia 
Covid-19. O evento faz parte 
das comemorações pelo 
461º Aniversário de Mogi 
das Cruzes e será realizado 
no Parque da Cidade, que 
fica na rua Jardelina de 

Almeida Lopes, s/nº, no 
Parque Santana.

Entre os serviços previstos 
estão controle da pressão 
arterial; testes rápidos de 
HIV, Sífilis e Hepatites; auri-
culoterapia; automassagem 
e cuidados odontológicos, 
entre outros. O objetivo é 
difundir práticas saudáveis 
e facilitar o acesso dos mo-
gianos a alguns serviços e 
informações básicas de saúde.

Parque da Cidade 
oferece serviços

Saúde

Evento é amanhã e faz parte do aniversário de Mogi

Divulgação/PMMC
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Prefeitura afirma que a DDM 
permanecerá no mesmo local
De acordo com a administração municipal, o objetivo é ampliar o atendimento para o distrito de Cezar de Souza

SEGURANÇA PÚBLICA 

Mogi - A Prefeitura 
esclareceu anteontem à 
noite, por meio de uma 
nota oficial, uma série de 
dúvidas sobre uma possível 
mudança da Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM) 
da região central para o 
distrito de Cezar de Souza, 
na região leste da cidade, 
no local onde funcionava 
o antigo Sesi.

A polêmica teve início na 
última semana, com uma 
transmissão do prefeito Caio 
Cunha (Pode) nas redes 
sociais, onde foi abordado o 
tema da segurança pública e 
cogitada a possibilidade de 
instalação de uma estrutura 
da DDM na região leste 
do município. Na sessão 
de anteontem, na Câmara 
de Vereadores, diversos 
parlamentares colocaram-

-se contra a mudança do 
equipamento de segurança 
pública.

Por meio do comunicado, 
a Prefeitura atestou que “a 
Delegacia de Defesa da Mu-
lher continuará atendendo 
no local atual, no Parque 
Monte Líbano, durante o 
horário comercial. Com a 
utilização do novo espaço 
de Cezar de Souza, a admi-
nistração municipal busca a 
ampliação do atendimento 
às vítimas, com espaço 
exclusivo para as mulheres 
que sofreram violência, que 
merecem todo o respeito e 
atenção”, informou.

Na nota, a Prefeitura 
também reiterou que não 
realizará nenhuma mudança 
de serviço público que possa 
prejudicar a população, e que 

André Diniz

irá consultar os conselhos 
municipais responsáveis para 
toda e qualquer alteração.

Outro ponto explorado 
pelos vereadores na sessão 
realizada na quarta-feira é 
a necessidade de funcio-
namento de uma unidade 
em tempo integral para 
atendimento de vítimas 
de violência também no 
período noturno. Segundo 
a administração municipal, 

“a Prefeitura vem trabalhando 
junto à Polícia Civil em um 
estudo para que o funcio-
namento da Delegacia de 
Defesa da Mulher da cidade 
passe a ser feito em regime 
24 horas”.

Levantamento
Um levantamento da 

Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM) 
divulgado em agosto deste 
ano apontou que em 483 
cidades monitoradas houve 
aumento da violência contra 
a mulher em comparação 
com os números no mês 
de fevereiro de 2020, antes 
da pandemia. O número 
de cidades com aumento 
registrado equivale a um 
quinto dos 2.383 municí-
pios que fizeram parte da 
pesquisa.

Mogi das Cruzes abre novo 
agendamento da primeira 
dose para adolescentes de 
12 a 17 anos hoje, às 16 
horas, por meio do site 
www.cliquevacina.com.br . 
Há, ainda, vagas disponíveis 
para segunda dose de todos 
os imunizantes: AstraZe-
neca, CoronaVac e Pfizer. 
Os interessados devem 
consultar periodicamente 
o sistema porque é possível 
conseguir horários no site 

Agendamento online abre novas vagas para adolescente
Primeira dose

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 . 

Quem tiver alguma dúvi-
da, pode entrar em contato 
com os atendentes do SIS 
por meio do telefone 160. 
Nesta semana, a equipe 
está empenhada em fazer 

efetuado o agendamento 
online e comparecer no 
local e horário escolhi-
dos portando documento 
pessoal, comprovante de 
endereço e comprovante 
de agendamento, além do 
CPF ou cartão SUS. Quem 
for tomar a segunda dose 
deve levar o comprovante 
da primeira. 

Já o adolescente que pre-
tende ir sozinho precisa levar 
o termo de consentimento 

oficial conforme liberação 
de novas vagas ou eventual 
baixa procura. 

Para receber a dose, o 
interessado precisa ter 

contato com idosos de 85 
anos para agendamento da 
terceira dose. 

Novo lote
Um novo lote de vacina 

contra a Covid-19 chega à 
região do Alto Tietê ama-
nhã (10/09). São 31.812 
imunizantes direcionados à 
aplicação de segunda dose 
para pessoas de 50 a 59 anos. 
Esta é a 55ª remessa rece-
bida na região, totalizando 

3.837.328 doses.

Mortes
Os municípios do Con-

sórcio de Desenvolvimento 
do Alto Tietê (Condemat) 
registraram nas últimas 24 
horas 4 óbitos por Covid-19, 
totalizando 10.213 vítimas 
fatais da pandemia na re-
gião. As 11 vítimas eram 
residentes nos municípios 
de Guarulhos, Mogi das 
Cruzes e Suzano.

Quem pretende ir 
sozinho precisa 
levar o termo 
assinado pelos pais 
ou responsáveis

A polêmica 
teve início na 
última semana, 
com uma 
transmissão do 
prefeito Caio 
Cunha

Con�ra a programação completa. Acesse o site ou 

aponte a câmera do seu celular para o QR code.

www.bit.ly/redescubra-mogi

 No aniversário de 461 anos 
de Mogi, viva a nossa cidade!
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Emprego deve se 
recuperar na região
Professor da Brazcubas destacou que o Alto Tietê tem grande potencial 
de gerar novos empregos, mas que haverá mudança nas relações

PÓS PANDEMIA

Alto Tietê - A pandemia 
de coronavírus (Covid-19) 
mudou paradigmas sobre 
como trabalhar e quais são 
as novas carreiras a serem 
exploradas no Alto Tietê e no 
país como um todo, segundo 
o professor Antonio Carlos 
Lima, coordenador dos cur-
sos de Marketing, Logística, 
Gestão Financeira, Processos 
Gerenciais e Recursos Huma-
nos do Centro Universitário 
Brazcubas.

Em entrevista ao Grupo 
MogiNews/DAT, Lima fa-
lou sobre os movimentos 
na “paisagem empregatícia” 
causados pela pandemia, 
que obrigou milhões de pes-
soas a mudarem não apenas 
de hábitos, mas também 
de perspectiva de emprego. 

“Tivemos setores que tiveram 
um holofote maior, como o 
setor de logística e entregas, 
por conta da rapidez e volume 
das compras online, que não 
eram mais contadas em dias, 
mas em horas para diversos 
itens, inclusive alimentos. A 
Tecnologia da Informação en-
trou nesta esteira de mudanças, 
as empresas começaram a se 
preocupar em fidelizar seu 
cliente sob responsabilidade 
do Marketing, entre vários 
pontos”, apontou.

Uma das mudanças impostas 
pela pandemia e que poderá 
ter efeitos permanentes é a 

utilização do home-office, 
trabalho realizado a partir 
de casa, mas que no futuro 
poderá ter adaptações. “Somos 
seres humanos e precisamos 
de contato. O home-office veio 
para ficar, mas a necessidade 
do contato físico para a re-
solução de diversos assuntos 
ainda é fundamental. O tra-
balho do setor de Recursos 
Humanos vai ser pautado 
pelos treinamentos para fa-
zer com estes profissionais, 
bem como seu treinamento 
e qualificação para este novo 
paradigma”, explicou o pro-
fessor da Brazcubas.

Com o trabalho remoto 
sendo baseado exclusivamente 
nas tecnologias ligadas à 
informação (como gerencia-
mento de redes, programação, 
suporte, entre outras áreas), a 
reportagem questionou sobre 
a remuneração da categoria. 
Para Lima, há um prospecto 

positivo: “Hoje, no Brasil, há 
um crescimento nítido no 
número de startups, sendo 
que já foi investido R$1 bilhão 
no primeiro quadrimestre. 
São soluções para a área de 
informática que surgem para 
facilitar o trabalho das em-
presas e dos usuários”, disse.

Para o equilíbrio entre as 
demandas do setor industrial 
convencional e a busca por 
novos mercados e novas car-
reiras na chamada “Indústria 
4.0”, o coordenador de cursos 
defende o investimento na 
qualificação adequada dos 
profissionais. “Todo e qualquer 
profissional, em qualquer que 
seja a sua área de atuação, 
precisa se profissionalizar. 
Carecemos de cursos pro-
fissionalizantes, para trazer 
profissionais para atuar tanto 
na indústria convencional 
quanto na do futuro. A falta 
de treinamento leva aos erros, 

à perda da eficiência e abertura 
de vagas”, advertiu Lima.

Para o futuro do Alto Tie-
tê, o professor universitário 
acredita que o potencial lo-
gístico necessita ser melhor 
explorado pelo município e 
pela região. “Um exemplo é a 
disponibilização de uma alça 
do Rodoanel (Mario Covas 
SP-21), que proporciona um 
crescimento de até 300% no 
setor logístico. Temos uma 
oportunidade para explorar 
no Alto Tietê ligações com 
o litoral e o acesso ao porto 
de Santos. Contar com uma 
infraestrutura que ajude neste 
setor pode ser o diferencial 
da região no futuro. Todos os 
investimentos feitos nesta área 
com certeza terão retorno”, 
sugeriu.

A pandemia do novo coro-
navírus representou um duro 
golpe na atividade econômica. 
Segundo levantamento do 
Sindicato do Comércio Va-
rejista de Mogi das Cruzes e 
Região (Sincomércio), entre 
600 e mil empresas fecharam 
devido à pandemia, entre 
micro e pequenos empreen-
dedores. Mas, na visão de 
Lima, a eventual recuperação 
da economia pode dar fôlego 
à retomada deste setor. “Todos 
tiveram que se adaptar para 
sobreviver, mas quando o 
mercado voltar a ter pujança, 
teremos mais espaço para o 
empreendedorismo, o que é 
bom para o país”, concluiu.

Antonio Lima é coordenador de cursos na Brazcubas

Divulgação

André Diniz

Região - Um levantamento 
junto às secretarias de Saúde 
de cinco cidades do Alto 
Tietê demonstrou que não 
houve grandes alterações na 
ocupação de leitos para casos 
do coronavírus (Covid-19) em 
relação ao início da semana.

Mogi das Cruzes divulgou 
em sua página na internet 
que a taxa de ocupação dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) no município, 
somando leitos públicos e 
particulares, é de 15%, o 
equivalente a 48 de 320 vagas, 
sem alterações em relação ao 
início da semana. Nos leitos de 
Enfermaria também seguem 
com a taxa de 3,32%, com 32 
de 962 vagas.

A Prefeitura de Suzano 
informou que apenas um 
dos 31 leitos disponíveis no 
Pronto-Socorro (PS) Adulto 
Municipal, localizado na região 
central, possui pacientes por 
Covid-19. Nenhuma das vagas 
de UTI para gestantes na Santa 
Casa de Misericórdia possui 
pacientes, mesmo número 
do início da semana.

As cidades de Poá e de 
Itaquaquecetuba, por meio 

de nota, informaram que não 
contam com pacientes do novo 
coronavírus em suas respectivas 
redes municipais. O Hospital 
Municipal Dr. Guido Guida 
em Poá segue com dois leitos 
livres para Enfermaria e dois 
para emergência, e possui dois 
casos de pacientes cadastrados 
na fila de espera da Central 
de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde (Cross).

Segundo o governo do 
Estado, o Hospital Santa Mar-
celina possui cinco dos dez 
leitos de UTI com pacientes, 
equivalente a 50% da taxa de 
ocupação, e três dos dez leitos 
de Enfermaria com pacientes 
(30%). Na comparação com o 
início da semana, a UTI ganhou 
um paciente e a Enfermaria 
abriu uma nova vaga.

A Secretaria de Estado da 
Saúde informou que a ocu-
pação subiu de oito para dez 
dos 26 leitos de UTI possuem 
pacientes (38,46% de ocupação) 
e de três para cinco dos 26 
leitos de enfermaria (19,23%) 
ocupados no Hospital Regional 
de Ferraz de Vasconcelos, de-
monstrando uma leve elevação 
nas internações. (A.D.)

Ocupação de leitos Covid 

tem baixa oscilação

Pandemia

No Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti, os leitos de UTI 

Emanuel Aquilera 

CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO S.A.
CNPJ/ME nº 41.934.221/0001-14 - NIRE 35.300.570.880

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021

Data, Horário e Local: 18 de junho de 2021, às 14h00, na sede social da CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO S.A., na 
Avenida Saraiva, 400, sala 02, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, CEP 08745-900 (“Companhia”). Convocação e Presen-
ças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente – Anselmo Tolentino Soares Junior; 
Secretária – Maria Lúcia de Araújo. Ordem do Dia: (i) Aprovar a alteração da denominação social da Companhia e conse-
quente alteração da Cláusula 1ª do Estatuto Social e (ii) Consolidação do Estatuto Social. Deliberações: Após discutidas as 
matérias constantes da Ordem do Dia, a acionista da Companhia aprovou: (i)  alterar a denominação social da Companhia 
para CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO S.A.. Consequentemente, a Cláusula 1ª do Estatuto Social passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Cláusula 1ª- A CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que 
se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável.”  (ii) consolidar o Estatuto Social, na forma do Anexo a esta 
ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata que, lida 
e achada conforme, foi assinada pela acionista presente. Mogi das Cruzes – SP, 18 de junho de 2021. Anselmo Tolentino 
Soares Junior – Presidente; Maria Lúcia de Araújo – Secretária. Acionista: SIMPAR S.A. (representada por seus diretores 
Denys Marc Ferrez e Antonio da Silva Barreto Junior). A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Maria 
Lúcia de Araújo - Secretária da Mesa. JUCESP - Certifico o Registro sob nº 405.969/21-1. Em 24.08.21. Gisela Simiema 
Ceschin – Secretária Geral._________________________________________________________________________________________________
CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO S.A. - CNPJ/ME 41.934.221/0001-14 - NIRE 3530057088-0 - ESTATUTO SOCIAL -  
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO - Cláusula 1ª- A CS BRASIL HOLDING E LOCA-
ÇÃO S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável. 
Cláusula 2ª- A Companhia tem sua sede e foro na Avenida Saraiva, 400, sala 02, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, CEP 
08745-900, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir ou extinguir filiais, escritórios, estabelecimentos, ou outras 
dependências em todo território nacional e no exterior. Cláusula 3ª- A Companhia tem por objeto social a locação de veículos 
automotores, podendo ainda, participar de outras sociedades, como sócia ou acionista. Cláusula 4ª- O prazo de duração 
da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Cláusula 5ª- O capital social da Companhia, 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ é de R$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 
(mil) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. Cláusula 6ª- A propriedade das ações 
da Companhia presumir-se-á pela anotação nos livros societários competentes, sendo que a Companhia somente emitirá 
certificados de ações a requerimento dos acionistas, dos quais poderão ser cobrados os respectivos custos, sendo sempre 
assinados na forma prevista na Cláusula 14ª abaixo. CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL -  Cláusula 7ª- A Assembleia 
Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro de 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinaria-
mente, sempre que convocada por quaisquer dos Diretores ou, ainda, por qualquer dos acionistas, com observância dos 
preceitos legais. Parágrafo único-  A convocação será feita por qualquer dos diretores ou por aqueles a quem a lei atribuir 
essa competência. Cláusula 8ª- A Assembleia será instalada e presidida por qualquer Diretor da Companhia, que convidará 
um dos presentes para secretariar os trabalhos.  Cláusula 9ª- A cada ação ordinária corresponderá um voto nas delibe-
rações das Assembleias Gerais. Cláusula 10- Compete à Assembleia Geral as atribuições definidas na Lei nº 6.404/76. 

Cláusula 11- Salvo quando a lei ou este Estatuto Social exigir quórum qualificado, as deliberações da Assembleia Geral 
serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computados os votos em branco. CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA 
COMPANHIA - Cláusula 12- A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por até 5 (cinco) membros, que 
atuarão sob a designação de Diretor, sem designação específica, de acordo com as atribuições e poderes a eles conferidos 
no presente Estatuto Social, cabendo aos Diretores administrar e gerir os negócios da Companhia. Parágrafo Único - São 
expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou 
funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como 
fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados 
pela Assembleia Geral. Cláusula 13- Os Diretores, pessoas naturais, residentes no país, acionistas ou não, serão eleitos 
pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 1º- O 
prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos diretores eleitos. § 2º- Os membros da Diretoria são dispensados 
da prestação de garantia de gestão. Cláusula 14- A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: a) pela 
assinatura conjunta de 2 (dois) diretores; ou b) por um ou mais procuradores, quando assim for designado no respectivo 
instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem. Parágrafo 1º - As procurações 
serão outorgadas em nome da Companhia na forma estabelecida na alínea (a) acima, que poderão nomear como procura-
dores pessoas físicas integrantes ou não da Diretoria da Companhia; Parágrafo 2º - As procurações deverão especificar os 
poderes conferidos e, com exceção das procurações outorgadas para defesa dos interesses da Companhia em processos 
judiciais e procedimentos administrativos nas respectivas esferas judicial e administrativa (incluindo, sem limitação, pro-
curações com cláusula ad judicia e ad judicia et extra), serão outorgadas sempre por prazo determinado. Cláusula 15- A 
Diretoria terá a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL - Cláusula 16-  O 
Conselho Fiscal da Companhia com as atribuições estabelecidas em lei será composto por 3 (três) membros e igual número 
de suplentes. Parágrafo único- O Conselho Fiscal não funcionará permanentemente e somente será instalado a pedido dos 
acionistas, nos termos da lei. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO 
DO LUCRO - Cláusula 17- O exercício social corresponde ao ano civil, tendo início em 1º de janeiro e encerramento em 31 
de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social a Diretoria fará elaborar o balanço Patrimonial e as demais de-
monstrações financeiras do exercício, submetendo-os à Assembleia Geral Ordinária.  § 1º -  Fará parte das demonstrações 
financeiras do exercício, a proposta da administração sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do 
disposto na lei e neste Estatuto. § 2º -  A Companhia poderá levantar balanços semestrais e declarar dividendos à conta de 
lucro apurado nesses balanços. A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de 
reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. § 3º -  A Companhia poderá determinar a distribuição 
de juros oriundos de remuneração sobre o capital próprio para fins do disposto do artigo 9º da Lei n° 9.249/95. CAPÍTULO 
VII - DA LIQUIDAÇÃO - Cláusula 18- A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da 
Assembleia Geral, que nomeará o liquidante e fixará sua remuneração. Cláusula 19- Para dirimir qualquer questão decor-
rente deste Estatuto Social ou a ele relativa, fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, 
com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/ME nº 41.934.221/0001-14 - NIRE 35.300.570.880

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO LTDA. PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO EM SOCIEDADE ANÔNIMA

Por meio do presente instrumento e na melhor forma de direito, SIMPAR S.A., com sede na Rua Doutor Renato Paes de 
Barros, no 1.017, conjunto 101, 100 andar, Bairro Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/ ME sob o 
nº 07.415.333/0001-20, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob 
NIRE 35.300.323.416, neste ato representada por seus Diretores Denys Marc Ferrez, brasileiro, solteiro, administrador 
de empresas, portador da cédula de identidade RG 08.396.908-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 009.018.327-40 e 
Samir Moises Gilio Ferreira, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 25.801.596-2, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 200.964.558-88, ambos com endereço comercial na Avenida Saraiva, nº 400, sala 09, Bairro Vila Cintra, 
Mogi das Cruzes - SP, CEP 08745-900, Única sócia da sociedade empresária limitada denominada CS BRASIL HOLDING 
E LOCAÇÃO LTDA. (“Sociedade”), com sede na Avenida Saraiva, 400, sala 02, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, CEP 
08745-900, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 41.934.221/0001-14, com seu ato constitutivo registrado na JUCESP sob o NIRE 
35237194839, resolve: 1. TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO 1.1 A sócia SIMPAR S.A., decide transformar, como 
efetivamente transforma, o tipo societário da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima, a ser 
regida por um estatuto social, pelos dispositivos da Lei 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis às sociedades 
anônimas, sob a denominação de “CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO S.A.” (“Companhia”), permanecendo inalterada 
sua participação no capital social da Companhia; a sócia SIMPAR S.A. passa à condição de acionista, recebendo 1 (uma) 
ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, em substituição a cada 1 (uma) quota de sua propriedade, mantendo-se 
inalterado o capital social, que é de R$ 1.000,00 (mil reais), e que, consequentemente, estará representado por 1.000 
(mil)  ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, cabendo à acionista SIMPAR S.A. a totalidade das ações, ou seja, 
1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, sendo desnecessária a assinatura de boletim de subscrição, 
passando a propriedade das ações a ser transcrita diretamente em livro próprio. A Companhia continuará a operar sem 
solução de continuidade, mantendo a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de natureza fiscal e contábil, 
sendo integralmente garantidos os direitos de eventuais credores, situação essa que a acionista SIMPAR S.A., em sua 
totalidade, reconhece e aprova, sem quaisquer restrições; 3.2.  Aprovar, após análise, o Estatuto Social da Companhia, que 
integra o Anexo I do presente Instrumento; 3.3. Eleger para compor a Diretoria: Diretores sem designação específica: 
João Bosco Ribeiro de Oliveira Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 
RG MG 7.592.374-SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.780.526-36, Anselmo Tolentino Soares Junior, brasileiro, 
casado, contador, portador da cédula de identidade RG CM881638-RFB/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 028.449.777-07 e 
Samir Moises Gilio Ferreira, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG 25.801.596-2, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 200.964.558-88, todos com endereço comercial na Avenida Saraiva, 400, sala 10A, Bairro Vila Cintra, 
Mogi das Cruzes - SP, CEP 08745-900. Os demais cargos permanecerão vagos até posterior deliberação da acionista. Os 
Diretores acima são eleitos para um mandato de 3 (três) anos, e foram investidos em seus cargos nesta data, mediante a 
assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, oportunidade que declararam, 
sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. 3.4. Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia em até R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
e 3.5. Não instalar o Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei 6.404/76. A acionista assina o presente instrumento 
na presença das testemunhas abaixo assinadas. São Paulo, 19 de maio de 2021. SIMPAR S.A. - Denys Marc Ferrez; Samir 
Moises Gilio Ferreira. Visto do advogado: Maria Lúcia de Araújo - OAB/S 189.868. JUCESP - Certifico o Registro sob nº 
277.538/21-0. Em 15.06.21. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral._________________________________________________________________________________________________
Anexo I - CS BRASIL HOLDING E LOCAÇÃO S.A. - CNPJ/ME 41.934.221/0001-14 - ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO 
I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO - Cláusula 1ª- A CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES 
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável. 
Cláusula 2ª- A Companhia tem sua sede e foro na Avenida Saraiva, 400, sala 02, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, 
CEP 08745-900, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir ou extinguir filiais, escritórios, estabelecimentos, ou 
outras dependências em todo território nacional e no exterior. Cláusula 3ª- A Companhia tem por objeto social a locação 
de veículos automotores, podendo ainda, participar de outras sociedades, como sócia ou acionista. Cláusula 4ª- O prazo 

de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES - Cláusula 5ª- O capital social 
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ é de R$ 1.000,00 (mil reais), 
dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente detido 
pela sócia SIMPAR S.A. Cláusula 6ª- A propriedade das ações da Companhia presumir-se-á pela anotação nos livros 
societários competentes, sendo que a Companhia somente emitirá certificados de ações a requerimento dos acionistas, 
dos quais poderão ser cobrados os respectivos custos, sendo sempre assinados na forma prevista na Cláusula 14ª abaixo. 
CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL - Cláusula 7ª- A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro de 4 (quatro) 
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que convocada por quaisquer dos Diretores 
ou, ainda, por qualquer dos acionistas, com observância dos preceitos legais. Parágrafo único- A convocação será feita 
por qualquer dos diretores ou por aqueles a quem a lei atribuir essa competência. Cláusula 8ª- A Assembleia será instalada 
e presidida por qualquer Diretor da Companhia, que convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos.  Cláusula 
9ª- A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Cláusula 10- Compete à 
Assembleia Geral as atribuições definidas na Lei nº 6.404/76. Cláusula 11- Salvo quando a lei ou este Estatuto Social exigir 
quórum qualificado, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos, não computados 
os votos em branco. CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA - Cláusula 12- A Companhia será administrada 
por uma Diretoria, composta por até 5 (cinco) membros, que atuarão sem designação específica, de acordo com as 
atribuições e poderes a eles conferidos no presente Estatuto Social, cabendo aos Diretores administrar e gerir os negócios 
da Companhia. Parágrafo Único - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os 
atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações 
estranhos aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, 
salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral. Cláusula 13- Os Diretores, pessoas naturais, residentes 
no país, acionistas ou não, serão eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 
3 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 1º- O prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos diretores eleitos. § 
2º- Os membros da Diretoria são dispensados da prestação de garantia de gestão. Cláusula 14- A Companhia considerar-
se-á obrigada quando representada: a) pela assinatura conjunta de 2 (dois) diretores; ou b) por um ou mais procuradores, 
quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se 
contiverem. Parágrafo 1º - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia na forma estabelecida na alínea (a) 
acima, que poderão nomear como procuradores pessoas físicas integrantes ou não da Diretoria da Companhia; Parágrafo 
2º - As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção das procurações outorgadas para defesa 
dos interesses da Companhia em processos judiciais e procedimentos administrativos nas respectivas esferas judicial 
e administrativa (incluindo, sem limitação, procurações com cláusula ad judicia e ad judicia et extra), serão outorgadas 
sempre por prazo determinado. Cláusula 15- A Diretoria terá a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral. 
CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL - Cláusula 16- O Conselho Fiscal da Companhia com as atribuições estabelecidas em 
lei será composto por 3 (três) membros e igual número de suplentes. Parágrafo único- O Conselho Fiscal não funcionará 
permanentemente e somente será instalado a pedido dos acionistas, nos termos da lei. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO 
SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO - Cláusula 17- O exercício social corresponde 
ao ano civil, tendo inicío em 1º de janeiro e encerramento em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício 
social a Diretoria fará elaborar o balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras do exercício, submentendo-os 
à Assembleia Geral Ordinária. § 1º -  Fará parte das demonstrações financeiras do exercício, a proposta da administração 
sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto na lei e neste Estatuto. § 2º -  A Companhia 
poderá levantar balanços semestrais e declarar dividendos à conta de lucro apurado nesses balanços. A Diretoria poderá 
declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço 
anual ou semestral. § 3º -  A Companhia poderá determinar a distribuição de juros oriundos de remuneração sobre o capital 
próprio para fins do disposto do artigo 9º da Lei n° 9.249/95. CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO - Cláusula 18- A Companhia 
entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que nomeará o liquidante e fixará 
sua remuneração. Cláusula 19- Para dirimir qualquer questão decorrente deste Estatuto Social ou a ele relativa, fica eleito 
o foro da Comarca de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/21 - PROCESSO Nº 17.085/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL, SITUADA 
A RUA CEL. SOUZA FRANCO, Nº 440, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
EMPRESA VENCEDORA: DLP CONTRUTORA EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 1.790.333,46 (um milhão, setecentos e noventa mil, trezentos e trinta e 
três reais e quarenta e seis centavos).

Mogi das Cruzes, em 09 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021 - PROCESSO Nº 13.383/2020 E APENSOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO.
EMPRESAS VENCEDORAS: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA; 
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA; FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA. – EPP; N. 
F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES – ME; PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA 
PAPELARIA E MÓVEIS LTDA; R A MANCO LTDA; RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI; TIE TAPETES – EIRELI; UNAPEL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 
PAPEL EIRELI; YOXX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA; ZOOM COMERCIAL EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 557.137,70 (quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e 
setenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 03 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
EDITAL Nº 111-2/2021 - PROCESSO Nº 19.668/2021

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, 
FLUIDOS E ADITIVOS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Serviços 
Urbanos, comunica que devido a alterações no edital, fica REDESIGNADA para o dia 24 de 
setembro de 2021, às 09 horas, a abertura das propostas em sessão pública que ocorrerá 
exclusivamente em ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.
br. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura 
(www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 08 de setembro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de
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Descarte-a em um
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fechado

Lave suas mãos
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