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

Obra do Pq. Antonio de Almeida 
começa em outubro, diz Prefeitura

Expectativa é que as intervenções durem 18 meses ao custo de R$ 10,8 milhões; construção faz parte do projeto Viva Mogi

PARCERIA

  Projeto Terrão Corinthians Itaquá tem 
inscrições abertas. Cidades, página 3

A Prefeitura confirmou que come-
çará no mês de outubro a construção 
do parque Antônio de Almeida, na 
região leste da cidade. A iniciativa 
faz parte do pacote de infraestrutu-
ra “Viva Mogi”, voltado para a região 
leste. O pacote tem como objetivo 
realizar obras de saneamento básico, 
mobilidade urbana, redes de coleta de 
esgoto e soluções sustentáveis para a 
população em Cezar de Souza e na re-
gião central. O pacote de obras conta 
com aporte do Banco de Desenvol-
vimento da América Latina (CAF)..  
Cidades, página 5

Pandemia

Região tem 
cinco óbitos por 
coronavírus
Cidades, página 8

Construção será realizada no distrito de Cezar de Souza

Mogi News/Arquivo
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Suzano

Acolhimento presencial vai ser 
ampliado de forma gradual

Ações já estão em andamento e devem continuar 
durante todo o mês de setembro. Cidades, página 4
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MEIO QUILO DE DROGA É 
LOCALIZADA EM SUZANO

GCM

Entorpecentes foram descobertos após ação da GCM 
no bairro Jardim Alterópolis, durante a semana; 
suspeitos foram presos. Cidades, página 3

prefeitura de guararema
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SABATINA
Cinco bairros da cidade serão atendi-
dos hoje pelas operações Cata-Tran-
queira e Cata-Pneus. Os trabalhos 
serão realizados no Jardim Aracy, Re-
sidencial Itapety, Ponte Grande, Vila 
Industrial e Vila Tietê Os moradores 
desses locais devem deixar móveis, 
objetos e também pneus que não te-
nham mais serventia na frente de suas 
casas até as 7 horas de hoje. Informa-
ções podem ser obtidas pelo telefo-
ne 4798-5706.

BICUDINHO-DO-BREJO
A Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente instalou duas placas infor-
mativas para sinalizar a área de ocor-
rência do bicudinho-do-brejo-paulis-
ta em Mogi. A região fica às margens 
da avenida Castelo Branco, em Cezar 
de Souza. Além das informações so-
bre a ave, as placas também indicam 
que aquela região é considerada uma 
Zona Especial de Interesse Ambiental 
(ZEIA), conforme definição do Plano 
Diretor da cidade.

ESPALHADO PELA REGIÃO
O bicudinho-do-brejo-paulista (For-
micivora paludicola) é uma das des-
cobertas mais interessantes e recen-

tes da ornitologia. Essa pequena ave 
foi descoberta próxima ao maior cen-
tro metropolitano da América do Sul, 
São Paulo, com registros confirmados 
nos municípios de Mogi das Cruzes, 
Biritiba-Mirim, Salesópolis, Guara-
rema, São José dos Campos e, mais 
recentemente, Santa Branca.

DIA D
A Campanha de Vacinação contra a 
Covid-19 do município de Poá reali-
za hoje o Dia D da Vacina na Praça da 
Bíblia, para aplicação da 1ª e 2ª dose 
para os poaenses com mais de 12 anos 
e demais públicos já contemplados, 
além do reforço da 3ª dose para os 
idosos a partir de 85 anos. O municí-
pio poaense já registrou mais de 130 
mil aplicações da vacina contra a Co-
vid-19, sendo 83.538 mil da 1ª dose, 
43.928 da 2ª dose, 2.948 de dose úni-
ca e 16 da 3ª dose.

PROCON
Uma unidade móvel do Procon es-
tará à disposição dos moradores de 
Itaquaquecetuba, hoje, na Praça Pa-
dre João Álvares, em frente à Igreja 
Matriz Nossa Senhora da Ajuda com 
o objetivo de facilitar o acesso dos 
consumidores aos esclarecimentos 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Afinação das vozes

A 
integração, a empatia e o enten-
dimento são as bases da espé-
cie humana. A falta de um en-
tendimento e um acordo nos 

colocam mais próximos de nossa extinção. 
Um exemplo flagrante dos efeitos nefastos 
da falta de diálogo está nas páginas dos jor-
nais, que mostram as crises econômica, sa-
nitária, política e estrutural pelas quais pas-
sam nosso país.

A experiência trazida pela pandemia do 
coronavírus no Alto Tietê nos aproximou 
enquanto comunidades. Ganhamos empatia 
sobre o sofrimento alheio e, embora ainda 
haja resistência pela adoção do uso de más-
caras e medidas sanitárias em alguns pon-
tos e contextos, houve uma adesão coletiva 
sobre o abraço a tais protocolos.

Durante a semana, o Grupo MogiNews/
DAT apurou junto às cidades com maior po-
pulação no Alto Tietê o andamento dos pro-
tocolos para retomada das aulas presenciais 
na rede municipal de ensino. Em que se pese 
a realidade, necessidades e alcance de cada 
município, é inevitável notar a “insularida-
de” dos discursos e das soluções apresentadas 

por cada Secretaria de Educação. Tais ações, 
embora justificadas do ponto de vista cons-
titucional, mostram divisões incompatíveis 
com uma região em vias de conurbação, em 
ampla troca econômica, social e cultural.

A existência do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto Tietê (Conde-
mat) pode e deve ser explorada para a uni-
ficação de ações no período da pandemia, 
tanto de curto prazo como a definição de, no 
mínimo, orientações comuns que beneficiam 
a todos os moradores da nossa região, como 
nas áreas de Saúde, Educação, Desenvolvi-
mento Econômico, entre outros.

A professora Kátia Batista de Medeiros, 
coordenadora do curso de Pedagogia do 
Centro Universitário Brazcubas, ressaltou que 
as ações tomadas hoje refletirão pelas próxi-
mas décadas. Isto também inclui a formação 
profissional, desenvolvimento econômico, 
indicadores sociais e outros pontos. O Alto 
Tietê, que embora diversificado encontra-
-se cada vez mais unido geograficamente, 
pode e deve trabalhar junto para ações que 
serão benéficas hoje, amanhã e para as pró-
ximas décadas.

Quando o egoísmo toma 
conta das pessoas tudo fica 
muito difícil. É o que está 
acontecendo na sociedade 
brasileira. Caso fosse possível 
eliminar a bandidagem, a vida 
dos brasileiros seria como um 
jardim. A vida dos humanos 
é como um jardim com flo-
res belíssimas e perfumadas. 

Já reparou que em um jar-
dim se encontram flores de 
todos os tamanhos e com co-
res diferentes? Algumas têm 
raízes profundas e crescem 
muito e outras são rasteiras 
e crescem muito pouco. Os 
humanos deveriam transfor-
mar as suas vidas como um 
jardim. Para que as flores não 
morram é preciso regá-las, 
excluir as pragas ao redor, 
principalmente os políticos 
desonestos, e todos os dias 
verificar se alguma está mur-

Tristezas políticas e egoísmo

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

chando pelo excesso de calor. 
Temos ainda plantas que 

curam e outras que são ve-
nenosas e matam (como os 
políticos corruptos). Apro-
funde as suas raízes e desen-
volva sementes, ou seja, ou 
teus descendentes para que se 
tornem pessoas dignas como 
flores perfumadas. Hoje, nes-
te mundo de velocidade, as 
pessoas murcham com faci-
lidades e outras apodrecem 
em presídios (como os cri-
minosos de toda espécie) ou 
mesmo em lares destruídos 
pelos crimes que cometeram. 

Procure, diariamente, regar 
o seu jardim da vida, evitando 
friezas, fraquezas e ingenui-
dades que destroem as pes-
soas por não vislumbrarem 
uma vida descente ou não 
apontarem objetivos e metas. 

Cuidado com as tuas pala-

vras! Há seres humanos que 
saberão te perdoar, mas ou-
tras jamais perdoarão e fica-
rão magoados para sempre 
se tornando inimigas. Forta-
leça o caráter e siga em frente. 
Assim, não seja “fantoche do 
destino”, procure sempre se 
autodominar, e, a cada dia 
procure eliminar erros e fra-
quezas. 

Em nossa convivência diária 
nos deparamos com pessoas 
espinhosas, quer em nossos 
lares, nos ambientes de traba-
lho e na sociedade como um 
todo. Por isso, é preciso apro-
fundar as raízes e nada te der-
rubará. Compare as estações 
do ano. Distribua perfumes 
do seu coração e da sua alma 
para os semelhantes.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Meio quilo de droga é 
apreendido com suspeitos

Suzano - O Canil da Guarda 
Civil Municipal (GCM) segue 
atuando de forma ativa no 
cotidiano dos bairros de toda 
a cidade. Nesta semana, o gru-
pamento realizou a apreensão 
de 90 porções de drogas no 
Jardim Alterópolis. Dois homens 
foram encaminhados para a 
Delegacia Central por suspeita 
de participação nos casos de 
tráfico de entorpecentes.

Na ocasião, uma equipe do 
Canil estava em patrulhamento 
preventivo pelo bairro quando 
avistou dois indivíduos em 
um terreno baldio próximo 
à Escola Estadual Professora 
Yolanda Bassi, em aparente 
comportamento suspeito. 

Os homens tentaram se 
dispersar e sair do local quando 
notaram a chegada da GCM, 
mas logo foram abordados. Um 
deles carregava consigo R$ 157, 
já o outro não tinha nada de 
ilícito. O Canil solicitou apoio 
da Ronda Ostensiva Municipal 
(Romu) e então iniciou uma 
varredura pela região, como 
parte do procedimento de 

GCM

rotina. Com o auxílio do cão 
farejador Taurus, os agentes 
logo descobriram uma bolsa 
escondida entre a vegetação 
rasteira.

Dentro do objeto havia 40 
pinos de crack, 34 papelotes de 
maconha, 11 frascos de lança 
perfume e cinco invólucros 
de cocaína, totalizando 500 
gramas de entorpecentes. Os 
materiais foram apreendidos 
e levados para posterior pe-
rícia. Já os dois indivíduos 
foram encaminhados para 

a delegacia.
A comandante da GCM, 

Rosemary Caxito, destacou a 
importância destas ações de 
patrulhamento. “Nos fazemos 
presentes dia e noite pelo coti-
diano dos moradores de toda 
a cidade, sempre empenhados 
em garantir o seu bem-estar. 
Além das rondas, também 
estamos sempre à disposição 
para atender prontamente as 
denúncias da população, seja 
pessoalmente ou pelo telefone 
4746-3297”, concluiu.

Operação ocorreu no bairro Jardim Alterópolis

Wanderley Costa/Secop Suzano

Saúde ultrapassa a marca 
dos cem mil vacinados
Números são da campanha de imunização contra o coronavírus em relação à segunda dose

CICLO COMPLETO

Suzano - O município 
contabiliza 102.228 pessoas 
imunizadas com as duas 
doses contra o coronavírus 
(Covid-19), sendo 49,2% 
do público vacinado com 
a primeira dose. Só nesta 
semana, 15.564 pessoas 
completaram a segunda etapa, 
em dois dias de atendimen-
to. A operação segue hoje, 
desta vez contemplando a 
primeira dose dos adoles-
centes maiores de 13 anos 
de idade. O acolhimento 
será descentralizado nos 
três polos de vacinação na 
cidade, das 8 às 17 horas, 
e drive-thru disponível na 
Arena Suzano, com entrada 
de veículos pela avenida 
Brasil.   

Entre quinta-feira e ontem, 
o município registrou 17.081 
atendimentos, sendo 1.517 
na primeira dose e 15.564 na 
segunda. Só na quinta-feira, 
10.190 pessoas completaram 
a etapa durante a operação, 
que contemplou os três po-
los e horário estendido na 

Arena Suzano. Já ontem, de 
acordo com balanço parcial 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, 5.374 pessoas 
completaram o processo 
de imunização.

Deste último índice, 3.952 
foram atendidos na Arena 
Suzano, sendo que 1.067 
passaram pelo sistema drive-

-thru. Em Palmeiras, outros 
850 cidadãos completaram a 
etapa, enquanto 572 fizeram 
o mesmo no polo de refe-
rência para a região norte. 
Ainda nesta sexta-feira, pelo 
menos 510 suzanenses que 
ainda não haviam se vacinado 
receberam a primeira dose 
na cidade.

Quem também deve to-
mar a primeira aplicação 
são os adolescentes com 
13 anos ou mais. Hoje será 
exclusivamente dedicado ao 
atendimento deste público, 
com acolhimento das 8 às 
17 horas no Centro de Artes 
e Esportes Unificado (CEU) 
Alberto de Souza Candido 
(rua Teruo Nishikawa, 570 

– Jardim Gardênia Azul), no 
Centro Cultural de Palmei-
ras (Tv. Crispim Adelino 
Cardoso, 42 - Vila Júlia) e 
na Arena Suzano (avenida 
Senador Roberto Simonsen, 
90 – Jardim Imperador), com 

sistema drive-thru disponível 
pela avenida Brasil. 

Ao todo, a campanha de 
imunização contra a Co-
vid-19 em Suzano contabiliza 
215.053 pessoas vacinadas 
com pelo menos a primeira 

dose. O índice representa 
87,2% do público maior 
de 12 anos, que é estimado 
em 246.463 munícipes. Do 
total de vacinados, 7.546 
receberam a imunização 
em dose única.

Vacinação segue hoje, nos três polos de Suzano, para os adolescentes de 13 anos

Wanderley Costa/Secop Suzano

Itaquá - A Prefeitura está 
em tratativas com a Secretaria 
de Estado da Habitação para a 
regularização fundiária de 191 
núcleos. Todo esse trabalho 
é realizado pela Secretaria 
Municipal de Habitação em 
conjunto com as secretarias 
de Obras, Planejamento e 
Meio Ambiente por meio do 
Programa Estadual de Regu-
larização Fundiária Urbana, o 
Cidade Legal.

Dos núcleos inseridos no 
Programa Cidade Legal, Ita-
quaquecetuba já tem 14 com o 
processo em andamento, sendo 
contemplados os seguintes 
bairros: Rua do Sol B, Rua 
do Sol A, Jardim Americano, 
Jardim Ivana, Parque Viviane 
Gleba 1 e 2, Jardim do Carmo, 
Jardim Europa, Pedreira Alta, 
Quinta da Boa Vista, Gleba 2 
e 4, Jardim Joandra, Itaquá 
O, P, Q (CDHU), Itaquá B 
(CDHU), Itaquá E (CDHU) 
e Itaquá M (CDHU).

O processo inicial se dá 
por meio do Levantamento 
Planialtimétrico Cadastral 
(Lepac), que é o levantamento 

Cidade Legal regularizará 

191 núcleos da cidade

Habitação

topográfico. O objetivo é realizar 
todos os estudos necessários 
para a futura regularização 
fundiária. Os próximos passos 
envolvem o estudo e aprovação 
ambiental, plano de regulari-
zação e projeto, cadastro das 
famílias, registro e entrega das 
matrículas.

Algumas áreas já estão com o 
processo em estado avançado e 
outras em estudo, que contarão, 
ainda, com a regularização 
de água, saneamento básico 
e energia elétrica. De acordo 
com o prefeito Eduardo Boigues 
(PP), a regularização fundiária 
faz parte do crescimento da 
cidade e a visita à secretaria 
estadual ainda rendeu outras 
conquistas. “Nós conseguimos, 
junto ao governo do Estado, 
a participação e o benefício 
de 500 unidades no Programa 
Viver Melhor, que tem como 
objetivo melhorar os fatores 
de habitabilidade, salubridade 
e acessibilidade de casas em 
locais sem condições adequa-
das de moradia para auxiliar 
os moradores em situação 
extrema de vulnerabilidade”..

Itaquá - O prefeito Eduardo 
Boigues (PL) e o secretário 
de Esportes, Marcelo Pereira 
Surcin, o Marcelinho Carioca, 
anunciaram na manhã de 
ontem o projeto “Terrão 
Corinthians Itaquá”, que em 
breve estará com inscrições 
abertas. No momento, o 
programa está em fase de 
implantação, com vistoria 
técnica da equipe do Sport 
Club Corinthians Paulista, 
para definir os campos que 
serão utilizados.

Boigues ressaltou que essa é 
uma notícia excelente para o 
esporte da cidade. “Fechamos 
uma parceria inédita com o 
Corinthians para dar chance 
aos talentos de Itaquá. É 
a oportunidade de entrar 
em um dos maiores times 
do mundo e se tornar um 
craque profissional. Quero 
agradecer o empenho do 
nosso secretário e também 
o presidente do Corinthians, 
Duilio Monteiro Alves”, fi-
nalizou o prefeito.

Esportes 
anuncia 
parceria com o 
Corinthians

Terrão

Ferraz - As obras da cons-
trução de uma nova bacia de 
contenção, localizada na rua 
Guanabara, na Vila Romanópolis, 
entram em reta final com prazo 
antecipado de entrega da obra. 
O intuito é que o local possa 
armazenar as águas pluviais e 
assim aconteça o escoamento 
de forma a evitar possíveis 
enchentes.

Vale salientar que o bar-
ramento terá capacidade de 
armazenar 18 milhões de litros 
de água, com construção de 
5,4 mil metros quadrados e 
4,8 metros de profundidade.

A prefeita Priscila Gambale 
(PSD) e o secretário de Governo, 
Jackson Carlos, estiveram no 
local e conferiram o avanço 
e a dimensão da obra. “Es-
tamos na reta final da bacia 
de contenção e, em breve, 
entregaremos esta importante 
construção para auxiliar as 
famílias da região central que 
no passado já enfrentaram 
diversas enchentes”, disse a 
chefe do Executivo.

A bacia de contenção está 
orçada em R$ 3,4 milhões, 
sendo 80% do custeio pelo 
Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro) e 20% pela 
Prefeitura

Obras de bacia 
de contenção 
estão na  
reta final

Enchentes
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2ª Coroa do Divino ocorre 
na Associação Pró-Divino

Mogi - Os festeiros e capitães 
de mastro acertam os últimos 
detalhes para a 2ª Coroa do 
Divino, que ocorrerá hoje, 
às 15 horas, na Associação 
Pró-Divino, com a presença 
do padre Paulo João Paulo da 
Silva e a participação de um 
grupo de rezadeiras.

Ricardo Lima da Costa e 
Denise Rezende da Silva e 
capitães de mastro Eduardo 
Ferreira Rego e Milena da 
Costa Freire Rego esperavam 
já promover esta coroa com o 
tradicional chá-bingo, mas a 
preocupação com a variante 
Delta do coronavírus, também 
identificada na cidade, ainda 
sem apresentar grandes riscos, 
freou os planos dos festeiros 
e capitães de mastro.

“Divino Espírito Santo, fazei 
de mim um instrumento de 
vossa paz” é o lema da festi-
vidade religiosa e folclórica 
que ocorrerá de 26 de maio 
a 6 de junho. A transmissão 
online da Coroa do Divino será 
feita por meio do Facebook (/
FestadoDivinodeMogidasCruzes).

Hoje

“Nós tínhamos a expectativa 
de que aumentaríamos o 
público, por causa do avanço 
do Plano SP, mas infelizmente 
ainda por questões de segu-
rança não será possível. Os 
devotos podem vir, não haverá 
inscrição, mas vamos seguir 
todos os protocolos sanitários 
de segurança, como manter 
o distanciamento social, o 
uso de máscara e utilização 
de álcool em gel”, destacou 
a festeira Denise.

As coroas ocorrem uma vez 
por mês, sempre no segundo 
sábado. Desta forma, a próxima 
Coroa, a terceira de uma série 
de 9, está prevista para ser 
realizada no dia 9 de outubro.

O devoto deve acompa-
nhar o site e as redes sociais 
da Festa do Divino para se 
informar sobre o andamento 
da festividade que começam 
a ser retomadas de maneira 
presencial e que serão mantidas 
da maneira online.

Festeiros e capitães de mastro acertam os últimos 

Divulgação/PMMC

Parque da Cidade oferece 
serviços de saúde hoje

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde promove 
hoje, 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 

Qualidade de vida

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; au-
riculoterapia; 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.

Evento ocorre das 9 às 15h e faz parte das comemorações pelo aniversário de Mogi

Divulgação/PMMC

Educação ampliará acolhimento 
presencial durante as atividades
Limite da ocupação vai passar dos 35% para 75% da capacidade de cada ambiente neste mês de setembro

CONTROLE

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Educação de-
verá realizar a ampliação 
do acolhimento durante as 
atividades presenciais da rede 
de ensino. A decisão se dá 
após um mês da retomada 
gradual das aulas nas escolas 
municipais do Ensino Infantil 
e Fundamental, aumentando 
o limite de ocupação dos 
ambientes para 75%, sendo a 
ocupação mínima de 50% da 
capacidade. Outra novidade 
apresentada pelo decreto 
municipal 9.676/2021 é o 
atendimento presencial às 
crianças maiores de dois 
anos de idade matriculadas 
no G2. As determinações 
já estão em vigência e se-
rão colocadas em prática 
gradualmente até o fim de 
setembro, conforme análise 
da pasta junto ao Comitê 
Municipal de Enfrentamento 
ao Coronavírus.

De acordo com o secre-
tário Leandro Bassini, as 
alterações refletem o êxito da 
primeira etapa de retomada 

das atividades presenciais, 
que se iniciou em 2 de agos-
to. “Partimos para um novo 
momento diante do que foi 
observado neste primeiro mês 
de atendimento no módulo 
híbrido, que possibilitou o 
acolhimento presencial e o 
prosseguimento das atividades 
no Centro de Mídias. Estamos 
preparados para ampliar o 
limite de ocupação de 35% 
para 75%, observando-se o 
limite mínimo de 50% da 
capacidade”, explicou. 

Além disso, a secretaria 
estipula o novo distancia-
mento mínimo de um metro 
entre os indivíduos na escola, 
a oferta de máscaras aos 
alunos e professores, bem 

como álcool em gel. As deter-
minações seguem com base 
nas indicações técnicas do 
Ministério da Saúde. Outra 
mudança está na Educação 

Infantil, que poderá voltar 
a atender presencialmente 
as crianças com dois anos, 
configurando os alunos do 
G2. Até então as creches 

estavam restritas ao aten-
dimento do G3.

Em relação à periodicidade 
dos encontros presenciais, as 
recomendações seguem as 

mesmas. O revezamento dos 
estudantes em sala de aula 
acontece conforme assinatura 
do Termo de Responsabili-
dade repassado pela própria 
direção da unidade aos pais 
e responsáveis. 

Esse revezamento presen-
cial segue critérios técnicos, 
priorizando os estudantes em 
situação de vulnerabilidade e 
atendidos pelo projeto “Preve-
nir a Violência”. A secretaria 
recomenda que as turmas 
mantenham o teletrabalho 
para o acompanhamento 
dos alunos que optaram 
pela continuidade no ensino 
remoto, assim efetivando o 
cumprimento da modalidade 
híbrida na rede municipal, 
além da possibilidade de 
flexibilização curricular. 

Nas turmas da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), 
as diretrizes são as mesmas, 
contemplando revezamento 
ou não nas salas que houver 
um número que comporte o 
distanciamento mínimo de 
um metro no espaço físico.

As atividades presenciais tiveram inicio no dia 2 de setembro na rede municipal

Irineu Junior/Secop Suzano

Entre os serviços 
estão controle da 
pressão arterial; 
testes de HIV, Sífilis 
e Hepatites

Determinações 
já estão em 
vigência e serão 
colocadas 
em prática 
gradualmente
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Mutirão de limpeza terá 
apoio das Secretarias

Mogi- A Prefeitura vem 
apoiando ações da socieda-
de civil para a preservação 
ambiental e melhoria da 
qualidade de vida da popu-
lação. Esta diretriz faz parte 
do trabalho para estimular a 
participação dos mogianos 
na gestão pública, criando 
uma administração cada 
vez mais integrada com os 
interesses dos moradores. 

Um exemplo desta inte-
gração entre poder público 
e sociedade civil, ocorrerá 
hoje, a partir das 8 horas, 
com a realização do Muti-
rão Limpa Mogi, que sairá 
no Ginásio Municipal de 
Esportes Professor Hugo 
Ramos e seguirá em dire-
ção ao Parque Municipal. A 
ação, promovida pela ativista 
ambiental Mellissa Honda, 
terá o apoio das Secretarias 
Municipais do Verde e Meio 
Ambiente e de Esporte e Lazer. 
A presença no mutirão pode 
ser confirmada por meio do 
link https://docs.google.com/
orms/d/e/1FAIpQLScxvdPdfjc4a-

Verde e de Esporte e Lazer

-EPlJT0GrtqYmbGbadI-
5XVgF2NeXagfpPLr0w/
viewform?usp=sf_link ou 
no Instagram @mell_honda.

O evento tem como obje-
tivo estimular a preocupação 
com o meio ambiente, além 
de promover a coleta de ma-
teriais recicláveis recolhidos 
durante itinerário que será 
percorrido. O encerramento 
do mutirão será no Parque 
Municipal, com uma roda 
de conversa sobre resíduos 

com os participantes.
Na concentração dos 

participantes, em frente ao 
Ginásio Hugo Ramos, ha-
verá atividade conjunta de 
aquecimento e alongamento, 
comandada por monitores 
da Secretaria de Esporte. Já 
o mutirão terá o apoio de 
caminhões da Secretaria do 
Verde, onde serão armazenados 
os materiais recicláveis que 
forem recolhidos durante o 
caminho.

Concentração será em frente ao Ginásio Hugo Ramos

Divulgação/PMMC

Participa Mogi realiza 
oficinas regionais hoje

Mogi- Terão início hoje as 
oficinas regionais do Programa 
Participa Mogi, a plataforma 
permanente de participação 
popular criada pela Prefeitura 
para oferecer à população um 
espaço de debates, troca de 
ideias e diálogo, estimulando 
a presença dos cidadãos no 
desenvolvimento do município.

As oficinas regionais ocor-
rerão em todos os distritos do 
município. Hoje as oficinas 
do Centro, das 10 ao meio 
dia, na Escola Municipal 
Coronel Almeira; de Quatinga, 
das 13 às 15 horas, na Escola 
Municipal Adolfo Cardoso; 
e de Sabaúna, das 16 às 18 
horas, na Escola Municipal 
Professor João Cardoso Pe-
reira. A participação pode ser 
presencial ou online. Para se 
inscrever acesse https://par-
ticipa.mogidascruzes.sp.gov.
br/. As vagas são limitadas.

“Nós temos duas estratégias 
no Participa Mogi, que são as 
oficinas por temas e as oficinas 
por região. Durante a semana, 
acontecem as reuniões com 

Centro, em Quatinga e em Sabaúna

temas específicos, na Escola 
de Empreendedorismo. E aos 
finais de semana, as oficinas 
ocorrerão nos distritos, que são 
11 no total, segundo o Plano 
Diretor. Haverá reuniões em 
todos eles”, explicou o secre-
tário de gabinete, Lucas Porto.

A programação prevê en-
contros nos próximos três 
sábados. No dia 18, as reuniões 
serão realizadas no Cocuera, 
das 10 ao meio dia, na Escola 
Municipal Fujitaro Nagao; 
em Taiaçupeba, das 13 às 15 
horas, na Escola Municipal 
Professora Cecília de Sousa 
Lima Vianna; e em Cezar de 
Souza, das 16 às 18 horas, na 
Escola Municipal Professora 
Cynira de Oliveira de Castro.

Já no dia 25 de setembro, as 
oficinas ocorrerão em Biritiba 
Ussu, das 16 às 18 horas, na 
Escola Municipal Leopoldi-
no Cardoso de Moraes; em 
Jundiapeba, das 13 às 15 
horas, no Cempre Lourdes 
Lopes Romeiro Iannuzzi; e 
em Braz Cubas, das 10 às 12 
horas, na Escola Municipal 

Vanda Constantino da Costa. 
No dia 2 de outubro, haverá 

a oficina do distrito Alto do 
Parateí/Chácara Guanabara, 
das 13 às 15 horas, que será 
realizada na Escola Municipal 
Professora Cenira Araújo 
Pereira; e também no Taboão, 
das 10 ao meio dia, na Escola 
Municipal Professora Wilma 
de Almeida Rodrigues.

Oficinas temáticas
Nesta semana, tiveram 

início as oficinas temáticas do 
Participa Mogi. As reuniões  
acontecem das 18h30 às 20h30, 
na Escola de Empreendedoris-
mo (rua Senador Dantas, 326 

– Centro), e a participação é 
gratuita. A participação pode 
ser presencial ou online. Na 
quarta-feira passada, o tema 
da oficina foi “Educa Mogi”. 

Já na quinta-feira  passada, 
foi a vez da oficina “Primeiros 
Passos”, que abordou a for-
matação da política municipal 
pela primeira infância, para 
crianças de 0 a 6 anos. te, 
segurança, emprego e renda.

Início de obras do Pq. Antônio 
de Almeida começa em outubro
Confirmação veio da Prefeitura durante a semana; o investimento será de R$ 10,8 milhões e 18 meses de obras

VIVA MOGI

Mogi - A Prefeitura con-
firmou que começará no mês 
de outubro a construção do 
parque Antônio de Almeida, 
na região leste da cidade. 
A iniciativa faz parte do 
pacote de infraestrutura 

“Viva Mogi”, voltado para 
a região leste da cidade.

O pacote tem como objetivo 
realizar obras de saneamento 
básico, mobilidade urbana, 
redes de coleta de esgoto e 
soluções sustentáveis para 
a população do distrito de 
Cezar de Souza e na região 
central da cidade. O pacote 
de obras conta com aporte do 
Banco de Desenvolvimento 
da América Latina (CAF).

Segundo a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, três 
licitações já foram concluí-
das: para o parque Antônio 
de Almeida, com investi-
mento de R$ 10,8 milhões 
e um prazo de execução 
de 18 meses; para o par-
que Francisco Rodrigues 

Filho, com investimento de  
R$ 4,5 milhões e construção 
em 12 meses.

Outro ponto apontado 
pela administração mu-
nicipal é a ampliação da 
Estação de Tratamento de 
Esgoto - Leste (ETE-Leste) 
do Serviço Municipal de 
Águas e Esgoto (Semae). 
Este último contará com 
ações para expansão da 
capacidade de processa-
mento, passando dos atuais 
142 litros de esgoto tratado 
por segundo para 460 li-
tros/segundo. A obra, que 
conta com um contrato de 

R$ 32,6 milhões, tem uma 
estimativa de três anos para 
conclusão.

Segundo a Prefeitura de 

Mogi, a empresa responsável 
que ganhou a licitação já 
está se preparando para a 
montagem do canteiro de 

obras, e a expectativa é de 
que os trabalhos tenham 
início no mês de outubro.

Entretanto, há a expectativa 

de que novas obras do 
pacote de infraestrutura 
para a região leste da cida-
de sejam anunciadas pelo 
gabinete do prefeito Caio 
Cunha (Pode).

Sobre o Viva Mogi 
O programa de obras de 

infraestrutura para a região 
leste da cidade foi apresen-
tado em 2018, na gestão 
do prefeito Marcus Mello 
(PSDB), com a proposta 
de realizar melhorias em 
três eixos: socioambiental, 
saneamento básico e mobi-
lidade e desenvolvimento 
urbano.

O financiamento das 
obras pelo CAF foi confir-
mado na primeira metade 
de 2020, com o aporte de 
US$69,2 milhões (equiva-
lente a R$350 milhões, em 
cotação atual). Os valores 
incluem os custos com as 
obras, além de indenizações 
para desapropriação de 
terrenos e outras obrigações 
da municipalidade. 

Andre Diniz

Obra será realizada no distrito de Cezar de Souza e faz parte do projeto Viva Mogi

Moginews/Arquivo

Segundo a 
Prefeitura 
de Mogi das 
Cruzes, três 
licitações 
já foram 
concluídas
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021 - PROCESSO Nº:200.511/2021
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos elétricos para automação.

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para 
download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As propostas 
serão recebidas até às 08h00min do dia 23 de setembro de 2021, exclusivamente em 
ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. João Jorge da 

Costa – Diretor Geral. Mogi das Cruzes, 10 de setembro de 2021.

HOMOLOGAÇÃO - Pregão Eletrônico Nº 046/2021 - PROCESSO Nº 200.851/2021
OBJETO:  Aquisição de câmera de vídeo para inspeção de tubulações.

EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA no valor global de R$ 82.900,00. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral. 

Mogi das Cruzes, 03 de setembro de 2021.

HOMOLOGAÇÃO – Pregão Eletrônico Nº 049/2021 - PROCESSO Nº 200.841/2021
OBJETO: Registro de preço para aquisição de concreto betuminoso usinado a quente
EMPRESA VENCEDORA: Lote 1: REBORN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA no valor 
global de R$ 20.160,00. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral. Mogi das Cruzes, 03 

de setembro de 2021.

   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

ADEMIR  JOSÉ FERREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão ajudante 
de produção, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de agosto de mil  
novecentos e noventa e seis (04/08/1996), residente e domiciliado Rua  Antônio 
Pavan, 23, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de ADEMIR JOSÉ 
FERREIRA e de MARIA APARECIDA PEREIRA.                    
ALINE  DE  SOUZA  SANTOS,  estado civil solteira, profissão repositora, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  seis  de  outubro de mil novecentos  e 
noventa e três (06/10/1993), residente e domiciliada Rua Maestro  Benedito 
Olegário Berti, 339, Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP, filha de NIVALDO DOS 
SANTOS e de ROSANA DE SOUZA.                 

ROGERIO  JOSE  DE ARAUJO, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia sete de março de mil novecentos 
e  oitenta  e  dois  (07/03/1982),  residente  e domiciliado Rua Mário Ioshida,  
850, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de GERALDO MAGELA DE 
ARAUJO e de LUCILENA XAVIER.                                
JESSICA  MELANDA MARIANO, estado civil solteira, profissão , nascida em 
Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa  
(21/07/1990), residente e domiciliada Rua Mário Ioshida, 850, Vila  Nova  
Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de ANTONIO JOSE MARIANO JUNIOR e de 
CONCEIÇÃO APARECIDA JORGE MELANDA.                        
Conversão de União Estável                                            

FÁBIO  AKIRA  SAGAWA,  estado  civil  solteiro,  profissão  analista de comércio  
exterior,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de setembro  de  
mil  novecentos e noventa e um (14/09/1991), residente e domiciliado Rua 
Santa Efigênia, 742, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filho de ROBERTO 
MEGUMI SAGAWA e de IRENE SETSUMI SAKAMOTO SAGAWA.

LETICIA  MOURA  RIBEIRO  DA  SILVA,  estado  civil  solteira, profissão 
assistente de assuntos corporativos, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia  
vinte  e  um  de  fevereiro  de  mil novecentos e noventa e cinco (21/02/1995),  
residente e domiciliada Rua Jayr de Lima Ferreira, 119, casa  02, Jardim 
Cintia, Mogi das Cruzes, SP, filha de JUVENIL RIBEIRO DA SILVA e de LILIAN 
CRISTINA DE MOURA SILVA.                         

ADELSON   BATISTA  ALVES,  estado  civil  solteiro,  profissão  técnico 
mecânico,  nascido  em  Rio  Casca,  MG no dia seis de setembro de mil 
novecentos  e setenta e dois (06/09/1972), residente e domiciliado Rua Valentin  
Faustino  de  Souza, 288, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filho de HORETO 
ALVES SAMPAIO e de NAIR BATISTA SAMPAIO.              
PAULA  GABRIELA  MARQUES  DA  SILVA,  estado  civil solteira, profissão 
cabeleireira,  nascida  em São Vicente Ferrer, PE no dia oito de abril de  mil  
novecentos  e  setenta  e  cinco  (08/04/1975),  residente  e domiciliada  Rua  
Valentin  Faustino de Souza, 288, Vila Cecília, Mogi das  Cruzes,  SP,  filha de 
JOSE AMAURI MARQUES DA SILVA e de MARIA DO CARMO DA SILVA.                                                       
Conversão de União Estável                                            

GUILHERME AMORIM DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido em São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e 
noventa  e  nove  (16/07/1999),  residente  e  domiciliado Rua Alberto Alves,  
514,  Vila  Jundiaí,  Mogi das Cruzes, SP, filho de WASHINGTON LINDQUIST DE 
ARAUJO e de ANDRÉA AMORIM DE ARAUJO.                     
ISABELLE  CRISTINE  REZENDE  DE PAULA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar  de  cozinha,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia oito de outubro  
de  mil novecentos e noventa e nove (08/10/1999), residente e domiciliada  Rua  
dos  Brincos  de  Princesa, 7, J apto 31, Loteamento Yotsu  Tobisawa, Mogi das 

Cruzes, SP, filha de SIDNEI MOREIRA DE PAULA e de MONICA APARECIDA 
REZENDE DE PAULA.                               

MIGUEL  OLIVEIRA DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profissão pastor, 
nascido  em  Itamaraju,  BA  no  dia  dezenove  de  fevereiro  de  mil novecentos  
e  setenta  e um (19/02/1971), residente e domiciliado Rua Francisco Martins 
Feitosa, 174, Lagoa Seca, Mogi das Cruzes, SP, filho de AMARO FERNANDES 
DE ALMEIDA e de ROSA MARIA DE OLIVEIRA.            
ANA  CAROLINA  GONÇALVES  DE SOUSA, estado civil solteira, profissão 
do lar,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia dois de junho de dois mil 
(02/06/2000),  residente  e domiciliada Rua Francisco Martins Feitosa, 174,  
Lagoa  Seca,  Mogi  das  Cruzes, SP, filha de GERALDO RIBEIRO DE SOUSA e 
de NOEMIA DA COSTA GONÇALVES.                                 
Conversão de União Estável                                            

VALMIR  PIOVANI  FILHO,  estado  civil  solteiro,  profissão  autônomo, nascido  
em  São  Miguel,  SP  no  dia  vinte  e  três de julho de mil novecentos  e 
noventa e seis (23/07/1996), residente e domiciliado Rua Doutor  Pedro  de 
Almeida Dias, 29, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, SP, filho de VALMIR PIOVANI e 
de EDICINEIA CAETANO DOS SANTOS.            
JENNIFER  CAROLINE  ROCHA  PEREIRA,  estado  civil  solteira, profissão 
analista tributária, nascida em Jacareí, SP no dia dezoito de setembro de  mil 
novecentos e noventa (18/09/1990), residente e domiciliada Rua Prefeito  José  
de Melo Franco, 147, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de RICARDO 
PEREIRA e de DINÁ MIRIAM ROCHA PEREIRA.

Sebastião Reginaldo de Sá
Natimorto Pedro Macario de Souza

Luciano Santos da Silva
Genesio Aparecido de Lima
Natimorto Bernardo de Sa
Vitória Maria Souza Farias
Fernanda de Freitas Castro

Wanda Demetrio
Benedicto Matheus da Silva

Manuel da Silva Andrade
Edith Puri Robira

Maria Zilma Jacinta de Oliveira

FALECIMENTOS

8 DE JULHO DE 2021

C E R T I F I C A D O  D E  I N C E N T I V O  F I S C A L -  P R O M A E
n º .  0 0 3 / 2 0 2 1
P R O C E S S O S  n º s .  3 1 . 9 4 8  e  3 1 . 9 4 9 / 2 0 2 0
 A  S E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E  F I N A N Ç A S ,  P R E F E I T U R A 
D E  M O G I  D A S  C R U Z E S ,  E S TA D O  D E  S Ã O  PA U L O ,
C  E  R  T  I  F  I  C  A ,   de acordo com os elementos constantes nos autos, e conforme artigo 
28 da Lei 7.436, de 8 de janeiro de 2019, que foi aprovado e concedido benefícios fiscais e 
tributários aos contribuintes SUPERMERCADO ALABARCE LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº. 00.203.057/0001-98 e no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município sob o nº. 
29.709-7 e ROBRRON ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 17.957.537/0001-47 e no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município sob o 
nº. 72.904-3, especificamente em relação ao investimento a ser realizado no Município 
de Mogi das Cruzes - nova loja do Grupo Alabarce denominada “Loja Alabarce Mogi-
Bertioga, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir de 29/12/2020, nos estritos limites do 
quanto apontado no parecer técnico da Secretaria de Finanças, além das manifestações 
da Procuradoria-Geral do Município, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Social e do Grupo Executivo de Incentivos fiscais – GEIF, relativos aos seguintes tributos 
municipais: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, TAXAS devidas 
pela aprovação de projetos, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido 
pelas obras de construção civil da respetiva empresa, Redução da Alíquota do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Isenção da Taxa de Fiscalização e Instalação de 
uncionamento .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
A concessão e a manutenção dos benefícios fiscais e tributários tem como condição o 
atendimento aos requisitos e aos compromissos previstos na Lei 7.436, de 8 de janeiro de 
2019. A análise dos cumprimentos dos requisitos e compromissos assumidos será realizada 
anualmente pela Secretaria de Finanças que emitirá parecer pela manutenção do benefício ou 
pela sua revogação ao Grupo Executivo de Incentivos Fiscais - GEIF. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
O incentivo fiscal será cancelado quando a empresa deixar de comprovar tempestivamente 
sempre que exigível o atendimento aos critérios aplicáveis à concessão do incentivo, ficar 
demonstrada a omissão de informações relevantes ou a apresentação de informações falsas 
ou deliberadamente inexatas na instrução do pedido que  embasou a concessão do incentivo 
e a empresa deixar de informar nos autos que tratam do incentivo, com antecedência, a 
alteração de endereço de seu estabelecimento .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
O presente Certificado de Incentivo Fiscal – PROMAE não dispensa a empresa beneficiada 
do cumprimento das obrigações tributárias acessórias aplicáveis, conforme §1º do artigo 2º 
da Lei 7.436, de 8 de janeiro de 2019 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
O referido é verdade. E para constar, foi o presente Certificado, nesta data, digitado por 
mim, Rodrigo Cardoso Rerys, Diretor do Departamento de Fiscalização de ISS/ICMS e do 
Departamento de Cadastro Mobiliário, e conferida por mim, Ricardo Abílio, Secretário de 
Finanças, que a subscrevo e assino.

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

Secretário de Finanças - CPF 246.424.778-29

*Republicado por incorreção na numeração do Certificado de Incentivo Fiscal - PROMAE

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, 
cc. artigo 37, caput, e inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a 
edição do seguinte ato administrativo:

LEI Nº 7.702, DE 8 DE SETEMBRO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio de Cooperação Técnica com o Serviço Social da Indústria - SESI, tendo 
por objeto a execução do projeto denominado “Programa SESI-SP Atleta do Futuro”, 
visando assegurar o pleno desenvolvimento de exercícios físicos e esportivos para 
alunos com idade entre 6 (seis) e 17 (dezessete) anos, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 8 de setembro de 2021. Acesso 
público pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.
mogidascruzes.sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

LXXII AUDIÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 A Administração Municipal torna público que, atendendo à determinação contida 
no artigo 36, inciso 5º da Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 
a Secretária de Saúde, Gestora do Sistema Único de Saúde do Município de Mogi 
das Cruzes, apresentará em Audiência Pública, o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária da Prestação de Contas inerentes às ações de saúde pública, 
realizadas no 2º quadrimestre de 2021, contendo dentre outros dados, o montante e 
a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem 
como sobre a oferta e produção de serviços da rede assistencial própria, contratada 
ou conveniada.
 A Audiência Pública será realizada no dia 28 de setembro de 2021, às 10h, no 
Auditório da Câmara Municipal “Vereador Tufi Elias Andery”, disponível também 
aos munícipes através da TV Câmara, sem prejuízo de eventual outro meio de 
comunicação, usado em virtude da pandemia causada pelo Coronavírus. Os 
questionamentos deverão ser encaminhados para o e-mail saude@pmmc.com.br 
até o próximo dia útil após a audiência pública.

Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes, 04 de setembro de 2021.
Andréia G. V. Godoi

Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público, tendo em vista um equívoco na publicação ocorrida no dia 09 de setembro de 2021, relativo 
ao Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 124/2021, passa a constar da seguinte forma:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2021 - PROCESSO Nº 21.140/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE INTERNAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PARA TRATAMENTO 
DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA (SEXO FEMININO) DE CARÁTER INVOLUNTÁRIO E 
COMPULSÓRIO E INTERNAÇÃO DE ADULTOS PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS 
MENTAIS RESISTENTES A TRATAMENTO AMBULATORIAL (SEXO MASCULINO) DE 
CARÁTER INVOLUNTÁRIO E COMPULSÓRIO.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 
15:00 horas do dia 22 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 10 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, 
torna público que está provendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”
EDITAL Nº 121/2021 - PROCESSO Nº 20.512/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO MANUAL E MECÂNICA E LIMPEZA DE TERRENOS DOS 
PRÓPRIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 
09:00 horas do dia 27 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 10 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Festa do Divino Espírito Santo de Mogi aposta em nova ferramenta 

A Festa do Divino Espírito Santo aposta em uma nova ferramenta de comunicação para 
expandir ainda mais a divulgação da festividade. O Papo Divino Cast!, um podcast criado 
para divulgar a festa mogiana e também um pouco da história das pessoas que há 
anos dedicam suas vidas para a realização deste grande evento. Os programas serão 
exibidos no canal no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=or0Qum15aHE). 

Atrações do circuito Sesc têm 
continuidade no fim de semana
Eventos programados para ocorrer a partir de hoje fazem parte das comemorações do aniversário da cidade

CULTURA

Mogi - A programação 
cultural em comemoração 
ao aniversário de 461 anos 
terá continuidade ao longo 
deste final de semana, com 
atrações do Circuito Sesc 
de Artes, um workshop 
em parceria com o Sebrae 
e também o Festival Vegano 
na Vila Hélio.

As atrações do Circuito 
Sesc de Artes serão 100% 
online, transmitidas pelas 
redes sociais do Sesc. Por-
tanto, aos interessados, basta 
conferir a programação no 
site do circuito e acompanhar 
as atividades nos dias e ho-
rários programados. É tudo 
gratuito e, especificamente 
neste final de semana, há 
algumas opções voltadas 
ao público infantil.

Já o workshop em par-
ceria com o Sebrae será 
realizado das 9 às 13 horas, 
no Polo Digital de Mogi 
das Cruzes. As inscrições 
foram feitas previamente e 
o objetivo da parceria é a 
construção de projetos, a 

Polo Digital vai receber workshop em parceria com o Sebrae, das 9 às 13 horas

partir de ferramentas de 
inovação e modelagens 
disponibilizadas pelo Se-
brae. A ação é também 
solidária, pois a reserva 
de vagas se deu mediante 
a doação de absorventes ou 
alimentos, que serão desti-
nados ao Fundo Social de 
Mogi e depois distribuídos 
a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, a partir de 
instituições sociais.

Amanhã, das 10 às 18 
horas, acontecerá o Festival 
Vegano + Cultura, na Vila 
Hélio. Ao longo do dia, o 
público que se deslocar 
até o local poderá conferir 

e participar de uma série 
de atividades e atrações, 
como pratos da culinária 
vegana, itens de artesanato, 
exposição de trabalhos de 
organizações sociais sem 
fins lucrativos e ONGs de 

proteção animal, aulas de 
Yoga e Pilates e palestras 
sobre empreendedorismo.

A proposta do festival é 
conscientizar as pessoas 
sobre o veganismo como 
estilo de vida e respeito 

aos animais, favorecendo 
uma alimentação saudável e 
contribuindo para a preser-
vação e sustentabilidade do 
meio ambiente. Por isso, o 
evento tem parcerias e busca 
arrecadações de alguns itens, 

como brinquedos para o 
Dia das Crianças (parceria 
com o Instituto Sementi-
nha), ração para animais 
abandonados (Grupo Fera) 
e também arrecadação de 
tampinhas plásticas, para o 
programa Ciclos, do Fundo 
Social de Mogi das Cruzes. 
Haverá também adoção de 
animais.

O Festival Vegano + Cul-
tura é uma organização do 
Grupo Marbor, em parceria 
com a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes e tem diversos 
apoiadores. “O Festival 
Vegano reúne, num mesmo 
espaço, gastronomia, cul-
tura, incentivo à qualidade 
de vida e à preservação do 
ambiente”, explica o orga-
nizador, Paulo Monteiro.

A entrada é gratuita e o 
evento acontecerá na rua 
Juvenal Grandado Nale, 
no Centro. A programação 
completa do aniversário 
de Mogi das Cruzes está 
disponível para consulta no 
site da Prefeitura de Mogi.

Divulgação

Alto Tietê - A região do 
Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat) registrou 
nas últimas 24 horas 05 
óbitos, totalizando 5.355 
vítimas fatais da pandemia 
do coronavírus (Covid-19). 
As 05 vítimas eram residentes 

nos municípios de Mogi das 
Cruzes, Poá e Suzano.

O Condemat contabiliza 
que 129.867 pessoas que já 
foram infectadas pela Covid-19, 
desde o início da pandemia. A 
atualização de ontem aponta 
ainda que 108.932 pessoas 
já estão recuperadas.

Mais cinco óbitos são 
confirmados por Covid

Em 24 horas

Mogi - Quem ainda não 
tomou a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19 e 
está no prazo para comple-
mentar a imunização deve 
agendar sua aplicação no 
www.cliquevacina.com.br 
. Há vagas disponíveis para 
segundas doses de todos os 
imunizantes: Pfizer (para quem 
tomou a primeira dose até 
19/6); CoronaVac para quem 
tomou a primeira até 20/8) 
e AstraZeneca (para quem 
tomou a primeira até 22/6). 

A Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 prossegue 
durante todo o final de semana 
em Mogi das Cruzes. Hoje, o 
trabalho estará concentrado 
principalmente na aplica-
ção de segundas e terceiras 
doses. A dose de reforço é 
destinada exclusivamente 

para idosos com 85 anos 
ou mais que completaram 
o esquema vacinal há pelo 
menos seis meses. Amanhã, 
a imunização será destinada 
aos jovens e adolescentes de 
12 a 17 anos. 

Em todos os casos, é neces-
sário realizar o agendamento 
prévio. Para primeiras e 
segundas doses, o agenda-
mento é feito no sistema 
online. Já as terceiras doses 
são agendadas pela equipe 
do SIS no telefone 160. “Os 
atendentes estão entrando 
em contato com esses idosos 
com base nos cadastrados 
do VaciVida, respeitando os 
prazos previstos”, explicou 
a enfermeira Lilian Peres 
Mendes, chefe da Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria 
Municipal de Saúde.

População deve estar 
atenta à vacinação

Segunda dose

As atrações do 
Circuito Sesc 
de Artes serão 
100% online, 
transmitidas 
pelas redes 
sociais

129.867 pessoas que já foram infectadas pela Covid-19

Divulgação


