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Atendimento remoto contra 
coronavírus em Suzano e Mogi 
contribui no combate à doença

Medidas como a telemedicina e o monitoramento vêm ajudando estes dois municípios no combate contra a Covid-19

MOGI

  Caio Cunha confirma início de programa 
de parcelamento de débitos. Cidades, página 4

A pandemia do coronavírus (Co-
vid-19), obrigou todas as cidades 
do país - inclusive do Alto Tietê - a 
mudar suas estratégias de atendi-
mento e triagem de pacientes com 
suspeita da síndrome respiratória 
associada à nova doença. E na re-
gião, as diferentes realidades das ci-
dades levaram a novas abordagens 
junto à população. Mogi, por meio 
da Secretaria de Saúde, informou 
que mantém a Central de Monito-
ramento da Covid-19, que orienta 
os cidadãos que possuem sinais e 
sintomas da doença, ou que tiveram 
contato com casos positivos, sobre 
as melhores opções de atendimento, 
além de fazer o encaminhamento..  
Cidades, página 5

Iniciativa integra ações do Se-
tembro Verde como parte do Dia 
da Luta da Pessoa Com Deficiên-
cia, celebrado durante o dia 21 
de setembro, a partir das 8h45. 
Cidades, página 5

Apae Mogi

CINESOLAR E 

EDP PROMOVEM 

ATIVIDADES

‘ROTAS RURAIS’

Prefeitura e 
Estado fazem
parceria. p3

De acordo com Suzano, há chances de a telemedicina ser incorporada de vez à rede de saúde

Wanderley Costa/Secop Suzano
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Segunda dose

Mogi prossegue com a 
imunização contra a Covid-19

Além de Mogi, Suzano também terá vacinação hoje com o 

Dia V nos três polos de imunização. Cidades, páginas 3 e 6
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FEIRA DE ADOÇÃO I
O Mogi Shopping e o Instituto Lui-
sa Mell, vão realizar hoje um evento 
de adoção de animais resgatados. A 
adoção mediante entrevista é gra-
tuita e poderá ser concretizada no 
centro de compras e entretenimen-
to, das 10h às 17h, na área externa, 
em frente ao acesso da C&A.

FEIRA DE ADOÇÃO II
As pessoas que desejam adotar um 
animal no evento devem ter mais de 
18 anos, serão submetidas a um pro-
cesso de entrevista e precisam levar 
documento de identidade com foto, 
comprovante de endereço e informar 
telefone de contato. Outras informa-
ções podem ser consultadas no te-
lefone do Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC), que é o (11) 4798-8800.

FEIRA DE PROFISSÕES I
Estão abertas as inscrições para a 
maior Feira de Profissões do Cen-
tro  Universitário Braz Cubas, a Fe-
pro On 2021, evento já tradicional do 
Grupo do Cruzeiro do Sul Educacio-
nal, da qual a instituição faz parte. A 
feira acontecerá nos dias 06 e 07 de 
outubro, online, em uma plataforma 
da Braz Cubas.

FEIRA DE PROFISSÕES II
A participação é livre, mas o evento 
é especialmente direcionado para 
estudantes que estão para concluir 
o ensino médio. Haverá testes vo-
cacionais, palestras, atendimento 
de professores e coordenadores dos 
cursos. A inscrição é gratuita e pode 
ser feita pelo endereço virtual http://
fepro.brazcubas.br/.

CONVÊNIO EM ARUJÁ
O prefeito de Arujá, Luis Camargo 
(PSD) anunciou um convênio para 
atendimento odontológico da popu-
lação, firmado pela Prefeitura com 
a Universidade de Mogi das Cruzes 
(UMC). O anúncio foi feito após o 
chefe do Executivo receber, na ma-
nhã desta quinta-feira, no gabinete, 
o pró-reitor da universidade Cláudio 
José Alves de Brito.

FESTIVAL EM ITAQUÁ
Termina amanhã o 1° Festival do Tor-
resmo de Itaquaquecetuba. O evento 
organizado pela Secretaria de Turis-
mo acontece do meio-dia às 22 horas 
no Parque Ecológico Mario do Can-
to, no bairro Estação, e faz parte das 
festividades de aniversário da cidade, 
comemorado no último dia 8.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Fiel da balança

O 
Alto Tietê, por si só, equivale 
ao “fiel da balança” de qualquer 
campanha eleitoral de alcance 
estadual ou federal. Com mais 

de 1,1 milhão de eleitores, toda e qualquer 
ação realizada aqui pode reverberar.

O caldeirão da política no Alto Tietê, que 
seguia frio desde o final de 2020 com o re-
sultado das eleições municipais - que fun-
cionam como o alicerce de diversos grupos 
políticos e legendas que desejam voos mais 
altos - começou a se aquecer no início des-
te mês. A tranquilidade das lideranças que 
trataram seus ferimentos e capitalizaram 
suas vitórias na última eleição passa a ser 
um capítulo do passado na roda da política.

A inauguração do novo escritório polí-
tico do deputado federal Marco Bertaiolli 
(PSD) em Mogi das Cruzes; as contínuas 
conversas sobre o futuro político do depu-
tado estadual Rodrigo Gambale (PSL); a re-
cente entrevista do ex-prefeito de Suzano 
e ex-deputado estadual Marcelo Candido 
(PDT) sobre o cenário local para as eleições 
de 2022 e de 2024; os constantes acenos 
do governo do Estado nas questões de in-

fraestrutura como a pavimentação da estrada 
da volta Fria e a reticência em seguir com 
o projeto do pedágio na Mogi-Dutra (SP-
88). E, recentemente, a visita da presidente 
nacional do Podemos, Renata Abreu, para 
tratar das demandas dos correligionários 
na região: todos estes momentos, embo-
ra pareçam aleatórios ou sem correlação, 
mostram o desejo de forças políticas tra-
zerem não apenas projetos de poder, mas 
também de Estado. Isso pode ser o resul-
tado de diálogos e de análises que levam 
em consideração fatores técnicos e huma-
nos no que é o ponto fundamental da so-
ciedade moderna.

Após os arroubos e a prematura de-
claração de morte da “velha política” na 
última década, e o nitidamente fracassa-
do experimento do “freestyle da gestão 
pública” que continuamente nos cobra 
uma pesada e amarga conta de recessão 
econômica, social e mesmo ética, ver es-
tes novos movimentos nos fazem pensar 
que, afinal, o novo ciclo pode abrir es-
paço para uma nova aliança com a civi-
lidade e democracia. 

A grande maioria da popu-
lação já foi vacinada, comer-
cio totalmente aberto, trânsito 
normal, as escolas voltaram 
a funcionar em período in-
tegral. Por que as agências 
bancárias, os fóruns, tribu-
nais não reabrem as portas 
para atendimento normais? 

Os correios estão integran-
do boletos e correspondên-
cias totalmente com atrasos, 
sendo que tem dezenas de 
veículos, motos e carteiros. 
É simplesmente um absurdo, 
as agências bancárias deter-
minando filas quilométricas 
para atender os correntistas.  

O povo não pode mais 
continuar na fila de espera, 
pois as aglomerações nas fi-
las são gigantescas o que é 
muito pior. Caso as agências 
fossem reabertas nos horá-
rios normais, haveria menos 

Bancos, fóruns e correios

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

perigos e os atendimentos 
seriam muito mais rápidos. 
Mas os bancos estão cortan-
do as suas despesas e quem 
sofre são os usuários. 

As autoridades, prefeitos, 
governadores, vereadores 
e demais autoridades são 
os principais responsáveis 
e devem tomar as devidas 
providencias imediatamente 
e não colocar a população em 
horas de espera contrarian-
do os compromissos diários. 
É óbvio que o mundo está 
em profundas mudanças, 
mas grande maioria ainda 
não utiliza caixa eletrôni-
co e os mais velhos sofrem 
com as atitudes e os meios 
tecnológicos.  

Há um impacto em todas 
as áreas. As tecnologias são 
importantes, mas ainda há 
atrasos e nem todos utili-

zam internet. Os pagamen-
tos por PIX e outros meios 
têm causado transtornos se-
questros, e assaltos. A maioria 
dos municípios não tem um 
policial ou guarda municipal 
nas ruas. Quanto ao trânsito 
nem é bom falar, é somente 
radares e não há guarda de 
trânsito nos centros urbanos. 

A região do Alto Tietê, com 
algumas exceções estão aber-
tas. Por que os bancos, fóruns 
e correios não voltam a nor-
malidade? Recolher mais de 
80 tributos e não ter retorno. 
É a exploração. O Brasil, os 
estados e municípios necessi-
tam de mentes sublimes, no-
bres e com consciência que 
possam produzir criatividade 
e ajudar cada ser humano.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br

Sidney Antonio de Moraes
Diretor-presidente

Sonia Massae de Moraes
Diretora de Circulação e Assinaturas

Redação, Administração, Publicidade e Gráfica: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, 

Mogi das Cruzes, SP - Cep: 08745-200 / Fone: 4735.8000

Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

CHARGE

RODRIGO BARONE

Atendimento ao leitor (11)4735-8000 opção 3, (11)96858-3924 editor@moginews.com.br editor@jornaldat.com.br 

Atendimento ao anunciante (11)4735-8000 opção 2 comercial@moginews.com.br arte@moginews.com  

Atendimento ao assinante (11)4735-8000 opção 1 assinatura@moginews.com.br

Diretora Comercial Sentileusa de Moraes sentileusa@moginews.com.br 

Gerente de RH/Infraestrutura Sandra Curcio rh@moginews.com.br 

Gerente Administrativa/Financeira  Simone Soares adm@moginews.com.br

As reportagens assinadas pelos estagiários são supervisionadas pelos editores.  
Todo artigo publicado nesta edição é de inteira responsabilidade do autor do texto, não traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação visa tão somente a promover o debate e a 
reflexão sobre problemas dos mais variados segmentos da sociedade. 

Mogi News fundado em 15/11/1975 por Paschoal Thomeu com periodicidade semanal. Marca relançada em 27/10/1992 por Sidney Antonio de Moraes e circulação diária a partir de 21/06/1997. 
Dat - Diário do Alto Tietê fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes



Sábado, 18 de setembro de 2021 3portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ Cidades

Dia V de vacinação contra 
coronavírus ocorre hoje
Ação ocorre para contemplar aqueles que não podem comparecer a um posto na semana

IMUNIZAÇÃO

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde anunciou 
ontem o chamado “Dia V” de 
vacinação contra o coronaví-
rus (Covid-19). A operação 
agendada para hoje deve 
atender à livre demanda, com 
a oferta da primeira dose para 
todos os cidadãos maiores de 
12 anos de idade que ainda 
não se vacinaram. A segunda 
dose também será aplicada 
nos que estão com apraza-
mento previsto para até 24 
de setembro. O atendimento 
será das 8 às 17 horas, nos 
três polos de imunização, 
com sistema drive-thru no 
Parque Municipal Max Feffer.

De acordo com o secretário 
Pedro Ishi, a operação tem o 
objetivo de reforçar a oferta 
da imunização na cidade, 
garantindo que todos os 
suzanenses possam se vaci-
nar. “Já realizamos inúmeras 
ações, desde o início do ano, 
atendendo a população em 
ordem decrescente de idade, 
chegando até os 12 anos 
com a primeira dose. Agora 

vamos oportunizar mais uma 
chance a quem ainda não se 
vacinou”, disse. 

O atendimento do “Dia V” 
será das 8 às 17 horas e deve 
ocorrer 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 no Par-
que Municipal Max Feffer. 
A entrada de veículos será 
pela Avenida Brasil. 

As equipes também devem 
realizar a aplicação da segunda 
dose àqueles que estão com 
aprazamento previsto para até 
o dia 24 de setembro. “Todos 
os suzanenses que estão com 
dose atrasada têm o compro-
misso de comparecer ao polo 

mais próximo neste sábado. 
Precisamos do engajamento 
de toda a população nessa luta 
contra a Covid-19, tomando a 
primeira e a segunda aplicação. 
Quanto à dose de reforço, esta 
também continua disponível 
para os idosos maiores de 85 
anos que já completaram a 
segunda etapa há seis meses 
ou mais”, explicou.

É importante destacar que, 
para receber a primeira dose, 
o munícipe deve apresen-
tar RG, CPF, comprovante 
de endereço de Suzano e a 
filipeta oficial devidamente 
preenchida com letra legível. 
A ficha pode ser acessada 
e impressa no link bit.ly/
FichaCovidSuzano. O pré-

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

No caso dos adolescentes 
ainda é necessária a 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 menores 
de idade desacompanhados. 
Para a segunda dose basta 
apresentar CPF, documento 
original com foto e o cartão 
de vacinação.  

O prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL), parabenizou a Secretaria 
Municipal de Saúde pela 
iniciativa e destacou a im-
portância da união na gestão 
pública. “Nos deparamos com 
desafios inéditos ao longo 
da pandemia e, neste ano, 
assumimos o compromisso 
com esse grande plano de 
vacinação. Suzano conta 
com uma equipe de ponta, 
com servidores dedicados e 
comprometidos com a cidade. 
Esse espírito de união é o que 
faz total diferença na gestão. 
Parabenizo a pasta e agradeço 
todos os colaboradores da 
Prefeitura de Suzano. Se-
guimos juntos trabalhando 
por um município cada dia 
melhor”, concluiu.

Adolescentes poderão ser vacinados hoje, em Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

Prefeitura e Estado fazem 
parceria para o ‘Rotas Rurais’
Poá - A administração 

municipal firmou convênio 
com a Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento, 
na manhã de ontem, para 
aderir ao programa Rotas 
Rurais. Por meio da adesão, 
o município foi contempla-
do com o programa “Cesta 
Verde”, que prevê o envio 
de toneladas de hortaliças, 
verduras, legumes e frutas 
para serem destinadas às 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social.

Em reunião com o David 
Rodrigues e Julio Toshio 
Nagase, diretor regional e 
engenheiro agrônomo da 
secretaria estadual, sede Mogi 
das Cruzes, respectivamente, 
a prefeita Marcia Bin (PSDB) 
firmou o convênio desta-
cando a importância dos 
investimentos estaduais no 
município. “Esses programas 
são de grande valia e benefi-
ciará os munícipes que mais 
precisam”, destacou.

Além disso, o programa 
Rotas Rurais tem como objetivo 

Programa

estabelecer um intercâmbio 
de informações entre a secre-
taria estadual e a Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos 
Naturais e Serviços Urbanos, 
para identificação de vias e 
estradas rurais e a localização 
de produção agropecuária para 
promover o desenvolvimento 
do programa de Cidadania 
no Campo.

“O governo do Estado já 
fez o mapeamento da zona 
rural poaense e esse material 

será entregue à administração 
municipal com o objetivo 
de desempenhar as ações 
na região como oficinas, 
encontros e apoio técnico, 
bem como criar, organizar 
e manter o banco de dados 
atualizado para permitir o 
acesso dos serviços públicos 
e privados, que são essenciais 
às propriedades rurais, entre 
outras ações”, ressaltou a 
responsável pela Pasta mu-
nicipal, Claudete Canada.

Projeto enviará alimentos para as famílias poaenses

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Ferraz - A partir do mês de 
novembro, a cidade receberá o 
maior evento natalino realizado 
no município. Com o tema 

“Um Presente Para Gerações”, 
o projeto “Natal Sustentável” 
promoverá diversas atrações 
culturais com o objetivo de 
conscientizar a população 
sobre a importância da sus-
tentabilidade ambiental. 

A decoração será produzida 
com materiais recicláveis. 
Garrafas pets, vidros, pneus, 
pallets, pinhas e outros ma-
teriais considerados lixos 
serão transformados em belos 
enfeites natalinos, como ár-
vores, castiçais, bolas, anjos 
e caixas de presentes. 

“De forma encantadora, 
nossa Ferraz de Vasconcelos 
se tornará um verdadeiro 
ponto de interatividade e 
diversidade cultural. Será um 
momento para sonhar, inspirar, 
alegrar e, principalmente, ficar 
guardado em nossas memó-
rias”, destacou a secretária de 
Cultura, Rosemeire Crossi.

Cidade promove 

a partir de 

novembro o Natal 

Sustentável

Comércio

Itaquá - A Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Urbanos, já trocou 
3.229 mil lâmpadas na ci-
dade. A ação faz parte do 
projeto de iluminação, que 
tem como objetivo realizar 
a manutenção em todos os 
bairros. A assinatura do con-
trato emergencial aconteceu 
no mês passado, no valor 
de R$ 1.345.000,00, com 
validade de seis meses para 
a troca de 5 mil lâmpadas.

Em 25 dias, as equipes 
de manutenção trocaram 
lâmpadas que estavam quei-
madas ou sem manutenção. 
O escuro que trazia insegu-
rança aos moradores deu 
espaço para que as famílias 
pudessem sair de casa sem 
se preocupar. Até agora, 44 
bairros foram contemplados. 

O prefeito Eduardo Boi-
gues (PP) explicou que o 
fechamento do contrato 
deve acontecer o mais rá-
pido possível. “Estamos 
correndo para fechar o 
contrato definitivo, instalar 
lâmpadas de LED e resolver 

de uma vez por todas o 
problema da iluminação 
deixado pela gestão passada. 
Sei que ainda falta muito 
para termos a cidade que 
queremos, mas estamos no 
caminho certo”, disse.

Os bairros atendidos são: 
Celeste, Jardim Fortuna, Jardim 
São Paulo, Jardim Morais, 
Jardim Americano, Palmas 
de Itaquá, Vila São Carlos, 
Paineira, Nicea, Estância 
Fraternidade, Monte Belo, 
Nossa Senhora da Ajuda, 
Gonçalves, São Roberto, 
Pedreira, Maria Augusta, 
Caiuby, Vila Miranda, Jardim 
Algarve, Recanto Mônica, 
Jardim Anita, Vila Zeferi-
na, Marengo, Vila Japão, 
América, Jardim Patrícia, 
Califórnia, Jardim Mônica, 
Estância Guatambu, Pira-
tininga, Jardim Carolina, 
Jardim Itaqua Mirim, Vila 
Ferreira, Rancho Grande, 
Aracaré, Vila Nova Itaquá, 
Estação, Maragogipe, Jar-
dim Itaquá, Jardim Roseli, 
Morro Branco, Vila Bartira, 
Mossopyra e Jardim Adriane.

Iniciativa promove troca 
de 3,22 mil lâmpadas

Manutenção

Suzano - Em parceria com 
o projeto Junta que Ajuda, 
em homenagem ao Dia das 
Crianças, o Suzano Shopping 
está promovendo campanha 
de arrecadação de leite integral 
para doação aos pacientes 
com deficiência intelectual da 
instituição Casa André Luiz.  

Para participar desta ação 
basta levar as doações de leite 
integral no Serviço de Aten-
dimento ao Cliente (SAC) do 
Suzano Shopping até dia 30.

Muitos pacientes se alimen-
tam especialmente de leite, ou 
alimentos preparados à base 
dele, por terem dificuldade de 
deglutição. Por mês, o consu-
mo é de quase 10 mil litros.  

Fernanda Campanile, fun-
dadora e idealizadora do “Junta 
que Ajuda”, explicou que o 
objetivo é, em homenagem 
ao Dia das Crianças, garantir 
que mais de 500 pacientes da 
Casa André Luiz sejam benefi-
ciados. “Nós lutamos contra a 
fome e não podemos esquecer 
que a escassez alimentar está 
presente em diversas parcelas 
da população. Precisamos de 
5 mil litros de leite e conta-
mos com a solidariedade de 
todos para atingir essa meta”, 
informou Fernanda.

Campanha quer 
arrecadar leite 
para a Casa 
André Luiz

Shopping
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Prefeito vistoria construção 
de duas praças em bairro 

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) vistoriou ontem 
a construção de duas novas 
praças no Jardim Chácara Mea. 
As obras estão em andamento 
no local e, nos próximos meses, 
deverão beneficiar inúmeros 
moradores da comunidade. 
Além dos espaços de lazer, 
outras melhorias estão pre-
vistas para as redondezas, 
como recuperação da área 
verde, serviços urbanos e 
nova pavimentação.

Os novos ambientes de 
lazer ficam na rua Rose Ume-
hara Manabe e contarão com 
academia ao ar livre, campo 
de futebol e amplo espaço 
para recreação com parque 
destinado ao público infantil. 

As obras são de responsa-
bilidade da construtora MRV, 
por meio de ação de mitigação 
de impacto de vizinhança, 
feita em razão da implantação 
de outros empreendimentos 
particulares na cidade. Com 
isso, os trabalhos representam 
custo zero para a prefeitu-
ra. A empresa ainda realiza 

Chácara Mea

recomposição ambiental na 
região, com a colocação de 
mudas nativas e limpeza do 
córrego que fica próximo 
ao local, para a criação de 
um jardim.

A administração ainda está 
desenvolvendo um projeto para, 
em breve, pavimentar cerca 
de 3 quilômetros de vias do 
Jardim Chácara Mea. Além da 
ação, o bairro deverá receber 
uma nova pista de caminhada 
na rua e trabalhos diversos 
de manutenção e serviços 

urbanos, com substituição e 
reforço da iluminação pública.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo foi acompanhado 
da primeira-dama, Larissa 
Ashiuchi; do diretor de Ma-
nutenção e Serviços Urbanos, 
Ari Santos; e dos secretários 
de Esportes e Lazer, Arnaldo 
Marin Junior; de Manutenção 
e Serviços Urbanos, Samuel 
Oliveira; de Meio Ambiente, 
André Chiang; e de Planeja-
mento Urbano e Habitação, 
Elvis Vieira.

Espaço está sendo providenciado por construtora

Wanderley Costa/Secop Suzano

Unidade do Mogi Conecta 
aproxima população
Mogi- A população tem à 

disposição um novo espaço 
integrado para serviços e infor-
mações sobre empregabilidade 
e empreendedorismo. Entregue 
pela Prefeitura no dia 1º de 
setembro, a unidade do Mogi 
Conecta no Terminal Central 
oferece à população diversos 
serviços disponibilizados 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co, dentro da nova diretriz 
estabelecida pelo programa.

“O Terminal Central é um 
local de fácil acesso para a 
população, com opções de 
transporte coletivo e grande 
circulação de pessoas todos os 
dias. Com a nova unidade, a 
Prefeitura aproxima a estrutura 
do programa Mogi Conecta 
dos mogianos que buscam 
recolocação profissional, qua-
lificação de carreira, geração 
de renda ou novas oportu-
nidades. Esta aproximação 
dos serviços públicos com 
os moradores é uma diretriz 
da administração municipal, 
facilitando o acesso”, explicou 

Terminal Central

o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Gabriel Bastianelli. 

No espaço, os mogianos têm 
à disposição o atendimento 
sobre vagas de emprego 
disponibilizadas pela Prefei-
tura. Entre os serviços estão 
orientações sobre a utilização 
da plataforma que permite 
o cadastro de currículos e o 
encaminhamento para vagas. 
Os atendentes também au-
xiliam no cadastramento do 
currículo do candidato no 
site mogidascruzes.sp.gov.br/
mogiconectaemprego. Todo 
o atendimento presencial é 
feito respeitando as regras 
de prevenção à pandemia 
de Covid-19.

Os interessados também 
podem ter acesso a informações 
e orientações sobre créditos 
disponibilizados pelo Banco 
do Povo para empreendedores 
ou quem deseja investir em 
um negócio próprio. Ele é um 
programa de microcrédito 
produtivo que tem como 
objetivo promover a geração 

de emprego e renda, por meio 
da concessão de microcrédi-
to para o desenvolvimento 
econômico. Ele é destinado a 
empreendedores formais ou 
informais e os juros variam de 
0,35% a 1% ao mês, índices 
menores que o mercado. 

O espaço do Mogi Co-
necta também oferece uma 
sala específica que pode ser 
utilizada em treinamentos 
e seleções por empresas. 
Assim, o programa atua no 
auxílio à empregabilidade da 
população e na capacitação 
dos trabalhadores, de forma 
integrada com os setores 
produtivos.

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
também está preparando um 
espaço para ser utilizado 
no sistema de cowork, a 
exemplo do que já existe no 
Polo Digital. No local, os par-
ticipantes terão à disposição 
computadores conectados 
à internet e um local para 
utilização de seus próprios 
equipamentos.

Débitos podem ser quitados  
a partir desta segunda-feira
Descontos podem chegar até 100% em juros e multas para pagamento à vista e 50% de descontos em até 72 vezes

PROGRAMA DE PARCELAMENTO

Mogi - A Prefeitura começará 
na segunda-feira a promover 
o Programa Parcelamento 
Mogiano, iniciativa de regula-
rização de impostos e tributos 
municipais. A apresentação 
oficial do programa foi feita 
na manhã de ontem na sede 
da Prefeitura.

A entrevista coletiva contou 
com a presença do prefeito 
Caio Cunha (Pode), da vice-

-prefeita Priscila Yamagami 
Kehler (Pode) e do secretário 
municipal de Finanças, Ricar-
do Abílio.

Na introdução, a vice-prefeita 
explicou que o programa 
possui diferenças em relação 
às iniciativas realizadas em 
anos anteriores, devido às 
condições da pandemia do 
coronavírus (Covid-19) e as 
necessidades que surgiram. 
Segundo Priscila, o viés de 
retomada das atividades sem 
restrições pode representar uma 
oportunidade aos moradores 
de regularizar sua situação 

fiscal e financeira, ao mesmo 
tempo em que fortalecem 
as políticas públicas com a 
arrecadação.

O chefe do poder Executivo 
mogiano também apresentou os 
números atualizados da dívida 
ativa do município. Dentre 
valores associados a pessoas 
físicas e jurídicas, o montante 
a receber pela administração 
municipal supera a marca de 
R$ 1,162 bilhão, sendo destes 
R$ 69,598 milhões em dívidas 
com o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Semae). 
Segundo a Pasta de Finanças, 
o maior número de contratos 
está ligado a dívidas com o 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) de pessoas 
físicas, mas a maior parcela 
da dívida ainda está ligada 
ao espólio de empresas que 
entraram em recuperação 
judicial, ou de famílias em 
situação de judicialização de 
heranças.

Segundo o secretário de 
Finanças, o Parcelamento 
Mogiano não possui um viés 

voltado à arrecadação, mas 
com o intuito de ajudar o 
contribuinte a regularizar 
sua situação, facilitando seu 
crédito e dando acesso a outras 
facilidades. “A possibilidade 
de adesão ao contrato de 
renegociação sem o paga-
mento de uma entrada e o 
limite mínimo de parcelas 
para pouco mais de R$ 40 
contribuem para facilitar a 
regularização do processo”, 
informou.

Pelo novo programa de 
parcelamento, o pagamento 
à vista dos débitos com o mu-
nicípio possuem desconto de 
100% em juros e multas por 
atraso; com até seis parcelas, 
o desconto é de 90%. De sete 
a 12 parcelas, a redução dos 
juros e multas é de 80%; até 
18 meses o desconto é de 70%; 
com plano de parcelamento 
em até dois anos o desconto 
é de 60%. Para contratos de 
25 a 72 meses, o desconto é 

de 50%.

Nova lei
Além de anunciar a criação 

do Programa de Parcelamento 
Mogiano, Cunha encaminhou 
no final da manhã de ontem 
à Câmara de Vereadores do 
município o projeto de Emenda 
à Lei Orgânica que institui 
a “Ficha Limpa Municipal”, 
com restrições à nomeação 
de cargos em comissão e de 
confiança na administração 
pública municipal.

O projeto de emenda passa 
a incluir o artigo 27-A na Lei 
Orgânica do município, que 
estabelece a proibição de 
contratação de pessoas que 
foram condenadas por crimes 
contra a administração pública, 
que perderam seus direitos 
políticos e que encontram-se 
inelegíveis pela Lei da Ficha 
Limpa. Na propositura, estão 
incluídos também os cries de 
racismo, tráfico de entorpe-
centes, além de crimes contra 
a vida e a dignidade sexual, 
além dos crimes previstos na 

legislação federal. 
No texto a ser avaliado pelos 

vereadores, o indivíduo que 
tiver sido condenado e que 
já tenha cumprido sua pena 
deverá aguardar mais oito 
anos para poder ingressar na 
vida pública.

Na justificativa enviada 
para a Câmara de Vereadores, 
o prefeito de Mogi das Cruzes 
afirma que “é necessário que a 
Administração Pública e seus 
agentes atuem em conformi-
dade com os fundamentos 
da ética e da isonomia, em 
obediência à integridade dos 
anseios populares, sendo 
evidente para a gestão atual 
que o desenvolvimento do 
município está diretamente 
ligado à virtude e lisura dos 
seus servidores públicos”. 

A matéria ainda passará 
pela análise da Procuradoria 
Jurídica da Câmara, além das 
comissões permanentes para 
aprovação antes da votação 
em plenário, cuja data ainda 
não foi definida pela Mesa 
Diretora.

Andre Diniz

São mais de R$ 1 bilhão em dívidas, parte é do IPTU

Mogi News/Arquivo
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Novo parque no Rodeio começa 
a ser construído nesta segunda
Parque faz parte do projeto Viva Mogi de revitalização da região leste; unidade terá foco na atividade esportiva

PROJETO VIVA MOGI

Mogi - A Prefeitura con-
firmou na manhã de ontem 
que o primeiro dos parques 
constantes no projeto Viva 
Mogi de revitalização da região 
leste da cidade começará a 
ser construído na próxima 
segunda-feira.

O anúncio foi feito pelo 
prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Pode), acompa-
nhado da vice-prefeita Priscila 
Yamagami Kehler (Pode) e 
do secretário municipal de 
Finanças, Ricardo Abílio, a 
jornalistas do Alto Tietê.

O novo parque faz parte 
da iniciativa de investimen-
tos de saneamento básico, 
mobilidade e preservação 
ambiental na região leste 
da cidade, com foco no 
distrito de Cezar de Souza. O 
projeto, anunciado há mais 
de três anos e confirmado 
no ano passado, conta com 
investimentos totais na or-
dem de US$ 69,2 milhões 
(o equivalente a mais de 

R$350 milhões).
Os membros do Execu-

tivo municipal mostraram 
uma breve apresentação 
do novo espaço, que será 
instalado no bairro do Ro-
deio. Segundo a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, a área 
terá aproximadamente 140 
mil m² com campos de fu-
tebol, quadras de basquete 
e poliesportiva, quadras 
de tênis, campos de areia 
para voleibol e futebol de 
areia, pista de caminhada, 
academia da terceira idade 
e áreas de convivência.

“Este novo parque terá um 
foco dedicado à atividade 
esportiva, assim como o 
Parque do Centenário da 
Imigração Japonesa teve 
um foco para a socialização 
da população, e o segundo 
parque que ainda terá suas 
obras iniciadas no futuro 
terá como principal foco a 
preservação ambiental e o 
ensino da sustentabilidade”, 
informou o prefeito de Mogi 
das Cruzes.

O investimento previsto 
para a obra é de R$10,826 
milhões, com um cronogra-
ma de obras de 12 meses 
para sua entrega. Segundo a 
administração municipal, o 
início em setembro ocorreu 

devido aos trâmites para o 
licenciamento ambiental 
junto aos órgãos competentes.

Futuro Patrono
O prefeito Caio Cunha 

informou aos jornalistas 

que visa homenagear Airton 
Nogueira, comerciante e 
tradicional voluntário da 
Festa do Divino Espírito 
Santo de Mogi das Cruzes.

“Estive com a família e 
pedi a eles a permissão de 

poder batizar o novo par-
que municipal da cidade. 
É uma grande honra poder 
homenagear um defensor 
incansável do desenvolvi-
mento e da cultura de nossa 
cidade. Estamos terminando 
o projeto de Lei para a deno-
minação, que na semana que 
vem pode ser encaminhado 
para a Câmara Municipal, 
e acredito que não haverá 
nenhum tipo de impedi-
mento a esta homenagem”, 
afirmou o prefeito.

Airton Nogueira nasceu em 
Mogi das Cruzes em 1944 e, 
como comerciante, presidu 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes e criou o 
Sindicato do Comércio Va-
rejista de Mogi das Cruzes e 
Alto Tietê (Sincomércio) em 
1984. Fez parte do grupo de 
membros da Festa do Divino 
de Mogi das Cruzes, como 
voluntário na preparação 
do prato do afogado desde 
1976, coordenando a barraca 
do Afogado até sua morte, 
em 2016, por câncer.

André Diniz

Afirmação partiu do prefeito Caio Cunha, durante entrevista na tarde de ontem

CCS/PMMC

Mogi- A Fundação Vunesp 
divulgou os locais das provas 
objetivas e discursivas para 
o cargo de professor de Edu-
cação Básica I do concurso 
público do edital nº 04/2020, 
que serão aplicadas amanhã. 
As avaliações serão feitas em 
instituições de ensino de Mogi 
das Cruzes e os candidatos 
podem consultar seu local 
de prova por meio dos sites 
da Vunesp (www.vunesp.
com.br) e da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes (http://www.
transparencia.pmmc.com.br/
concursos-publicos).

O edital nº 04/2020 oferece 
40 vagas para a Secretaria 
Municipal de Educação, além 
de cadastro reserva. As opor-
tunidades são para Diretor de 
Escola Municipal, Professor 
de Educação Básica I, Pro-
fessor de Educação Básica 
II – Ciências, Professor de 
Educação Básica II – Educação 
Artística (cadastro reserva), 
Professor de Educação Básica 
II – Educação Física (cadastro 
reserva), Professor de Edu-
cação Básica II – Geografia, 

Professor de Educação Básica 
II – História, Professor de 
Educação Básica II – Inglês, 
Professor de Educação Básica 
II – Língua Portuguesa e 
Professor de Educação Básica 
II – Matemática. 

A prova para diretor e 
professor de Educação Básica 
II serão realizadas no dia 26 
de setembro. A aplicação 
das avaliações obedecerá 
aos critérios de segurança 
para evitar o contágio pelo 
coronavírus e seguirá os pro-
tocolos exigidos pela fase do 
Plano São Paulo vigentes nas 
datas de aplicação das avalia-
ções. Mais informações por 
meio do edital http://www.
transparencia.pmmc.com.br/
docs/a9266933fcbb4069dd-
68b9147ad79d11.pdf

Provas para o cargo de 

professor ocorrem amanhã

Concurso

Avaliações 
serão feitas em 
instituições de 
ensino de Mogi das 
Cruzes

Mogi - O Cinesolar (pro-
jeto da Brazucah Produções), 
uma estação móvel de arte, 
sustentabilidade e tecnolo-
gia que promove exibições 
itinerantes de cinema geradas 
por energia solar, realiza na 
próxima terça-feira, a partir 
das 8h45, uma série de ati-
vidades lúdicas com enfoque 
em sustentabilidade e meio 
ambiente para alunos de 3 a 
29 anos da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Mogi das Cruzes, 
na Grande São Paulo.

Com o tema “Cuidando 
do Nosso Meio Ambiente”, 
a iniciativa é promovida em 
parceria com a EDP, distri-
buidora de energia elétrica 
do Alto Tietê e integra as 
ações do “Setembro Verde”,  
promovida entre os dias 20 
e 24 deste mês pela Apae de 
Mogi das Cruzes como parte 
do Dia da Luta da Pessoa com 
Deficiência, celebrado desde 
21 de setembro de 1982. 

Além de oficinas e atividades 
lúdicas e didáticas, os alunos 
da Apae poderão, inclusive, 

visitar a van do Cinesolar. Trata-
-se de um veículo equipado 
com painéis solares e sistema 
de conversor de energia que 
proporcionam até 20 horas 
de atividades ininterruptas. 
Devido à pandemia de Co-
vid-19 e com o objetivo de 
proporcionar uma experiência 
completa a todos, os alunos 
serão divididos em quatro 
grupos pela manhã e quatro 
à tarde para participarem 
das atividades. Ao final da 
atividade, os alunos receberão 
uma mudinha de árvore nativa, 
em parceria com o Instituto 
Embu de Sustentabilidade.

“Estamos super orgulhosos 
e empolgados em apresentar 
a nossa estação móvel de arte, 
cinema, cultura de paz, sus-
tentabilidade e tecnologia para 
os alunos desta instituição tão 
importante e respeitada que 
é a Apae. Com certeza, será 
um dia com muitas trocas 
e vivências para todos os 
envolvidos nas atividades”, 
afirmou Cynthia Alario, só-
cia da Brazucah Produções 
e idealizadora do Cinesolar.

Cinesolar e EDP 
promovem atividades

Apae 
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Cidades mantêm atendimento 
diferenciado para coronavírus
Ambos os municípios utilizam de monitoramento a distancia para acompanhar os casos suspeitos de Covid-19

SUZANO E MOGI

Região - A pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
obrigou todas as cidades do 
país - inclusive do Alto Tie-
tê - a mudar suas estratégias 
de atendimento e triagem 
de pacientes com suspeita 
da síndrome respiratória 
associada à nova doença. E 
na região, as diferentes rea-
lidades das cidades levaram 
a novas abordagens junto à 
população.

Mogi das Cruzes, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, informou que mantém 
a Central de Monitoramento 
da Covid-19, que orienta os 
cidadãos que possuem sinais 
e sintomas da doença, ou que 
tiveram contato com casos 
positivos, sobre as melhores 
opções de atendimento, além 
de fazer o devido encaminha-
mento. “A equipe é formada 
por médicos, enfermeiros e 
técnicos que atendem de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas, pelo telefone 

4798-7383”, informou.
Sobre o funcionamento 

da central, a Prefeitura in-
formou que ela será mantida, 
enquanto necessário, para 
monitorar e orientar casos 
suspeitos, confirmados ou 
contactantes de casos posi-
tivos. Desde o início do ano, 
Mogi registrou 22.896 casos 
da doença.

“Além da Central localizada 
na UnicaFisio, integram o 
atendimento pré-Covid outras 
cinco unidades referenciadas: 
Vila Suíssa, Ponte Grande, 
Jardim Camila, Alto Ipiranga 
e Jardim Universo - nos seis 
locais é possível realizar o 
teste rápido, com resultado 
em 20 minutos. O Hospital 
Municipal de Braz Cubas 
continua prestando atendi-
mento exclusivo à Covid-19 
e se mantém como principal 
retaguarda de internação”, 
concluiu.

A Prefeitura de Suzano, por 
sua vez, desde o primeiro 
semestre de 2020 mantém o 
sistema de teleatendimento 

para casos suspeitos de Co-
vid-19, por meio de contato 
telefônico e videochamada, 
onde os pacientes relatam a 
um médico seus sintomas e 
fazem algumas verificações 
à distância. “A média é de 

sete atendimentos por dia”, 
informou a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

A administração municipal 
informou que há chance de 
manter o sistema de telea-
tendimento após o período 

de pandemia e que “está 
em análise”, e seria incluída 
à rede municipal que hoje 
conta com o Pronto-Socorro 
(PS) Municipal como prin-
cipal unidade de referência 
na cidade. “O local conta 

com 31 leitos de internação, 
sendo 19 de enfermaria e 12 
semi-intensivos com suporte 
ventilatório. Além disso, a 
Santa Casa de Misericórdia 
dispõe de duas vagas em 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) exclusivamente para 
gestantes diagnosticadas com 
o Covid-19”, apontou.

Suzano, desde janeiro, teve 
16.353 casos confirmados.

Outras cidades, no entanto, 
não adotaram tal tipo de 
abordagem. Um exemplo é 
a cidade de Ferraz de Vas-
concelos, que não adotou o 
serviço de teleatendimento, 
mas que colocou toda a rede 
para estar preparada para o 
atendimento de casos suspeitos. 

Itaquaquecetuba informou 
que não oferece o serviço de 
teleatendimento e que não 
prevê implantar o sistema 
para casos do vírus ou para 
outras doenças no futuro. A 
cidade conta com a Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) e o Centro de Saúde 
em regime 24 horas.

Andre Diniz

Em Suzano, existe expectativa da medida ser incorporada na rede de saúde

Wanderley Costa/Secop Suzano

Sistema chega à marca 
de 8,7 mil processos

Mogi- O Sistema de Apro-
vação Digital de Processos tem 
garantido agilidade ao setor 
de obras particulares durante 
a pandemia da Covid-19. 
A plataforma da Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Urbanismo assegura a tramitação 
digital de todas as etapas de 
projetos de reforma ou cons-
trução. E novos serviços são 
incorporados gradativamente 
à plataforma. Nesta semana 
estarão disponíveis as opções 

“Certidão de Início de Obra”, 
“Certidão de Desapropriação” e 
“Certidão Diversos”. Além disso, 
em breve será incorporado ao 
sistema a opção “Certificado de 
Inspeção Predial”. Acesse para 
ter mais informações sobre o 
sistema https://mogidascruzes.
prefeituras.net/login.

Desde que foi implantado, 
o sistema já recebeu 8.754 
processos, sendo 6.774 con-
cluídos e 1.289 em tramitação. 
A facilidade de operação do 
sistema proporcionou ainda 
691 processos aprovados em 
primeira análise. Entre os 

Aprovação Digital

1.289 processos que estão 
tramitando, 873 encontram-

-se com os requerentes e os 
outros 416, com a Prefeitura.

A plataforma pode ser aces-
sada pelo site da Prefeitura e 
permite que os cidadãos ou 
profissionais acompanhem o 
andamento de forma remo-
ta, incluindo documentos 
solicitados pelos técnicos da 
Administração. Além disso, para 
tirar dúvidas dos cidadãos a 
Secretaria mantém o whatsapp 
94111-7002. Três novos ser-
viços foram disponibilizados 
este ano: “Alvará de aprovação 
final de desmembramento 
(mais de 10 lotes)”, “Alvará 
de capacidade de lotação” e 

“Certidão de Projeto Específico 

com o Uso dos Incentivos 
Urbanísticos”.

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que as pessoas que 
realizam obras ou reformas 
particulares já operam o sistema 
com facilidade, dispensando a 
presença física dos requerentes 
no prédio da Prefeitura, como 
acontecia anteriormente.

“A plataforma está consoli-
dada e oferece a comodidade 
de poder ser acessada de casa 
ou do escritório. Ela propor-
ciona o contato remoto com 
os técnicos da Secretaria de 
Planejamento, que informam 
as pendências. Os cidadãos 
podem ser atendidos de for-
ma remota, com o envio de 
documentos ou certidões 
necessárias. Durante toda a 
pandemia do coronavírus, 
a existência do sistema tem 
sido importante para garantir 
o fluxo de serviços e a manu-
tenção das obras que estão 
em andamento na cidade”, 
explicou.

Plataforma assegura 
a tramitação de 
todas as etapas de 
projetos de reforma 
ou construção.

Mogi- Nos próximos dias, 
Mogi das Cruzes seguirá 
atuando em várias frentes 
para avançar a imunização 
contra a Covid-19 na cidade, 
sobretudo com segundas 
doses e doses de reforço. 

Hoje e na próxima segunda-
-feira, serão aplicadas segundas 
doses para moradores que 
tomaram imunizantes diversos 
e em diferentes prazos em 
unidades de saúde e drives. 
Na próxima terça-feira o 
trabalho se concentrará na 
aplicação de terceira dose 
para idosos de 80 anos ou 
mais que efetuaram o agen-
damento com a equipe do 
Sistema Único de Saúde 
(SIS) 160.

Ontem, além das segundas 
doses já programadas, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
conseguiu realizar uma re-
pescagem de primeiras doses 
da CoronaVac para pessoas 
com 18 anos ou mais.  

Novo lote
Os municípios do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) receberam ontem 
um novo lote de vacinas 
contra a Covid-19.

São 33.825 vacinas, sendo 
que 10.710 estão divididas 
entre CoronaVac e Pfizer, 
que serão utilizadas como 
dose adicional para idosos 
que têm entre 80 a 84 anos e 
imunodeprimidos, e 23.115 
são AstraZeneca, destinadas 
como segunda dose para 
pessoas de 40 a 42 anos, após 
falta constatada no início da 
semana. Com o novo lote, a 
região contabiliza 3.957.440 
imunizantes recebidos até o 
momento.

Mortes
A região do Condemat re-

gistrou ontem cinco óbitos por 
Covid-19. Com a atualização 
os municípios do Alto Tietê 
chegaram a 5.376 desde o 
início da pandemia.

As vítimas fatais eram 
residentes nos municípios 
Mogi, Santa Isabel e Suzano.

Mogi prossegue com a 
vacinação contra a Covid

Segundas doses

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo 
acaba de colocar no ar o site 
da FLIMC - 1ª Festa Literária 
de Mogi das Cruzes. O evento 
começará hoje e vai reunir, até 
o dia 3 de outubro, saraus, 
palestras, encontros literários, 
workshops, mesas de debate, 
apresentações artísticas e 
também uma feira literária. 
A programação completa 
está disponível para consulta 
no site e tudo será feito de 
forma online, pela página na 
Internet da FLIMC e também 
pelas redes sociais - Facebook 
e Youtube da Cultura Mogi.  
Acesse o site da FLIMC https://
flimc.mogidascruzes.sp.gov.br/

A FLIMC acontecerá anual-
mente na cidade e foi cons-
truída de forma coletiva, a 
partir do diálogo entre poder 
público e sociedade civil. A 
ação emerge do anseio por 
políticas públicas na área de 
difusão de leitura e literatura, 
aliado à demanda da classe 
artística. 

1ª Festa 
Literária ganha 
um site e terá 
início hoje

Cultura
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2021 - PROCESSO Nº 201.174/2021 e apensos
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As propos-
tas serão recebidas até às 08h00min do dia 30 de setembro de 2021, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 

Cruzes, 17 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL Nº 002-2/2021 – PROCESSO Nº 200.726/2021

OBJETO: SELEÇÃO DE ESCO – EMPRESA DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ENER-
GIA PARA DIAGNÓSTICO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COM OBJETIVO DE IMPLAN-
TAR O PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – PEE, REGULADO PELA AGÊNCIA 
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, NAS INSTALAÇÕES EM GERAL DO SE-

MAE – SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES.
Os interessados deverão entregar presencialmente ou pelos Correios, envelope lacrado 
e endereçado ao Engº Williams Stally G. dos Santos, contendo toda a documentação 
exigida, até o dia 13 de outubro de 2021, na ETA Centro do SEMAE, situada à Rua 
Otto Unger, 450, Centro, Mogi das Cruzes, SP. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição para download no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes (http://licitacao-
-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/) e também poderá ser examinado e adquirido no en-
dereço acima, para tanto, o interessado deverá trazer Pen Drive para permitir a gravação 
dos arquivos. Mogi das Cruzes, em 17 de setembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA 

– Diretor Geral – SEMAE

LAJES AMÉRICA INDÚSTRIA E 
COMERCIO LTDA, 

torna publico que solicitou a Prefeitura de Itaqua-
quecetuba a Renovação da Licença de Operação 
para Fabricação de estruturas pré-moldadas de 
concreto armado, em série e sob encomenda, sitio à 
Estrada Alberto Hinoto, 204 Jardim Nova Itaquá de  

-  Itaquaquecetuba/SP, CEP: 08599-000.

   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

JEFFERSON DE SOUSA MACEDO, estado civil solteiro, profissão mecânico de
refrigeração, nascido em Vitoria da Conquista, BA no dia vinte e um de setembro  
de mil novecentos e noventa e dois (21/09/1992), residente e domiciliado  Rua  
Juraci, 311, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de PAULO CESAR ROCHA 
MACEDO e de LUCIANA ALVES DE SOUSA MACEDO.       
LISANDRA   SANTOS   DE   ALMEIDA,   estado  civil  solteira,  profissão 
recepcionista,  nascida  em  Suzano,  SP  no  dia onze de março de mil 
novecentos e noventa e cinco (11/03/1995), residente e domiciliada Rua Juraci, 
311, Vila Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha de MAURO FERNANDO DE ALMEIDA 
e de JANDIRA SANTOS DE ALMEIDA.                            
Conversão de União Estável                                            

KEVIN  ALMEIDA  RIBEIRO,  estado  civil  solteior,  profissão vendedor, nascido  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  onze  de setembro de mil novecentos  e 
noventa e oito (11/09/1998), residente e domiciliado Rua Vereador  Benedicto  
Oliveira  Flores, 160, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes,  SP,  filho de HELIO 
LOPES RIBEIRO e de MARIA CRISTINA ALMEIDA SILVA.                                                                
LILIAN   YUMI  PINTO  KASHIWAKURA,  estado  civil  solteira,  profissão 
assistente  administrativo,  nascida  em Tsubata, Japão no dia vinte e quatro  
de  agosto  de  mil  novecentos e noventa e nove (24/08/1999), residente  e  
domiciliada Rua Dom Luiz de Souza, 271, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, 
filha de NELSON NOBORU KASHIWAKURA e de ROSANGELA MARIA PINTO 
KASHIWAKURA.                                              
Conversão de União Estável                                            

WAGNER  MACEDO,  estado  civil  divorciado,  profissão  ajudante geral, nascido  
em  São  Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e setenta  e  oito  
(04/06/1978),  residente  e  domiciliado  Rua  Santa Efigênia,  652, Jardim Universo, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de Roberto dos Santos Macedo e de Benedita de 
Araujo Macedo.                     
SIRLEI  GALHARDO, estado civil solteira, profissão autonoma, nascida em 27°  
Subdistrito  - Tatuapé, São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos  e 
setenta e oito (10/08/1978), residente e domiciliada Rua Santa  Efigênia,  652,  
Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de Pedro Galhardo e de Jandyra 
Porfirio Faria.                           
Conversão de União Estável                                            

NICKOLLAS HENRIQUE DE ASSIS RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão ,
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia dezoito de novembro de dois mil e um 
(18/11/2001), residente e domiciliado Rua Severo dos Santos, 402, Alto  Ipiranga, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de DORIVAL RIBEIRO JUNIOR e de NATALIA 
CRISTINA DE ASSIS.                                         
YASMIN NIVEA PONTES ANTUNES, estado civil solteira, profissão , nascida
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  vinte  de maio de dois mil e dois (20/05/2002), 
residente e domiciliada Rua Severo dos Santos, 402, Alto Ipiranga,  Mogi  das  
Cruzes,  SP,  filha de TIAGO ANTUNES e de DAYLIN CAROLINI DA SILVA 
PONTES.                                             
Conversão de União Estável                                            

JOSE  EDUARDO  DE  ALMEIDA  FILHO,  estado  civil  solteiro,  profissão auxiliar 
de limpeza, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro de dezembro  de mil 
novecentos e setenta e quatro (01/12/1974), residente e  domiciliado Rua Tauba, 
100, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSE EDUARDO DE ALMEIDA e 
de ANA MARIA DE SOUZA DE ALMEIDA.        
ANTONIA  BARBOSA  MATOS,  estado  civil  solteira, profissão camareira, 

nascida em Crateús, CE no dia quatorze de novembro de mil novecentos e 
setenta  e  cinco (14/11/1975), residente e domiciliada Rua Del Petre, 232,  casa  
02,  Jardim  Aeroporto  III, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOAQUIM BARBOSA 
MATOS e de MARIA IRACILDA BARBOZA MATOS.              
Conversão de União Estável                                            

ROBSON  MONTEIRO  BANDO,  estado civil divorciado, profissão frentista, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  dezessete de maio de mil novecentos  
e  oitenta  e  um  (17/05/1981),  residente  e domiciliado Avenida  Florêncio  de  
Paiva, 59, Jardim Modelo, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSE MARIA BANDO e 
de SOLANGE DA COSTA MONTEIRO BANDO.       
SILMARA   ALVES   DOS   SANTOS,   estado  civil  divorciada,  profissão 
cozinheira,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de março de mil 
novecentos e sessenta e nove (04/03/1969), residente e domiciliada Avenida  
Florêncio  de  Paiva, 59, Jardim Modelo, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOSE DOS 
SANTOS e de ODILA ALVES DOS SANTOS.                 
Conversão de União Estável                                            

SAMUEL  RODRIGUES  DA  CUNHA SANTOS, estado civil divorciado, profissão
atendente,  nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia oito de março de mil novecentos  
e  noventa  e  dois  (08/03/1992), residente e domiciliado Avenida Paulista, 150, B, 
Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filho de ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS 
e de SONIA ANTONIA DA CUNHA SANTOS.       
SIMONE  MARIA  DA SILVA, estado civil solteira, profissão babá, nascida em  
Palmares,  PE  no  dia  primeiro  de  dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(01/12/1986), residente e domiciliada Avenida Paulista, 150,  B, Vila Paulista, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de EDLEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO.                                                            
Conversão de União Estável                                            

EDSON  DE FRANÇA FARIA, estado civil divorciado, profissão , nascido em Mogi  
das  Cruzes,  SP  no  dia  cinco de setembro de mil novecentos e oitenta  e  nove 
(05/09/1989), residente e domiciliado Rua Lindenberg, 206,  Jardim  Aeroporto  III,  
Mogi  das Cruzes, SP, filho de MAURICIO SANTOS FARIA e de IRENE CABRAL 
DE FRANÇA.                             
ELAINE  BRAGANÇA  ALVES,  estado civil solteira, profissão , nascida em 
Coronel  Fabriciano,  MG  no  dia  trinta de abril de mil novecentos e oitenta  e  
um  (30/04/1981),  residente e domiciliada Rua Lindenberg, 206, Jardim Aeroporto 
III, Mogi das Cruzes, SP, filha de MAURO ALVES e de MARIA DAS GRAÇAS 
BRAGANÇA ALVES.                                   
Conversão de União Estável                                            

ALEXANDRE  MAGALHÃES  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteiro,  profissão 
ajudante,  nascido em Japerí, RJ no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos  
e  noventa  e um (29/10/1991), residente e domiciliado Rua Santa  Rita,  222,  
Jardim Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e de 
BRIGIDA VERIN MAGALHÃES DOS SANTOS.            
ALESSANDRA VIANA, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em Mogi das  
Cruzes,  SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro  
(09/12/1974),  residente  e  domiciliada  Rua Santa Rita, 222, Jardim  Cecília, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de PEDRO AFONSO VIANA e de BENVINDA VIANA.                                                       
Conversão de União Estável                                            

KAUÊ  CAINAN  CUCICK PIRES, estado civil solteiro, profissão assistente de  
logística,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia quinze de agosto de   mil  
novecentos  e  noventa  e  sete  (15/08/1997),  residente  e domiciliado  Avenida  

Luciano  Frezato,  57,  Vila  Mogilar,  Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  LEANDRO 
DE SOUZA PIRES e de PATRICIA CRISTINA CUCICK.                                                               
MIRIÃ  PRISCILA  DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de  
qualidade, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de dezembro de   mil  
novecentos  e  noventa  e  oito  (13/12/1998),  residente  e domiciliada  Rua Doutor 
José Juca Assi, 591, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes,  SP, filha de JOSÉ ELNIR 
BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR e de ADRIANA MAURICIO DA LUZ OLIVEIRA.                                             

SILAS  SOARES  SILVA  DE  MATOS,  estado  civil  divorciado,  profissão militar,  
nascido  em  São  Paulo,  SP  no  dia  doze  de  maio de mil novecentos e noventa 
e cinco (12/05/1995), residente e domiciliado Rua Matathias  Nogueira  Novaes,  
627,  Qd  16, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de SILVIO DE MATOS 
e de RUTE SOARES SILVA DE MATOS. 
GLEIDNAYAN   BARREIROS   SOUZA,   estado  civil  divorciada,  profissão 
estudante,  nascida  em  Feira de Santana, BA no dia quinze de maio de mil  
novecentos e noventa e nove (15/05/1999), residente e domiciliada Rua  
Matathias Nogueira Novaes, 627, Qd 16, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes,  SP,  
filha de NEILTON SANTANA SOUZA e de MARIGLEIDE BARREIROS
SOUZA.                                                                
Conversão de União Estável                                            

HEBER  BITTENCOURT  GOMES  DA  SILVA,  estado civil solteiro, profissão 
montador  automotivo  mecanico,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia seis  
de  dezembro  de  mil  novecentos e oitenta e sete (06/12/1987), residente  e  
domiciliado Rua José Antônio da Costa, 176, Jardim Layr, Mogi  das  Cruzes,  
SP,  filho  de  Orlando Gomes da Silva e de Regina Bittencourt Gomes da Silva.                                           
RAQUEL  SOTERO  CHAGAS,  estado  civil  divorciada, profissão pedagoga,
nascida  em  28°  Subdistrito  - Jardim Paulista, São Paulo, SP no dia vinte  e  nove  
de  junho  de  mil  novecentos e noventa (29/06/1990), residente  e  domiciliada 
Rua José Antônio da Costa, 176, Jardim Layr, Mogi  das  Cruzes, SP, filha de 
Nelson José Chagas Filho e de Maria da Guia Sotero Chagas.                                                   

PAULO   EWERTON  DE  MOURA  SILVA,  estado  civil  solteiro,  profissão 
manutencista,  nascido  em Arcoverde, PE no dia oito de janeiro de mil novecentos  
e noventa e dois (08/01/1992), residente e domiciliado Rua Santa  Virginia,  41,  
Vila  Estação,  Mogi  das  Cruzes, SP, filho de FRANCISCO BESERRA DE 
MOURA e de MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA.      
SAMANTHA  VIEIRA  AZEVÊDO,  estado  civil  solteira,  profissão do lar, nascida 
em Mauá, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa  e  quatro  
(28/01/1994),  residente  e  domiciliada Rua Santa Virginia, 41, Vila Estação, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de MACINALDO DE OLIVEIRA AZEVÊDO e de RUTH 
VIEIRA.                                    
Conversão de União Estável                                            

ALESSANDRO  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro,  profissão conferente, nascido  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia dezesseis de junho de mil novecentos  e 
oitenta e sete (16/06/1987), residente e domiciliado Rua M,  80,  Parque Olimpico, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de MARIA BENEDITA DA SILVA.                                                             
FRANCIELMA  SIPRIANO  DE  SOUSA,  estado  civil  divorciada,  profissão 
operadora  de  caixa,  nascida  em  Piquet  Carneiro, CE no dia dez de novembro  
de mil novecentos e oitenta e três (10/11/1983), residente e domiciliada  Rua 
M, 80, Parque Olimpico, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOAQUIM SIPRIANO DE 
SOUSA e de MARIA DE FÁTIMA FERREIRA SIPRIANO.     
Conversão de União Estável    

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021 - PROCESSO Nº 17.756/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES GRÁFICOS EM FORMA DE 
SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO) POR 12 MESES, RENOVÁVEIS POR ATÉ 36 MESES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Gabinete do 
Prefeito, comunica que, pela ausência de publicação do aviso de licitação em jornal de grande 
circulação no Estado e no jornal local, fica REDESIGNADA para o dia 01 de outubro 2021, às 
10:30  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/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 17 de setembro de 2021.
LUCAS NOBREGA PORTO - Secretário de Gabinete do Prefeito___________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2021 - PROCESSO Nº 18.064/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE 
DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA E 
CONTROLE DE ATENDIMENTOS DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS, NO MODELO 
SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) – SOFTWARE COMO SERVIÇO.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Gestão Pública, 
comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições do art. 49 
da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
093/2021. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, para 
interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

Mogi das Cruzes, em 10 de setembro de 2021.
DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário de Gestão Pública___________________________________________________________________

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA  
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021 - PROCESSO Nº 20.184/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIVERSOS - ESTOCÁVEIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Educação, 
comunica que, pela ausência de publicação do aviso de licitação em jornal de grande 
circulação no Estado e no jornal local, fica REDESIGNADA para o dia 30 de setembro 2021, 
às 08:00 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/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 17 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação___________________________________________________________________

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Saúde, comunica aos 
interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada no dia 14 de setembro de 2021, 
onde se lê: “VALOR GLOBAL: R$ 557.137,70 (quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e 
sete reais e setenta centavos)”, leia-se: VALOR GLOBAL: R$ 257.537,70 (duzentos e cinquenta 
e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 17 de setembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação
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