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

Obras de parque no distrito  
de Cezar de Souza começam

Expectativa é que o espaço esteja pronto ano que vem; segundo a Prefeitura, local terá quase 140 mil metros quadrados

SUZANO

  Secretaria da Saúde divulga novo 
calendário de vacinação. Cidades, página 3

A Prefeitura confirmou na tarde 
de ontem o início das obras do novo 
parque desportivo na região do Ro-
deio, no distrito de Cezar de Souza. 
O novo parque, que poderá receber 
o nome de Airton Nogueira, será en-
tregue no ano que vem. Segundo a 
administração municipal, a empresa 
Demax - grupo que venceu o pro-
cesso de licitação para a construção 
do parque - deu início ao processo 
de construção, com a preparação 
do canteiro de obras, para no futu-
ro fazer as primeiras demarcações..  
Cidades, página 8

1,7 mil pessoas

Servidores de 
Mogi vão receber 
imposto retido
Cidades, página 5

Parque Airton Nogueira será construido em Cezar de Souza e receberá um investimento no valor total de R$ 10,8 milhões

Mogi News/Arquivo
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Quitanda Social atende mais 
de 1.400 famílias desde março

De acordo com a Prefeitura, iniciativa segue até o mês 
que vem, mas pode voltar em 2022. Cidades, página 5
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CELEBRAÇÃO À VOLTA FRIA
O vereador Edson Santos (PSD) foi 
um dos vereadores que discursou 
na sessão da Câmara de Vereado-
res de Mogi, na quarta-feira pas-
sada, para celebrar a inclusão da 
estrada da Volta Fria no pacote de 
recuperação do programa “Pró-São 
Paulo”, apresentado no Palácio dos 
Bandeirantes. “Não são apenas doze 
quilômetros que serão recuperados, 
mas é criado um novo sistema viá-
rio para nossa cidade, que pode de-
safogar a SP-66 entre Mogi e Suza-
no”, ressaltou.

PÚBLICO NA CÂMARA
A Mesa Diretora da Câmara de Mogi 
encaminhou para as comissões in-
ternas uma proposta de Resolução 
que revoga todas as medidas de 
restrição de público aplicadas no 
contexto da pandemia. A Proposta 
de Resolução 18/2021 seguirá para 
análise e deverá ser votada nas pró-
ximas semanas. A Câmara de Mogi 
das Cruzes segue sem a possibilida-
de de receber o público desde o ano 
passado, para evitar a transmissão 
do novo coronavírus (Covid-19) en-
tre o público, parlamentares e fun-
cionários da Casa.

PARABÉNS À GCM
A Guarda Municipal de Mogi das 
Cruzes foi homenageada pelo ve-
reador Edson Alexandre (MDB) por 
ter prendido em flagrante, nos úl-
timos dias, um indivíduo que furtou 
itens de uma escola pública muni-
cipal. A moção contou com o apoio 
de toda a Casa de Leis.

REFORMA DE QUADRA
Ferraz de Vasconcelos, por iniciati-
va da Secretaria de Esporte e Lazer, 
reformou as quadras esportivas do 
Parque Nosso Recanto para melhor 
receber os esportistas. A reforma 
consistiu na recuperação dos espa-
ços, plantio de grama, ampliação e 
pintura. Também foram reforçados 
alambrados, telas, traves de fute-
bol e tabelas.

ANIVERSÁRIO DA ACE
O prefeito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi(PL), prestigiou ontem a 
cerimônia de aniversário da Associa-
ção Comercial e Empresarial (ACE). 
A instituição comemora os 53 anos 
de história e parceria com o municí-
pio. A secretária de Administração, 
Cintia Renata Lira, também marcou 
presença na solenidade.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Promessa de mais segurança

S
ão muitas as promessas feitas pela 
atual gestão do governo do Estado 
de São Paulo que não se cumprem. 
Diante da pandemia, há quem de-

fenda a postura do grupo comandado por 
João Doria (PSDB), mas, de fato, os mo-
radores das cidades do Alto Tietê não têm 
muito a comemorar, pelo contrário, há 
muito o que cobrar.

No setor da Segurança, o governo pau-
lista prometeu instalação de dezenas de 
Delegacias de Defesa da Mulher no Esta-
do, com funcionamento 24 horas, o que foi 
vetado após a vitória nas eleições. Então, 
por que prometeu? Além disso, há falta de 
profissionais nas delegacias para atender 
ocorrências. São incontáveis as vezes em 
que a vítima recorre à DDM e não conse-
gue registrar o Boletim de Ocorrência por 
falta de delegado. Para a entrevistada de 
ontem, Marly Barbosa Siqueira, militan-
te do Coletivo Mogiano de Mulheres e 
Gênero Impacto Feminista e membro do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mu-
lher (Commulher), em matéria publica-
da pelo Grupo Mogi News, falta vontade 

política para que o novo equipamento se 
torne realidade no município. Em meio a 
tantas promessas não cumpridas, Arujá e 
Itaquá ganharam uma DDM neste ano. Já 
Ferraz de Vasconcelos segue com as trata-
tivas com o governo do Estado para a via-
bilização de uma unidade.

Apenas no primeiro semestre do ano, 
Mogi das Cruzes contava com aproxima-
damente 800 vítimas de violência contra 
a mulher com medidas protetivas. Em Ita-
quaquecetuba, mais de cem medidas prote-
tivas no mesmo período. Em Poá, nos dois 
primeiros meses deste ano, foram registra-
dos 347 casos de violência contra a mulher.

Neste ano, Mogi das Cruzes inaugurou 
a Central de Polícia Judiciária na avenida 
Fernando Costa, no centro, com o objeti-
vo de devolver o policial militar às ruas o 
mais rápido possível para tentar diminuir 
os índices criminais. Por enquanto, a fal-
ta da divulgação de dados dificulta uma 
análise mais precisa sobre a efetividade 
do serviço, embora, no papel, é possível 
observar que trata-se de uma medida que 
tem tudo para ser satisfatória. 

Nos últimos anos é cres-
cente o número de escrituras 
públicas de inventário reali-
zadas pelos tabeliães de notas, 
os quais têm demonstrado 
ser dignos da confiança de-
positada pelo legislador que 
previu tal ato notarial na Lei 
Federal nº 11.441/07.

Realizar o inventário pela 
via extrajudicial é um gran-
de negócio, pois a solução é 
extremamente rápida, segu-
ra juridicamente e acessível 
financeiramente.

Não são todos os inventá-
rios que podem ser realizados 
por escritura pública. Os re-
quisitos legais estão previstos 
no Código de Processo Civil 
(artigo 610): partes capazes 
e concordes, presença do 
advogado e inexistência de 
testamento.

O advogado pode ser úni-

Inventário Extrajudicial com Incapaz

ARTIGO
Arthur Del Gércio Neto

co (situação mais habitual), 
mas nada impede que cada 
interessado tenha o seu, afinal 
de contas, reina o consenso.

O requisito “inexistência 
de testamento” é flexibiliza-
do em muitos Estados, como 
em São Paulo, local em que 
qualquer perfil de testamen-
to pode coexistir com o in-
ventário extrajudicial, desde 
que haja o procedimento de 
abertura do testamento no 
poder Judiciário e que nesse 
momento haja expressa au-
torização para  a utilização 
da via extrajudicial.

A grande novidade é que 
um juiz de Direito do Esta-
do de São Paulo autorizou a 
realização de um inventário 
em tabelião de notas, com a 
participação de um incapaz 
como parte interessada. No 
caso concreto existia uma par-

tilha ideal, na qual todos os 
herdeiros ficariam com uma 
fração idêntica do patrimônio 
recebido, exatamente como 
previsto em lei. Atento a essa 
decisão, o Tribunal de Jus-
tiça do Acre regulamentou 
em uma Portaria a realização 
de inventários extrajudiciais 
com incapazes, criando um 
conjunto de regras. Aparen-
temente a novidade vai ser 
pulverizada Brasil afora.

Pilares do fenômeno da 
“desjudicialização”, os Notá-
rios cada vez mais ganham 
atribuições, as quais são 
exercidas com competên-
cia, rigor técnico e dedica-
ção, sempre colocando em 
primeiro lugar a segurança 
da população.

Arthur Del Guércio Neto é tabelião de 

Notas e Protestos de Itaquaquecetuba

 contato@blogdodg.com.br
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Parques e bares passam por 
fiscalização no fim de semana

Suzano - A Prefeitura segue 
com trabalhos conjuntos de 
fiscalização para garantir 
que o uso e exigência do 

“passaporte da vacina” seja 
respeitado, assim como as 
demais medidas de combate 
à pandemia do coronavírus 
(Covid-19). Da última quinta-

-feira ao sábado (16 a 18/09), 
agentes municipais vistoriaram 
a atuação de inúmeros bares 
e casas de show na região 
central, além de dois parques 
temáticos da cidade. 

A operação foi realizada 
por servidores da Vigilância 
Sanitária, com apoio do De-
partamento de Fiscalização 
de Posturas. Ao longo dos 
três dias, eles passaram por 
diversos estabelecimentos da 
malha central para acompa-
nhar se o decreto municipal nº 
9.677/2021, que diz respeito 
à exigência da apresentação 
do comprovante de imuni-
zação, está sendo respeitado. 
Nas oportunidades, tanto 
cidadãos como comerciantes 
foram abordados e receberam 

Contra Covid

orientação adequada. 
Aqueles que não estavam 

a par da nova exigência do 
comprovante de vacinação 
foram orientados a baixar em 
seus dispositivos celulares 
o aplicativo “Conecte SUS”, 
do Ministério da Saúde, ou 
providenciar o documen-
to físico. O “passaporte da 
vacina” é obrigatório para 
que as pessoas possam ter 
acesso a bares, casas de show, 
baladas, parques, teatros, 
cinemas, estádios, ginásios, 
seminários e eventos com 
mais de 300 pessoas.

Segundo o diretor da Vi-
gilância Sanitária, Mauro 
Vaz, esta primeira etapa da 
fiscalização tem se concen-
trado na região central, pois 
é a área identificada com a 
maior concentração de pes-
soas no momento. Ele ainda 
destacou que as ações tam-
bém acontecem ao longo da 
semana e, em breve, deverão 
ser expandidas para outros 
pontos do município.

Além dos bares, os agentes 

municipais também observaram 
a atuação e adesão de dois 
parques temáticos da cidade. 
As equipes monitoraram a 
exigência do documento por 
parte dos funcionários e a 
postura dos clientes para ter 
acesso aos locais, além das 
demais medidas de segurança.

“Temos tido um retorno 
muito positivo por parte 
dos donos de bares. Este 
primeiro momento é essen-
cial para conscientizarmos 
os empresários da cidade 
sobre a nova exigência e, 
claro, dar orientações para a 
população, pois nem todos 
já se habituaram a carregar 
o documento consigo. O 
respeito ao passaporte da 
vacina é importante, pois nos 
garante um retorno seguro 
para o uso de ambientes que 
concentram muitas pessoas. São 
ações voltadas para preservar 
a saúde pública e manter a 
pandemia da Covid-19 sob 
controle, portanto contamos 
com a colaboração de todos”, 
concluiu Mauro Vaz.

Secretaria atualiza cronograma 
de vacinação para esta semana

Durante o próximo sábado, equipes farão atendimento de livre demanda; ações começam nesta quinta-feira 

CONTRA COVID

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde realizou 
ontem mais uma atualização 
do cronograma de vacinação 
contra o coronavírus (Covid-19). 
Desta vez, a semana prevê 
três dias de atendimento, de 
quinta-feira a sábado, com a 
oferta da segunda dose e da 
terceira aplicação de reforço, 
além do atendimento à livre 
demanda da primeira dose. 
O quadro completo com as 
datas estipuladas pode ser 
acessado no site oficial da 
Prefeitura de Suzano (www.
suzano.sp.gov.br).

A operação desta semana 
se inicia na quinta-feira com 
a oferta da segunda dose às 
pessoas com aprazamento 
da aplicação previsto para 
até 23 de setembro. Neste 
dia também haverá a terceira 
aplicação aos idosos maiores 
de 70 anos que já completa-
ram a segunda etapa há seis 
meses ou mais. Na sexta-feira 
o atendimento será exclusivo 
aos munícipes que aguardam 
a segunda dose para até 24 

de setembro.
O acolhimento nesses dois 

dias será das 8 às 17 horas no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificado (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 
Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul) e no Centro 
Cultural de Palmeiras (Tv. 
Crispim Adelino Cardoso, 
42 - Vila Júlia). Já a Arena 
Suzano (avenida Senador 
Roberto Simonsen, 90 – Jar-
dim Imperador) terá horário 
ampliado, das 8 às 19 horas, 
com sistema drive-thru ope-
rante no Parque Municipal 
Max Feffer somente até as 17 
horas. A entrada de veículos 
se dá pela avenida Brasil.  

No sábado, a Pasta planeja 
repetir o chamado “Dia V” 
de vacinação. O objetivo é 
garantir a primeira dose a 
todos os munícipes maiores 
de 12 anos que ainda não se 
vacinaram. Neste mesmo dia 
será ofertada a segunda dose 
aos cidadãos com aprazamento 
até 2 de outubro e a terceira 
aplicação de reforço às pessoas 

imunossuprimidas que con-
cluíram a segunda etapa da 
imunização há 28 dias ou 
mais. O grupo contempla 
transplantados em uso de 
medicação imunossupressora, 
pessoas que vivem com HIV e 

pacientes que fazem tratamento 
contra o câncer, por exemplo. 
O atendimento no sábado 
também estará disponível 
nos três polos de vacinação, 
das 8 às 17 horas.

De acordo com o prefeito 

Rodrigo Ashiuchi (PL), a estra-
tégia visa agilizar a campanha, 
fazendo com que cada vez 
mais pessoas possam tomar 
a primeira dose, completar 
a segunda etapa e, assim, 
também acelerar a aplicação 

de reforço contra a Covid-19. 
“Seguimos bem adiantados, com 
uma campanha de vacinação 
agilizada e o nosso ‘Dia V’ vem 
como mais uma oportunidade 
de atendimento a quem não 
consegue se deslocar durante a 
semana. Reforço a importância 
do cronograma. Precisamos 
que todos acompanhem as 
atualizações e sigam as reco-
mendações, apresentando toda 
a documentação necessária”.

Balanço
No último sábado, a campanha 

garantiu mais 5.847 aplicações, 
sendo 801 na primeira dose, 
5.036 na segunda e dez na 
terceira aplicação. Ao todo, 
Suzano contabiliza 224.986 
pessoas com pelo menos a 
primeira dose. O índice repre-
senta 91,2% do público maior 
de 12 anos, que é estimado 
em 246.463 pessoas. Do total, 
7.548 receberam a imuniza-
ção em dose única, 119.616 
completaram a segunda etapa 
e 570 receberam a terceira 
aplicação de reforço.

No sábado passado foram imunizadas 5.847 pessoas em Suzano contra Covid-19

Wanderley Costa/Secop Suzano

Poá - Trinta e cinco es-
tabelecimentos de ensino 
municipal voltaram a contar 
com alunos em salas de aula, 
ainda de forma híbrida e com 
limitação de 35% da capaci-
dade, na manhã de ontem. As 
escolas foram adaptadas para 
receber as crianças atenden-
do os protocolos sanitários 
em virtude da pandemia de 
coronavírus (Covid-19). A 
data foi escolhida para que 
os profissionais da Educação 
retornassem com a imunização 
completa.

De acordo com a secretária 
de Educação, Simone Lacerda, 
foram adotados todos os pro-
cedimentos necessários para 
realizar o retorno. “Realizamos 
reuniões com os diretores 
e professores, assim como 
ações de acolhimento para 
pais e/ou responsáveis, com 
o intuito de orientar sobre o 
retorno das aulas e os pro-
cedimentos adotados pelas 
escolas, também por parte 
dos alunos que se refere ao 
uso da máscara e utilização 
do álcool em gel”, afirmou.

Escolas da rede municipal 

voltam a receber alunos

Aulas

A responsável pela Pasta 
destacou que os alunos estão 
divididos em duas turmas 
que se revezarão entre uma 
semana e outra. “Enquanto 
uma turma estiver em aula 
presencial, a outra está em 
modo remoto, na semana 
seguinte, inverte a ordem. O 
objetivo é preservar a saúde 
de todos, por isso adiamos o 
retorno das aulas presenciais, 
justamente para que desse 
tempo dos profissionais da 
educação receberem a segunda 
dose da vacina e para que o 
maior número possível de 
crianças tomassem a 1ª dose”, 
enfatizou Simone.

O objetivo da Secretaria 
de Educação é promover o 
retorno das aulas presencias de 
forma gradativa. “Essa é uma 
preocupação da Secretaria e, 
por isso, mantemos contato 
direto com a Secretaria de 
Saúde, por meio do Depar-
tamento de Vigilância em 
Saúde, para definirmos em 
conjunto as metas e linhas de 
trabalho para esse recomeço”, 
finalizou a secretária.

Itaquá - As secretarias de 
Políticas para Mulheres e 
de Saúde estiveram ontem 
reunidas no Hospital Santa 
Marcelina, para tratar assuntos 
relacionados à campanha 
Outubro Rosa.

A ideia é levar orientação e 
serviços para as mulheres em 
uma ação que deve acontecer 
no dia 15 de outubro, no 
Largo da Vila São Carlos, das 
8 às 11 horas, com serviços 
voltados à saúde, e palestra 
sobre câncer de mama.

De acordo com  a secretária 
de Políticas para Mulheres, 
Hadla Issa, é importante fazer 
a prevenção. “Estamos na 
caminhada para uma cidade 
melhor e a conscientização das 
mulheres acerca do câncer de 
mama é fundamental”.

Já o prefeito Eduardo Boigues 
acrescentou que o tratamento 
é o melhor caminho para a 
cura. “Estamos em busca de 
melhores condições de saúde 
para as mulheres, por isso as 
parcerias são fundamentais.”

Cidade começa  
a preparar  
ações para  
o Outubro Rosa

Orientação
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Corrida Redescubra Mogi 
tem inscrições abertas

Mogi- A Prefeitura abriu 
ontem as inscrições para a 
Corrida Redescubra Mogi, 
que será realizada no dia 
26 de setembro e faz parte 
da programação de come-
morações pelos 461 anos 
do município. Para garantir 
seu lugar, os participantes 
deverão acessar o site da 
prova, no endereço corri-
daredescubramogi.com.br.

Após fazer a inscrição pelo 
site, os participantes deverão 
doar dois pacotes de absor-
ventes íntimos femininos, 
que serão encaminhados ao 
programa Tia Chica, promo-
vido pelo Fundo Social Mogi 
das Cruzes. Já a entrega dos 
kits para a prova será rea-
lizada no próximo sábado, 
no Ginásio Municipal de 
Esportes Professor Hugo 
Ramos, em horário a ser 
agendado no momento da 
inscrição. Além da doação, é 
necessária a apresentação de 
documento de identidade e 
do comprovante de inscrição 
impresso ou digital.

461 anos

Todo o procedimento para 
as inscrições e para a prova 
obedecerá as normas de 
segurança sanitária para o 
enfrentamento da pandemia 
da Covid-19. 

Os participantes deverão 
estar com a vacinação contra 
a doença em dia e, como 
comprovação, enviar imagem 
da carteira de vacinação por 
meio do site da prova ou 
apresentá-la na entrega do kit.

A Corrida Redescubra 
Mogi será realizada no dia 
26 de setembro e percurso 
único de 5 km. Para evitar 
aglomerações, os partici-
pantes serão divididos em 
grupos, que terão acesso à 

arena do evento em horários 
diferentes e farão largadas a 
cada cinco minutos a partir 
das 7h55. Cada participante 
será informado sobre o ho-
rário que deverá acessar o 
local e o de sua largada no 
momento da inscrição. Não 
será permitida a entrada 
de pessoas não inscritas na 
arena da prova.

O protocolo de segurança 
sanitária estabelece ainda 
que é obrigatório o uso de 
máscara de proteção facial 
no evento, sendo opcional 
apenas no percurso, e os 
participantes deverão manter 
distanciamento social. Serão 
disponibilizados estruturas 
com álcool 70% e lixeiras 
para o descarte de máscaras 
em quatro pontos do circuito. 
Não haverá cerimônia de 
premiação, nem a distribuição 
de produtos após a prova.

Mais informações sobre 
a Corrida Redescubra Mogi 
podem ser obtidas por meio 
do site corridaredescubra-
mogi.com.br.

Professores da rede municipal 
participam de formação

Mogi- A Secretaria de Edu-
cação está oferecendo uma 
formação sobre Comunida-
des de Aprendizagem para 
profissionais das dez escolas 
que participaram do Ciclo 
de Visitas do professor José 
Pacheco, referência em inova-
ção pedagógica. Os encontros 
online começaram no dia 8 de 
setembro e serão realizados 
às quartas-feiras. 

A formação é feita na moda-
lidade Círculo de Estudos, que 
propõe uma reflexão sobre os 
conceitos e práticas educativas 
com a participação do professor 
José Pacheco e a equipe de 
Educação Humanizada do 
Departamento Pedagógico. 
Os encontros serão gravados 
e disponibilizados para a rede 
municipal. As comunidades 
de aprendizagem visam ga-
rantir uma educação de boa 
qualidade, propiciadora de 
desenvolvimento sustentável.

As visitas do educador, reali-
zadas em escolas de educação 
infantil e ensino fundamental, 
tiveram como foco a educação 

Comunidades de Aprendizagem

humanizada visando à forma-
ção integral e à aprendizagem 
significativa, valorizando o 
desenvolvimento pleno da 
criança. “Foram despertados 
nos educadores o interesse, 
a curiosidade, vontade de 
desenvolver e potencializar 
novas habilidades com o prazer 
do fortalecimento do vínculo 
professor, aluno e família”, 
destacou Ana Julia Bernardo, 
chefe de Divisão, que integra 
a equipe.

A visita inspirou a professora 
Beatriz Oliveira de Lima Tote, 

que leciona para o 3º ano 
do ensino fundamental do 
Cempre Vereador Ivan Nunes 
Siqueira, no Oropó. “As apren-
dizagens dos alunos foram se 
estruturando de acordo com 
o interesse e necessidades dos 
alunos”, contou.

O educador e antropólogo 
José Pacheco, especialista em 
leitura e escrita, mestre em 
ciência da educação, idea-
lizador da Escola da Ponte, 
em Portugal e referência in-
ternacional, esteve em Mogi 
entre os dias 26 de julho a 6 

Escolas participaram de visitas do professor José Pacheco

Divulgação/PMMC

Prefeitura disponibiliza website 
e espaços para parcelamento 
Programa permite quitação de dívidas de impostos e taxas junto ao município sem entrada e com descontos

ARRECADAÇÃO

Mogi - A Prefeitura começou 
ontem a realizar pela internet 
o programa Parcelamento 
Mogiano, voltado para a 
regularização tributária de 
munícipes que estão no 
cadastro da Dívida Ativa.

O programa foi apresen-
tado na última sexta-feira 
pelo prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha (Pode), 
pela vice-prefeita Priscila 
Yamagami Kehler (Pode) e 
pelo secretário de Finanças 
do município, Ricardo Abílio. 
A iniciativa terá duração de 
90 dias, ou seja, os muníci-
pes poderão renegociar suas 
dívidas com descontos até o 
dia 20 de dezembro.

O Parcelamento Mogiano 
permitirá que moradores 
que possuem débitos com 
o município em atraso no 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), Imposto 
sobre Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI), débitos com 
o Serviço Municipal de Águas 

e Esgoto (Semae), além de 
outros impostos e taxas de 
responsabilidade do município.

A adesão ao programa poderá 
ser feita sem o pagamento 
de entrada e com descontos 
progressivos com o menor 
número de parcelas. Dívidas 
com pagamento à vista em 
cota única terão descontos 
de 100% nos juros e mul-
tas, com a possibilidade de 
desconto de 50% em até 72 
prestações.

O programa de regularização 
foi disponibilizado tanto pela 
internet, na página (https://
bit.ly/ppm-mogi), com a 
possibilidade de agenda-
mento presencial em uma 
das unidades do Pronto 
Atendimento do Cidadão 
(PAC), na página (http://
agendamentopac.pmmc.
com.br).

Serão disponibilizados três 
locais para o agendamento 
virtual: no PAC-1, localiza-
do na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes (avenida Ver. 
Narciso Yague Guimarães, 

277 - Centro Cívico); no PAC 
do distrito de Braz Cubas 
(rua Capitão Francisco de 
Almeida, 47 - Braz Cubas) 
e no Centro Integrado de 
Cidadania (CIC) do distrito 
de Jundiapeba (alameda Santo 

Angelo, s/n - Jundiapeba). O 
horário de atendimento é de 
segunda a sexta-feira das 8 
às 17 horas.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes esclarece que apenas 
o contribuinte do tributo 

poderá realizar o parcela-
mento. “Contribuinte é a 
pessoa que efetivamente 
deve - a princípio, não se 
admite que terceiros façam 
o parcelamento da dívida 
dos outros”, informou.

Perguntado sobre as metas 
de arrecadação do município 
com a campanha, o secre-
tário de Finanças reiterou a 
posição do prefeito sobre o 
caráter conciliatório e não 
arrecadador da campanha. 

“Esta campanha tem, entre seus 
diferenciais, a não-exigência 
de pagamento de uma parte 
do débito para poder aderir 
aos descontos. Sabemos dos 
desafios enfrentados pela 
população durante a pan-
demia e queremos ajudar a 
colocar os débitos em ordem”, 
reforçou o secretário Abílio.

Segundo levantamento da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes, 
a dívida ativa da cidade, que é 
a soma de todos os impostos 
que não foram pagos pelos 
moradores, é de aproxima-
damente R$1,168 bilhão. Tal 
montante é o equivalente a 
80% do orçamento municipal 
para este ano, e possui em 
sua composição débitos de 
pessoas físicas e jurídicas, 
espólios e inventários não 
concluídos.

Andre Diniz

Entre as dívidas que podem ser quitadas estão às relacionadas ao IPTU de Mogi

Divulgação/PMMC

Para garantir 
seu lugar, os 
participantes 
deverão acessar o 
site da prova
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Mais de 1,7 mil servidores 
receberão imposto retido

Mogi- A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes irá pagar 
o Imposto de Renda Retido 
na Fonte, que foi retido 
indevidamente no paga-
mento de licença-prêmio 
em pecúnia dos anos de 
2018, 2019 e 2020 para 
1.709 servidores. Com foco 
na valorização dos servi-
dores, a Administração 
Municipal fez um esforço 
financeiro para reparar o 
erro cometido no passado. 
O pagamento total será de 
R$ 6,5 milhões. 

O pagamento dos valores 
foi discutido e acordado 
com o sindicato dos ser-
vidores. Para que o erro 
não seja mais cometido, a 
partir de sexta-feira passada, 
servidores que solicitarem 
licença-prêmio em pecúnia 
não terão o desconto do 
Imposto de Renda (IR).

Do total de servidores 
prejudicados, 783 são da 
Secretaria Municipal de 
Educação. Como o recurso 
já existe no orçamento da 

Pagamento

Pasta, o pagamento será 
feito em parcela única no 
mês de outubro. Das demais 
Pastas 926 profissionais 
receberão o valor retido 
indevidamente. O valor 
restituído será do orçamento 
municipal e o pagamento foi 
dividido em três parcelas, 
que serão pagas nos meses 
de outubro, novembro e 
dezembro. 

“Esta correção se fazia 

necessária - antes de tudo, 
é uma questão de justiça. 
Isso porque a atual gestão 
do município é pensada 
nas pessoas e na valoriza-
ção dos servidores, com o 
investimento na formação e 
no reconhecimento do ser-
viço de qualidade oferecido 
à população da cidade de 
Mogi das Cruzes”, ressal-
tou o secretário de Gestão, 
Daniel Oliveira.

783 servidores são da Educação e 926 das demais Pastas

Divulgação/PMMC

Programa Quitanda Social 
atende mais de 1.400 famílias
Ação distribui alimentos adquiridos de agricultores locais para famílias mogianas em situação de vulnerabilidade

AGRICULTURA

Mogi- O programa Qui-
tanda Social, que distribui 
alimentos adquiridos de 
agricultores locais para 
famílias mogianas em si-
tuação de vulnerabilidade, 
encerrará em outubro o ciclo 
de atendimentos de 2021. 
A ação, que foi iniciada no 
mês de março, deu um salto 
ao longo do ano, saindo de 
uma média inicial de 250 
famílias atendidas para 
chegar à marca atual de 
1.420 famílias mogianas 
contempladas pelo projeto.

Esse crescimento foi pos-
sibilitado pela inscrição 
no Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), da 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), 
o que fez com que mais 
recursos, provenientes do 
governo federal, fossem 
direcionados à ação. Além 
disso, foi possível desenvol-
ver um planejamento mais 
amplo e assertivo e atender 
locais e comunidades até 
então não abrangidos pelo 

programa.
“Conseguimos levar as 

entregas para pontos da 
cidade nunca antes aten-
didos, como Biritiba Ussu, 
Conjunto Habitacional Ve-
reador Jefferson da Silva, Vila 
Pomar, Residencial Novo 
Horizonte, Conjunto Santo 
Ângelo,  Vila Estação, Vila 
Brasileira e Cezar de Souza”, 
destacou a coordenadora 
do Programa Acessuas/
Conduz, Vera Suzart, que 
faz a gestão do Quitanda 
Social. Ainda segundo ela, a 

expectativa é que em 2022 
a ação tenha continuidade, 
novamente com o respaldo 
do PAA e governo federal.

Nas próximas semanas, 

as entregas continuarão 
ocorrendo em locais como 
Jundiapeba, Mogilar, Vila 
Nova União, Jardim Layr, 
Jardim Piatã I e II, Residencial 

Novo Horizonte, Centro, 
Vila Moraes e Biritiba Ussu. 
São beneficiadas famílias 
referenciadas pelas uni-
dades do CRAS e também 

atendidas por organizações 
sociais. Trata-se, portanto, 
de pessoas em reconhecida 
situação de vulnerabilidade.

O Quitanda Social é uma 
iniciativa da Secretaria de 
Assistência Social, por meio do 
Programa Acessuas Trabalho/
Conduz e tem parceria com 
a Secretaria de Agricultura, 
com a Coordenadoria de 
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável e com cooperativas 
agrícolas da cidade, como 
a Cooprojur e a Copavat, 
além do governo federal.

A estrutura do progra-
ma também foi absorvida 
neste ano pela campanha 
humanitária Projeto e Salve 
+ Vidas, da Fundação Banco 
do Brasil, que pela segun-
da vez contemplou Mogi 
das Cruzes. A articulação 
também envolveu o projeto 
FaçaumBemINCRÍVEL, uma 
iniciativa dos Agricultores 
de Quatinga e visa evitar 
o desperdício de produtos 
agrícolas e destiná-los a 
famílias em necessidade.

Atendimento vai até outubro; expectativa é que em 2022 a ação tenha continuidade

Divulgação/PMMC

Mogi- Estão abertas as ins-
crições para vagas em educação 
infantil em período integral 
nas creches da rede municipal 
de ensino de Mogi das Cruzes. 
Até o dia 30 de setembro, pais 
e responsáveis de crianças 
de zero a cinco anos podem 
fazer a inscrição por meio do 
aplicativo Educa + Mogi ou 
pelo site http://www.se-pmmc.
com.br/educamaismogi/app/

As inscrições farão parte do 
Cadastro Municipal Unificado 
(CMU), cadastro exclusivo 
para concorrer às vagas de 
educação infantil em período 
integral. Aqueles que já se 
inscreveram em edições an-
teriores não precisam refazer 
o processo. Se for necessário 
atualizar os dados do aluno, 
o contato pode ser feito com 
a Secretaria de Educação. Em 
caso de dificuldades de acesso 
à internet, a inscrição poderá 
ser feita mediante agendamento 
nas creches.

Mais informações pelo te-
lefone 4798-5086.

Educação 
receberá 
inscrições para 
vagas em creches

Até 30 de setembro

Projeto foi iniciado 
no mês de março 
com uma média 
de 250 famílias 
atendidas
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SBT, 21H00

Chiquititas
Teca diz para Pata que Cris saiu toda arrumada. Pata fi ca preocupada, pois a 

amiga foi se encontrar com um desconhecido, o que pode ser muito perigoso. 

GLOBO, 17H55

Malhação
Pedro acredita que poderá rever Karina, mas Delma o proíbe de sair de casa. 

Gael convida Dandara para voltar a morar com ele.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Pilar conversa com Pedro e Teresa, e descobre que Samuel está se formando 

em engenharia. Quinzinho e Clemência pensam sobre Vitória. Pilar é hostil 

com Luísa. Lupita conhece Bernardinho. Batista questiona Bernardinho sobre 

sua formação na Marinha.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Sabine não gosta de ver Dom na cozinha com Madalena. Agnaldo entra em 

desespero ao ver que acabou dedurando Sandra Helena para Domênico. 

Dom vai embora da casa de Lígia ao ver Sabine sendo hostil com Madalena. 

Eric coloca Athaíde e Pedrinho frente a frente para fazer o marido de Lígia 

contar o que sabe sobre o acidente de Mirella.

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo se emociona ao ver João Lucas. Jurema sente ciúmes de Cora. 

Lorraine invade a casa de Silviano. Bruna observa Danielle e Maurílio. José 

Alfredo pede para João Lucas e Du não contarem para ninguém sobre sua 

presença. Robertão decide ir para Paris, já que Érika não responde a seu 

pedido de casamento. Felipe vai atrás de Enrico.

RECORD, 21H

Gênesis
Kamesha tenta se explicar para o faraó. Uma festa agita o palácio. José é 

surpreendido por Asenate. Sheshi sofre com a atitude de Kamesha.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Emudece
Casa

rústica de
regiões

serranas

Processo
de transfor-
mação das 
borboletas

Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

Cão brin-
calhão de

origem
alemã

O esporte
mais

popular 
no Brasil

Hortaliça
de boa du-
rabilidade

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes

Sentimen-
to de so-
freguidão

Diz-se de
indivíduo

lento

(?) Waters,
um dos fun-
dadores do
Pink Floyd

Cavalo de
pelagem
marrom

Giulia (?),
atriz de
"Boogie

Oogie"  (2014) 

"Os fins
justificam

os (?)"
(dito)

Amigos e (?): os con-
vidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca

Sufixo de
"hidroxila"

Parte 
do boi

Sal do (?),
tempero
rosado

(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Botão de
rádios

Divisões de
presídios
Telúrio

(simbolo)

Distúrbio 
psiquiátri-

co que
pode cau-
sar acú-
mulo de
dívidas e

depressão

Et cetera
(red.)

Mestre do
Gênio (Lit.)

Abaixo de
Banho

oriental 
de spas

Teorias

O par do 
condiciona-
dor capilar

Aplauso,
em inglês

Picape 
ou sedã

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito

Sem (?) 
nem beira:
na miséria
A 5ª letra

Fonte do
caviar

Capa de
confrarias

Arma de 
arremesso
Como se 

encontram
os mem-
bros de
debates 

televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Meta de
projetos

Tatuagem
do Popeye

Tony Ra-
mos, ator
Resina de

colares

Estado do
carimbó

Instrumento de
percussãoNome (?):

Francisco, para Jor-
ge Mario Bergoglio
(Catol.)

Passar ao
longo de
Deus, em

latim

FCAM
CACHALOTE

HIMALAIAETC
DIALSOBAMO

ALIEOXAMPU

ADAMFUTEBOL
PERCORRERRS

DEOOSAFÃ
BESTAESCOPO

PORASLESO
RTCNROGER

CARAACARAC
GAMOVABOM

TAMBORCLAP
PAPALEIRA

PARAMEIOS

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

Às vezes, pensamos 
em desistir de algo 
que queremos por 
essas coisas serem 
cheias de obstáculos, 
mas a vida é feita 
de superações e 
conquistas. No meio 
de cada conquista 
vêm as decepções, 
as brigas, os 
problemas, as dores 
e o sofrimento, mas 
é necessário passar 
por todos esses 
obstáculos. Seja 
forte e enfrente seus 

MOMENTO
especial

ACREDITE E LUTE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

ROSE APARECIDA MIGUEL

CARLOS ALBERTO GALLO

Feliz Aniversário! Que sua vida seja recheada de bons e 

felizes momentos. Parabéns!

“Que o vento leve o necessário e 
me traga o suficiente.”

 cultura@jornaldat.com.br

problemas, abandoná-
los não vai resolver 
nada.

A fraqueza é 
a desculpa dos 
covardes!
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA - PREGÃO 064/2021 - PROCESSO Nº: 201.174/2021 

e apenso
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de hidróxido de cálcio.

Devido a necessidade de correções no edital, essa Autarquia comunica que fica REDE-
SIGNADA para dia 04 de outubro de 2021 até 08h00min a data de recebimento das 
Propostas, que inicialmente estava marcada para o dia 30 de setembro de 2021 até 08h00, 
EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO no endereço http://www.bbmne-
tlicitacoes.com.br/. O Edital passará a ser identificado pelo nº 064-2/2021 e poderá ser 
examinado e adquirido, juntamente com seus anexos, no site da Prefeitura http://www.

mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/ a partir de 21 de setembro de 2021.

COMUNICADO - DECISÃO DE RECURSO E RETOMADA DA SESSÃO
PREGÃO nº 006/2021 - PROCESSO nº 201.037/2021 e apensos

OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do Sr. Diretor Geral, comunica 
que foi dado PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apresentado pela licitante MULTILI-
XO REMOÇÕES E LIXO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. contra o resultado da licitação 
em epígrafe, INABILITA a licitante vencedora VERONICA DANIELE GONÇALVES DO 
NASCIMENTO dos LOTES 1 e 2, e CONVOCA as licitantes remanescentes em ambos 
os lotes para retomada da sessão no dia 23 de setembro de 2021, às 14 horas, na sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, à Av. Narciso Yague Guimarães, 

277, Centro, Mogi das Cruzes, SP. 
Mogi das Cruzes, em 20 de setembro de 2021. 

JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

Lilian Evangelista de Souza
Patricia Aparecida Marciano
Maria Helena Amaral Ribeiro

Elio Santana Santos
Rafaela Araujo Vilela

Vanderley Gonzaga da Silva
Jose Divino da Silva Ricardo

Yoshimi Hamamoto
Gustavo Schmidt

Donata Maria Nogueira Fernandes
Jose Luiz de Mattos

Tiziano Tortelli
Ugo Truffa

FALECIMENTOS

17 DE SETEMBRO DE 2021

FALECIMENTOS

18 DE SETEMBRO DE 2021

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/21 - PROCESSO Nº 17.085/21

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

Secretaria Municipal de Gestão Pública, em 20 de setembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - SMO 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas e PREVIAMENTE inscritas em 
Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º 
(TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 015/21 - PROCESSO Nº 22.700/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO 
CEIM PROFª. MARIA APPARECIDA DE CAMPOS MASCI FARIA, LOCALIZADA NA AVENIDA 
BENEDICTO PEREIRA DE FARIA Nº 740 – JARDIM ARACY, NESTE MUNICÍPIO.
FONTE CONTÁBIL: Transferências Federais – Salário Educação Fundamental
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 07 de outubro de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 9 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 20 de setembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras___________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO LETRÔNICO Nº 139/2020 - PROCESSO Nº 26.045/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO “A” COM 01 MACA RETRÁTIL.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sr. Secretária Municipal de Saúde, 
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 Nº 139/2020. 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 03 de setembro de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 004-2/21 - PROCESSO Nº 16.712/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DA E.M. “ÁLVARO DE CAMPOS 
CARNEIRO” – DISTRITO DE JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os 
pareceres exarados pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Obras e da 
Secretaria Municipal de Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das empresas: DEMAX 
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA; FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA EIRELI; 
MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI e TETO CONSTRUTORA S/A, para a fase seguinte do 
certame. Decidiu ainda, INABILITAR as empresas: A10 METAL ESTRUTURAS METÁLICAS 
EIRELI, por não atender ao subitem “2.5.5”; ANTES E DEPOIS INSTALAÇÕES E REFORMAS 
LTDA, por não atender aos subitens “2.5.5, 2.5.6, 2.5.14 e 2.5.15”; FERA CONSTRUTORA 
GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA, por não atender ao subitem “2.5.1 e MULTIVALE 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA, por não atender ao subitem “2.5.5” do Edital. 
Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do Aviso de Habilitação/
Inabilitação na imprensa, para a interposição de eventuais recursos, em não havendo, fica 
estabelecido conforme subitem “3.3” do Edital, o dia 29 de setembro de 2021, às 10 horas, 
para abertura dos envelopes nº 2 – PROPOSTA, na sala de reuniões da Comissão Municipal 
Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 20 de setembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ACESSE: WWW.PORTALNEWS.COM.BR
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Prefeitura inicia pintura de nova ciclofaixa

Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciou na semana passada a pintura da nova ciclofaixa 

que ligará o distrito de Cezar de Souza à região do Socorro, passando pelas avenidas 

João XXIII e Vereador Narciso Yague Guimarães. No entanto, por questões de 

segurança, a orientação da administração municipal é que o espaço não seja utilizado 

pelos ciclistas antes do término dos trabalhos.

Mogi- Uma ferramenta 
do Código de Obras e Edi-
ficações (Lei Complemen-
tar nº 143 /18) tem sido 
importante no trabalho 
de minimizar os riscos de 
enchentes. Os artigos 226 e 
228 da legislação determi-
nam a obrigatoriedade da 
execução de reservatório 
para acumulação de águas 
pluviais em empreendimentos 
com área impermeabiliza-
da superior a 500 metros 
quadrados. No período de 
janeiro de 2020 a agosto 
de 2021, foram deferidos 
71 alvarás para processos 
desse tipo e protocolados 
outros 196 processos, que 
estão em análise.

Para a Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
de Mogi das Cruzes, trata-

-se de uma política pública 
presente na execução de 
obras e edificações que 
resulta em benefícios diretos 
para o meio ambiente, uma 
vez que os reservatórios 
funcionam como pequenas 
piscinas e acumulam a 

água da chuva, que pode 
ser reutilizada e deixa de 
sobrecarregar o sistema de 
drenagem da cidade.

A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente  
fez uma análise sobre os 
resultados práticos desta 
política urbanística para 
a gestão dos processos 
geodinâmicos de risco – 
como o risco de enchentes 
decorrentes das chuvas e 
da impermeabilização dos 
terrenos. 

A conclusão é de que, 
desde 2018, ao menos 124 
mil metros quadrados da 
área urbana foram bene-
ficiados diretamente com 
esta ferramenta de caráter 
ambiental presente no Có-
digo de Obras.

Sem a exigência da cons-
trução dos reservatórios de 
água, esta área total seria 
impermeabilizada e poderia 
trazer impactos negativos 
no território, aumentando 
a possibilidade de acúmulo 
de água nas chuvas mais 
intensas.

Ferramenta auxilia na 
prevenção de enchentes

Meio Ambiente

Mogi- A Prefeitura preparou 
uma programação especial 
para a Semana Nacional do 
Trânsito, que ocorre entre os 
dias 18 e 25 de setembro em 
todo o país. As ações com-
preendem palestras, atividades 
educativas, de conscientização 
e serviços com foco principal 
na educação para o trânsito 
e na construção do conceito 
compartilhamento do espaço 
público.

As atividades da Semana 
Nacional do Trânsito em Mogi 
das Cruzes começam hoje com 
mais uma edição da atividade 

“Sentindo na Pele”, na avenida 
Cívica. A ação será realizada 
em dois horários – às 11 e às 
14 horas – com motoristas 
da empresa CS Brasil, do 
transporte coletivo municipal.

Durante esta atividade, um 
dos participantes utiliza uma 
bicicleta enquanto um ônibus 
passa muito próximo a ele. 
Assim, o participante viven-
cia na prática um problema 
recorrente para os ciclistas. O 
objetivo é reforçar aos partici-
pantes a necessidade de adotar 

medidas para a segurança dos 
ciclistas, principalmente no 
que se refere ao espaço que 
deve ser obedecido quando se 
ultrapassa ou se aproxima de 
alguém circulando de bicicleta. 

Já amanhã, será realizado 
o Pedal com Crianças para 
marcar o Dia Mundial sem 
Carro. A atividade atenderá 
os pequenos de 6 a 10 anos 
e ocorrerá na avenida Cívica, 
das 14 às 17 horas. Além das 
orientações  serão distribuídos 
pipoca e algodão-doce.

O trabalho para a segurança 
dos ciclistas terá destaque na 
quinta-feira, das 19 às 20 horas, 
com mais uma edição da ação 

“Vá de bike com segurança”. 
A palestra será realizada no 
auditório do prédio-sede da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Para fechar a programação, 
no próximo sábado, a Secreta-
ria Municipal de Transportes 
planejou uma ação especial. 
Das 9 às 13 horas, na avenida 
Cívica, será realizada a ação 

“Vistoria Veicular: Segurança 
Viária, a responsabilidade é 
de todos”.

Prefeitura apresenta 
programação

Semana Nacional do Trânsito

Mogi- A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes está abrindo vagas 
de agendamento online por 
meio do site www.cliqueva-
cina.com.br para aplicação 
da terceira dose contra a 
Covid-19 em idosos com 
80 anos ou mais que com-
pletaram o esquema vacinal 
há pelo menos 6 meses. Os 
interessados também podem 
ligar para o telefone 160, 
das 16 às 22 horas, horário 
destinado para esse tipo de 
atendimento no sistema. 

Mogi das Cruzes, assim 
como os outros municípios 
paulistas, segue as diretrizes do 
governo do Estado em todas as 
ações e etapas da imunização 
contra o coronavírus.

Para a aplicação da terceira 
dose, a Secretaria de Estado 
da Saúde enviou lotes da 
CoronaVac/Butantan/Sinovac, 
que é o imunizante dispo-
nibilizado. O objetivo da 
dose de reforço é ampliar a 
proteção contra a Covid-19 
em grupos mais vulneráveis, 
ação garantida por todos os 
fabricantes.

Outros agendamentos online 
estão disponíveis por meio 
do site oficial da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes: repes-
cagem de primeira dose para 
pessoas com 18 anos ou mais 
e segunda dose da AstraZeneca 
para quem tomou a primeira 
até o dia 30 de junho.

Novas vagas serão liberadas 
hoje, para primeira, segunda 
e terceira dose do imunizante 
CoronaVac/Butantan/Sinovac. 
Os interessados devem verifi-
car o site porque novas vagas 
são liberadas periodicamente, 
de acordo com a chegada ou 
remanejamento dos lotes. 

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê (Con-
demat) registrou oito óbitos 
por Covid-19 nas últimas 72 
horas.Com essa atualização 
o total de vítimas fatais é de 
5.384 desde o início da pan-
demia. As vítimas fatais eram 
residentes nos municípios de 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes e Poá.

Agendamento pode ser 
realizado online

Terceira dose

Obras do novo Parque Airton 
Nogueira, no Rodeio, tem início

Parque deve estar pronto e entregue ano que vem à população; espaço terá quase 140 mil metros quadrados

PROGRAMA VIVA MOGI

Mogi - A Prefeitura con-
firmou na tarde de ontem 
o início das obras do novo 
parque desportivo na região do 
Rodeio, no distrito de Cezar 
de Souza. O novo parque, 
que poderá receber o nome 
de “Airton Nogueira”, será 
entregue no ano que vem.

Segundo a administração 
municipal, a empresa Demax 

- grupo que venceu o processo 
de licitação para a construção 
do parque - deu início ao 
processo de construção, com 
a preparação do canteiro de 
obras, para no futuro fazer 
as primeiras demarcações 
no terreno.

A área total do parque 
será de 139,4 mil m², com 

Obra está sendo feita no distrito de Cezar de Souza

investimento total da ordem 
de R$10,8256 milhões. O 
parque prevê a construção de 
pistas de caminhada, academia 
da terceira idade, quadras 
de tênis, futebol de salão, 
espaço poliesportivo, além 
de campos de areia, espaço 
para pets e área para prática 
de parkour - modalidade 
desportiva com o uso do 
corpo para superação de 
obstáculos, entre outros itens.

Segundo o prefeito de 
Mogi das Cruzes, Caio Cunha 
(Pode) na última sexta-feira, 
o parque poderá receber o 
nome de Airton Nogueira, 
comerciante nascido em 
Mogi das Cruzes que dirigiu 
a Associação Comercial local 
e ajudou a fundar o Sindicato 
do Comércio Varejista de 

Mogi das Cruzes e Região 
(Sincomércio). O projeto de 
Lei será encaminhado nesta 
semana para a Câmara de 
Vereadores para avaliações 
e votação no plenário nas 
próximas semanas.

Por décadas, Airton foi 
voluntário da Festa do Divino 
de Mogi das Cruzes e se tornou 
coordenador da barraca do 
Afogado, prato tradicional da 
festa. Ele faleceu em 2016 
após enfrentar um câncer, 
tendo um dos seus últimos 
atos a busca pela instalação 
de uma nova unidade do 
Serviço Social do Comércio 
(Sesc) no município, que foi 
ratificado em 2020.

Obras
Além das obras do futuro 

parque Airton Nogueira, 
está previsto no programa a 
construção de um segundo 
parque, com investimento de 

R$4,5 milhões e um prazo 
de construção de aproxima-
damente 18 meses.

Na primeira etapa do 

programa de investimen-
tos em infraestrutura para a 
região leste da cidade, tam-
bém foi aprovado o projeto 
de expansão da Estação de 
Tratamento de Esgoto-Leste 
(ETE-Leste) do Serviço Mu-
nicipal de Águas e Esgotos 
(Semae), que aumentará dos 
atuais 142 litros/segundo para 
460 litros/segundo. O local 
terá investimentos de R$32,6 
milhões e o cronograma de 
obras é de três anos.

O programa também prevê 
investimentos nos eixos de 
mobilidade urbana, saneamento 
e preservação socioambiental 
na região leste da cidade, com 
investimentos de mais de 
R$350 milhões, advindos do 
Banco de Desenvolvimento 
da América Latina (CAF).

Andre Diniz
Moginews/Arquivo


