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Profissionais da saúde receberão 
dose de reforço contra Covid-19

Ação será possível graças à vinda de uma nova remessa da Pfizer, que chegará a partir de hoje para as cidades do Alto 

MOGI

  Theatro Vasquez recebe espetáculo  
“De Bem com a Vida”. Cidades, página 4

Os trabalhadores da área da 
saúde que residem na vão come-
çar a receber a dose adicional da 
vacina contra a Covid-19. Um 
novo lote de Pfizer, contendo 
64.788 doses, será entregue pelo 
Grupo de Vigilância Epidemioló-
gica (GVE) aos municípios entre 
hoje e quarta-feira. Deste total, 
41.568 são para aplicação da dose 
de reforço para os trabalhadores 
da saúde. O restante, 23.220 do-
ses, vão contemplar jovens de 25 
a 27 anos com a segunda dose.  
Cidades, página 8

Sesi

Skaf vem a 
Mogi e recebe 
homenagens
Cidades, página 4

Além dos profissionais, lote vai atender jovens de 25 a 27 anos

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá
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Imposto de Renda

Poá consegue liminar que suspende 

pagamento de R$ 4,5 milhões

Valor está sendo cobrado pela Receita Federal; para 
Prefeitura, débito é ilegal. Cidades, página 3
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CONTRATAÇÃO EM MOGI 
DEVE SER MAIOR DESDE 

Natal

Estimativa é para a contratação de temporários para 
este final de ano. Cidades, página 8

prefeitura de guararema
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DOAÇÃO EM PARCERIA
O Mogi Shopping, em parcerias com 
entidades sociais, arrecadou no úl-
timo mês mais de 300 itens desti-
nados à doação. As 150 crianças 
matriculadas na Creche Fraterni-
dade Antônio de Pádua ganharam 
reforço na merenda com três ces-
tas de hortaliças e temperos culti-
vados na Horta Mogi Shopping. Já 
o projeto social Vida em Movimento 
contribuiu com a Casa São Vicente 
de Paulo. As alunas doaram 66 pa-
cotes de alimentos não perecíveis, 
que foram diretamente para a cozi-
nha da entidade que cuida de idosos.

MAIS DOAÇÕES
Outros 157 itens, entre mantas, co-
bertores, meias e peças de roupas 
foram doados pelos clientes na Sa-
cola do Bem. Os itens foram entre-
gues para o Fundo Social de Solida-
riedade da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes. As famílias atendidas pelo 
programa Mesa Brasil do SESC SP 
também contaram com a força da 
rede de solidariedade formada pelo 
Mogi Shopping que, em parceria com 
o Sincomercio de Mogi das Cruzes e 
Região do Alto Tietê, arrecadou 99 
pacotes de alimentos não perecíveis.

Mais informações sobre as campa-
nhas sociais as quais o Mogi Shop-
ping participa podem ser obtidas 
pelo telefone (11) 4798-8800.

CONSELHO TUTELAR
Desde ontem, o Conselho Tutelar 
do município de Santa Isabel aten-
de em um novo local. A sede está 
localizada na rua Vereador Roberto 
de Almeida Machado, 93, no bairro 
Vila Nova, ao lado do Fundo Social 
de Solidariedade. Para mais infor-
mações entre em contato pelo te-
lefone 4657–1701, ou pelo celular 
94140-4365.

CAPS 24 HORAS
O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiu-
chi (PL), anunciou anteontem a cria-
ção de um Centro de Atenção Psi-
cossocial (Caps) com funcionamento 
24 horas para atendimento integral 
às demandas de Saúde Mental no 
município. O equipamento deverá 
ser projetado com previsão de lan-
çamento para até 2024. A novidade 
foi anunciada durante o primeiro 
encontro de fomento à nova política 
municipal de Prevenção ao Suicídio, 
sediado no Teatro Armando de Ré.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Exceção necessária

O 
conceito de desenvolvimento 
econômico por meio do investi-
mento em educação como pon-
to de partida para a inovação já 

foi testado e provado ao longo de nossa his-
tória como civilização - desde a Era Dourada 
dos califados árabes e suas “Casas do Conhe-
cimento” aos saltos tecnológicos dos países 
europeus e asiáticos no período pós-Segunda 
Guerra Mundial, os exemplos empilham-se 
nas universidades e plataformas de governo.

No entanto, no Brasil ainda se considera um 
“ponto fora da curva” quando o investimento 
na educação de qualidade se torna aparente, 
como ocorrido nesta sexta-feira em Mogi das 
Cruzes, com a inauguração oficial de uma 
nova escola do Sistema Social da Indústria 
(Sesi-SP) e do FabLab Escola. As imagens de 
prédios com laboratórios para atividades da 
grade de ensino e para atividades extracurri-
culares nunca deixam de impressionar - não 
por apresentar “coisas de primeiro mundo”, 
mas por mostrar que estes investimentos po-
dem estar ao nosso alcance, meros mortais de 
um país em eterno desenvolvimento.

A situação do ensino público, em especial 

no Estado de São Paulo, ainda segue o mesmo 
noticiário por décadas - dos cortes, das difi-
culdades dos profissionais, da falta de infraes-
trutura do Ensino Fundamental à graduação. 
Com a somatória das notícias nos últimos anos 
de redução nas bolsas de estudo para pesquisa 
acadêmica e a “fuga de cérebros” pela falta de 
investimento e reconhecimento no valor do 
ensino público de qualidade, fazem notícias 
como a criação de escolas de alto desempe-
nho não apenas uma tábua de salvação para 
a educação no Brasil, mas atestam a falta de 
compromisso da Federação e de Estados na 
condução das políticas públicas voltadas ao 
ensino e à preparação das futuras gerações.

O mundo chegou ao ponto em que as men-
tes da atual geração precisam pensar soluções 
para nos salvar de nós mesmos, dos impactos 
ambientais e civilizatórios, que nós mesmos 
criamos. E em uma grande parcela de um 
Brasil que ainda acredita que Paulo Freire é 
um subversivo ao invés de um proponente, 
escolas como a do Sesi que foi inaugurada 
nesta sexta-feira, infelizmente, seguem sendo 
exceções. Necessárias exceções para que nos 
salvem de nossa mediocridade. 

Todas as pessoas têm livre 
arbítrio, ou seja, podem fazer 
o que quiserem desde que res-
peitem as leis, os costumes e 
a moral. Mas, há uma frase 
popular que diz: “há gosto até 
para o mau gosto”. Um dos 
problemas que se está assis-
tindo são os veículos parti-
culares que transitam com 
músicas e sons em altíssimo 
nível, trazendo irritações e 
até problemas aos ouvidos. 

Pancadão tira o sossego da 
população, pois em horários 
após as 22 horas, e de madru-
gada, tira a paz das famílias. 
Quer ser respeitado respei-
te. Pancadão ameaça a tran-
quilidade dos trabalhadores, 
principalmente aqueles que 
precisam descansar repousar 
para no dia seguinte levantar 
as 4 ou 5 horas, se preparan-
do para o trabalho que visa 

Pancadão e desrespeito

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

buscar o sustento da família. 
Em vários bairros da ci-

dade e no centro, jovens e 
até pessoas com mais idades 
desrespeitam a lei do silêncio, 
circulando ou estacionando 
os seus veículos em frente 
das residências, com sons 
altíssimos, acordando bebês, 
crianças e toda a família. Es-
tas irresponsabilidades estão 
trazendo problemas aos lares, 
impedindo de repousar para, 
no dia seguinte, reiniciar a 
vida doméstica e os trabalhos. 

Em discurso na Câmara 
Municipal de Mogi das Cru-
zes, o Vereador Mauro Yoko-
yama (mais conhecido como 
Mauro do Salão), abordou o 
assunto e, por isso, deve ser 
parabenizado. Destacou  que 

“providencias precisam ser to-
madas imediatamente pelas 
autoridades locais, quer seja 

o prefeito, guarda municipal, 
policia militar e também pe-
los cidadãos que estão sendo 
prejudicados”. A legislação 
municipal proíbe emissão de 
sons por veículos em trân-
sito ou estacionados acima 
dos limites permitidos. Há 
soluções, mas tudo depen-
de de fiscalização e punições 
para os que desrespeitam os 
horários. 

Caros jovens, adolescentes, 
adultos e outros colaborem 
com a paz e a tranquilidade 
das famílias nos horários no-
turnos. Que as autoridades 
tomem as providencias ime-
diatamente. No momento em 
que os desrespeitosos forem 
punidos a situação começará 
a melhorar e haverá confor-
to para as famílias. Cidadãos 
que não respeitam os seme-
lhantes não poderão evoluir.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavoarruda.adv@uol.com.br
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Liminar suspende pagamento 
de R$ 4,5 milhões à Receita

Poá - A Prefeitura garantiu 
a suspensão de cobrança ilegal 
no valor de R$ 4,5 milhões feita 
pela União. A liminar junto 
à Justiça Federal suspendeu 
a cobrança do valor ontem. 
A administração municipal 
havia sido notificada pela 
Receita Federal para realizar 
o pagamento no prazo de 30 
dias, que segundo o órgão, 
seriam devidos à União. A 
cobrança diz respeito ao Im-
posto de Renda (IR) incidente 
sobre os valores pagos aos 
fornecedores do município.

Segundo o Secretário de 
Assuntos Jurídicos de Poá, 
Marcos Favaro, a cobrança é 
ilegal, pois tais valores perten-
cem ao município, conforme 
estabelece a Constituição Federal. 
A Procuradoria do município, 
após tomar conhecimento da 
cobrança, ajuizou mandado 
de segurança com a finalidade 
de suspender liminarmente 
a cobrança, e ao final, anular 
a dívida.

“A Justiça Federal, por meio da 
11ª Vara da Capital, concordou 

Imposto de Renda

com as razões do município 
e deferiu a liminar requerida 
pela Procuradoria. A União 
será intimada da decisão nos 
próximos dias”, explicou o 
chefe da Pasta.

A Prefeita Marcia Bin (PSDB) 
recebeu a notícia com satisfação. 

“Essa conquista evita que a 
cidade tenha que arcar com 
o pagamento desta elevada 
quantia, permitindo que a 
receita municipal continue 
sendo destinada ao atendimento 

das necessidades da população 
poaense”, ressaltou a chefe 
do Executivo.

Ainda, segundo a Procu-
radoria Municipal, a decisão 
evita que o município, no caso 
de não pagamento da dívida, 
fosse inscrito em cadastros de 
inadimplentes, o que poderia 
impossibilitar o recebimento 
de repasses ou emendas, difi-
cultando ainda mais o cenário 
de crise experimentado pela 
Administração Municipal.

Marcos Favaro alegou que a cobrança é ilegal

Rodrigo Nagafuti/Secom Poá

Secretaria confirma continuidade 
de vacinação nos postos de saúde
Ação teve inicio na quinta-feira e continuou ao longo do dia de ontem; atendimentos seguem das 8 às 15 horas

CONTRA A COVID

Suzano - A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde confirmou 
ontem a continuidade da 
campanha de imunização 
contra o coronavírus (Co-
vid-19) nos postos da cidade. 
O atendimento segue nas 
24 unidades, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 15 horas. 
A ação contempla a primeira 
dose dos munícipes maiores de 
12 anos; a segunda aplicação 
conforme aprazamento; e a 
dose de reforço dos idosos 
maiores de 60 anos que com-
pletaram a segunda aplicação 
há seis meses ou mais e das 
pessoas imunossuprimidas 
que tomaram a segunda dose 
há 28 dias ou mais.

O trabalho desta semana, 
em dois dias de operação no 
novo formato, rendeu 8.645 
aplicações na cidade. O re-
sultado satisfatório garantiu 
que o Comitê Municipal de 
Enfrentamento à Covid-19 
mantivesse o modelo de aten-
dimento descentralizado para 
as próximas semanas. A ex-
pectativa é de que o cenário 

siga com avaliações semanais, 
sobretudo quanto à procura 
pela segunda dose, que asse-
gura a resposta imunológica 
contra o novo coronavírus.

De acordo com levantamento 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, nesses dois dias de 
atendimento, a maior procura 
na cidade foi justamente pela 
segunda aplicação, com 7.120 
atendimentos no município. 

“Percebemos que a nossa missão 
de reforçar a importância da 
imunização em duas etapas 
deu muito certo. As pessoas 
estão procurando os postos de 
saúde para completar o ciclo e 
garantir proteção. Trabalhamos 
arduamente ao longo de oito 
meses de campanha para agora 
colhermos os resultados, com 
mais de 93% da população 
imunizada com a primeira 
dose e seguindo ritmo cres-
cente com a segunda dose, 
que agora pode ser obtida 
a qualquer dia da semana 
na unidade mais próxima 
de casa”, disse o secretário, 
Pedro Ishi.

Em relação à primeira dose, 
o município registrou mais 
1.525 vacinados ao longo 
da quinta e sexta-feira. Já a 
terceira aplicação de reforço 
contemplou 291 pessoas. 

“Avaliamos que são índices 
bastante satisfatórios, com a 

intenção de diluir cada vez 
mais a demanda”, completou. 

Os requisitos de atendimento 
seguem os mesmos, de acordo 
com a dose contemplada. Para 
receber a primeira aplicação, o 
munícipe deve ter mais de 12 
anos de idade e apresentar 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 autorização 
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.   

Para receber a segunda dose, 
basta o munícipe apresentar 
um documento original com 
foto, CPF e o cartão de vaci-
nação adquirido na primeira 
etapa. Os mesmos requisitos 
são necessários para receber 
a terceira dose de reforço, a 
fim de se comprovar as duas 
aplicações anteriores dentro 
do prazo vigente. No caso das 
pessoas imunossuprimidas, 
também será exigido relató-
rio médico ou receita de uso 
contínuo.

Ações estão contemplando os moradores de Suzano que são maiores de 12 anos

Wanderley Costa/Secop Suzano 

Ferraz - Este final de 
semana será repleto de ati-
vidades. Hoje será realizada 
a Maratona Esportiva no 
Parque Municipal Nosso 
Recanto. Serão realizadas 
partidas de futsal, futebol 
e basquete (3x3) e apresen-
tações de skate ao longo de 
todo o dia. Amanhã, no 
mesmo local, será realizada 
a “Corrida Animal” para os 
pets e seus protetores e o 
1º Encontro de Fuscas e 
Carros Antigos. O evento 
faz parte das comemorações 
do aniversário da cidade.

A programação começa 
cedo, às 8h30, com o festi-
val de futsal das categorias 
sub 10, 12 e 14 anos, fu-
tebol feminino e basquete 
(ambos em categoria livre). 
A pista de skate – recém-
-inaugurada – estará aberta 
para apresentações dos 
skatistas.

Já no domingo está pre-
vista a “Corrida Animal” 
com concentração às 8 
horas e um percurso de 
3 quilômetros dentro do 

Final de semana terá 
atividades à população

Aniversário

Parque Municipal. Para 
essa atividade é necessá-
rio o pagamento de uma 
taxa solidária de 1 kg de 
ração para cachorro (tipo 
premium) e dez tampinhas 
de garrafas pet.

No mesmo dia os amantes 
de carros antigos podem 
conferir a exposição de 
fuscas e outros carros.  Os 
expositores também irão 
contribuir com 2 kgs de 
alimento ou ração animal. 
Para quem for ao local po-
derá conferir ainda barracas 
com produtos artesanais e 
food truck.

Estes eventos são das 
secretarias de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana, 
Meio Ambiente, Verde e 
Proteção Animal, Esporte e 
Lazer e Cultura e Turismo 
e integra a programação do 
aniversário de 68 anos de 
Ferraz de Vasconcelos.  A 
entrada para a população 
é gratuita. O Parque Mu-
nicipal Nosso Recanto está 
localizado na rua Lourenço 
Paganucci, 1133.

Itaquá - Hoje haverá va-
cinação contra coronavírus 
(Covid-19) em todos os postos 
de saúde, das 8 às 16 horas. A 
primeira dose está disponível 
para pessoas acima de 12 anos, 
a segunda para quem chegou 
ao período e o reforço para 
idosos com mais de 60 anos 
e imunossuprimidos acima 
de 18 anos. 

Lembrando que o intervalo 
entre a primeira e a segunda 
dose da Pfizer agora é de oito 
semanas, para a dose de reforço 
em idosos é de seis meses e 
para imunossuprimidos é 
de 28 dias.

É necessário apresentar 
o RG, CPF e comprovante 
de endereço. Se for menor, 
precisa estar acompanhado 
pelos pais ou responsável 
legal. Se não estiver, deve 
apresentar o termo disponível 
no sistema de agendamento 
(steam360.com.br). Os idosos 
que forem tomar a segunda ou 
o reforço precisam apresentar 
o cartão vacinal.

Vacinação ocorre 
hoje nos postos 
de saúde, das 8 
às 16 horas

Covid
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Em tour por Mogi, Skaf inaugura 
escolas e recebe homenagens
Visita ocorrida ontem era para ter acontecido em 2019, mas precisou ser adiada em razão da pandemia de Covid

EDUCAÇÃO

Mogi - O presidente da 
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp), 
do Serviço Social da Indústria 
de São Paulo (Sesi-SP) e do 
Serviço Nacional de Aprendi-
zado da Indústria do Estado 
de São Paulo (Senai-SP), Paulo 
Skaf, realizou uma série de 
agendas e solenidades ontem.

A primeira agenda de Skaf 
foi a inauguração da Escola 
Milton Sobrosa Cordeiro, lo-
calizada na Vila Oliveira, no 
distrito de Cezar de Souza. 
O evento contou com a par-
ticipação do diretor do Ciesp 
no Alto Tietê, José Francisco, 
Caseiro, do deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD), da 
vice-prefeita de Mogi Priscila 
Yamagami Kehler (Pode), dos 
secretários Ewerton Komat-
subara (Esporte) e André 
Stabile (Educação), além da 
família do novo patrono da 
unidade escolar.

A unidade está funcionando 
desde o segundo semestre 
de 2019, mas a cerimônia 
oficial de inauguração foi 
adiada devido à pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

A escola conta com instala-
ções, laboratórios e refeitórios 
para turmas do Ensino Fun-
damental e Ensino Médio, 
com capacidade total para 
774 alunos. A escola leva o 
nome do ex-diretor do Ciesp 
na região do Alto Tietê, onde 
viveu por mais de duas déca-
das e foi homenageado com 
o título de Cidadão Mogiano 
em 2009. Em homenagem, a 
artista plástica Olívia Martinez 
Cordeiro criou um busto que 
ficará exposto na escola.

Em seu discurso, Skaf res-
saltou a dedicação de Cordeiro 
como profissional e como 
cidadão. “Hoje estou em Mogi 
para homenagear um ami-
go, um irmão que esteve ao 
meu lado desde o princípio. 
Ele foi um exemplo de em-
presário, amigo, de alguém 
que praticava esportes, que 

valorizava a vida, de pai, de 
marido e avô. Pensamos em 
dar seu nome à escola pois 
um patrono é um exemplo a 
ser seguido. Todos os alunos 
desta unidade conhecerão 
sua história e seu nome será 
eternizado”, afirmou.

Em seu segundo ato, o 

presidente da Fiesp assinou na 
escola o convênio de formação 
do programa Sesi Atleta do 
Futuro, em uma parceria entre 
o Sesi-SP e a prefeitura de Mogi 
das Cruzes, que atenderá 405 
alunos da rede municipal com 
aulas de voleibol e natação 
nas instalações do distrito de 

Braz Cubas.
O mesmo convênio tam-

bém foi assinado no Centro 
de Atividades (CAT) Nadir 
Dias Figueiredo, localizado no 
distrito de Braz Cubas com a 
prefeitura de Salesópolis, que 
beneficiará 195 alunos da 
rede municipal com aulas de 

voleibol e natação. No mesmo 
local, Skaf entregou a nova 
unidade do FabLab Escola, 
centro de aprendizado com 
novas tecnologias voltado à 
inovação, com a utilização 
de técnicas de programação, 
impressão em 3D, robótica 
e outras.

Homenagens 
Skaf, que encerra no fim 

deste ano sua gestão à frente 
da Fiesp, Ciesp, Sesi e Senai, 
foi homenageado em Mogi  
por sua trajetória à frente das 
entidades.

Em um dos momentos, 
no CAT Nadir Figueiredo, 
Paulo Skaf foi homenageado 
pela equipe juvenil de hóquei 
sobre a grama, com um bastão 
personalizado da equipe. Ele 
também participou da home-
nagem prestada aos atletas 
paraolímpicos das equipes 
de goalball e volei sentado 
nas categorias masculino e 
feminino, que participaram 
dos Jogos Paraolímpicos de 
Tóquio neste ano.

Andre Diniz

Antes de vir a Mogi, Skaf já havia vistado a região quanto veio para Suzano

Divulgação/PMMC

Mogi - O Theatro Vasques 
recebe na noite de hoje o 
espetáculo beneficente “De 
Bem com a Vida”, com a 
participação da Banda Sinfô-
nica dos Centros Municipais 
de Programas Educacionais 
(Cempre).

A iniciativa foi idealizada 
pelo gabinete do vereador 
mogiano Edson Santos (PSD), 
em parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade, 
com o intuito de arrecadar 
alimentos para entidades 
assistenciais que atuam na 
cidade.

O espetáculo “De Bem 
com a Vida” terá início às 
20 horas, e terá uma duração 
de aproximadamente 90 
minutos. Os músicos da 
Banda Sinfônica do Cempre 
José Limongi Sobrinho con-
tarão com a participação da 
cantora Henriette Fraissat, 
e apresentarão uma série 
de canções populares, com 
enfoque no rock e em outros 
ritmos.

Os ingressos podem ser 

Theatro Vasques recebe concerto 
beneficente “De Bem com a Vida”

Solidariedade

e programas que atendem à 
população na Melhor Idade 
em situação de vulnerabi-
lidade. “O Fundo Social 
realiza ao longo de todo ano 
parcerias visando aumentar o 
volume de arrecadações. Na 
maior parte delas, o próprio 
Fundo Social também se 
responsabiliza pelas entregas. 
Vale lembrar que o órgão 
trabalha exclusivamente 
com doações, portanto é 
fundamental que o estoque 
de itens a ser doados esteja 
sempre abastecido”, informou 
a direção do Fundo em nota. 

Segundo o gabinete do 
vereador Edson Santos, a 
iniciativa reforça o espírito 
de união comunitária entre 
os moradores da cidade. 

“Em um momento como 
este, gestos como este não 
são apenas uma vitória das 
entidades, mas de todos 
aqueles que se empenham 
em melhorar a vida de todos 

- nos palcos, nos bastidores, 
na plateia, em toda a parte”, 
afirmou. (A.D.) 

estabelecidas pelo Município 
no contexto da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
e que todas as medidas sa-
nitárias serão adotadas na 
recepção dos espectadores.

Segundo a direção do 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Suzano, a escolha 
pelas entidades beneficiadas 
foi pautada pela demanda 
por leite, principalmente 
em instituições, entidades 

obtidos no Centro Cultural 
de Mogi das Cruzes, que fica 
na rua Padre João, 360, no 
centro, das 9 às 16 horas, 
mediante a troca por dois 
litros de leite. Toda a arre-
cadação será encaminhada 
para sete entidades que 
amparam a população em 
situação de vulnerabilidade 
no município: Associação 
Madre Esperança, Estância 
Renascer Manuel e Maria, 
Casa São Vicente de Paulo, 
Instituto Pró-Vida, Centro 
de Convivência da Terceira 
Idade Renascer, Universidade 
Unai e Conselho Municipal 
do Idoso de Mogi das Cruzes.

Inicialmente foram dis-
ponibilizados 150 ingressos 
para a apresentação, no en-
tanto a busca pelos lugares 
foi tanta que a Secretaria de 
Cultura de Mogi das Cruzes 
abriu um segundo lote com 
mais 50 vagas.

A capacidade do teatro, 
segundo os organizadores, 
está dentro das medidas 
de distanciamento social 

Mogi- “O incrível mun-
do das árvores” é o tema 
da sexta edição da revista 
digital “Minuto Natureza 

– Escola Ambiental vai à 
sua casa”, elaborada pela 
Escola Ambiental e o De-
partamento Pedagógico da 
Secretaria de Educação de 
Mogi das Cruzes. A edição, 
divulgada na sexta-feira 
passada, traz as espécies 
cultivadas na sede da escola 
em Jundiapeba, as fases 
da vida destas plantas e 
curiosidades. 

A revista digital é uma 
proposta educativa que 
busca aproximar as crian-
ças e seus familiares da 
fauna e flora do município, 
fortalecer vínculos com a 
natureza, contribuir para a 
conservação das belezas e 
riquezas naturais da cidade 
e tornar o tempo em casa 
com a família ainda mais 
especial. 

A publicação é pautada 
nos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável 
(ODSs) da Organização 

das Nações Unidas (ONU). 
Nessa edição, o destaque é 
o ODS 15 - Vida Terrestre, 
que tem como meta proteger, 
recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, 
combater a desertificação, 
deter e reverter a degradação 
da Terra e deter a perda de 
biodiversidade. 

Outras edições
As seis edições estão 

disponíveis no portal da 
Secretaria de Educação, no 
endereço https://portal.sme-

-mogidascruzes.sp.gov.br/
magazines/revista-minuto-

-natureza .
. Os números anteriores 

da revista são “Aves ao 
meu redor”, “Alimentando-

-se como os animais”, “As 
abelhas e o nosso jardim”, 

“O segredo das borbole-
tas” e o “Rio Tietê – nosso 
aquário natural. Além das 
informações, a publicação 
traz sugestões de atividades 
para serem feitas em casa.

Nova edição de revista 
digital destaca as árvores

Natureza

O espetáculo 
“De Bem com 
a Vida” terá 
início às 20 
horas, e terá 
uma duração de 
aproximadamente 
90 minutos



cidadesSábado, 2 de outubro de 2021 5portalnews.com.brMOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Profissionais da saúde recebem 
homenagem por luta contra Covid
Batizado de “Cuidando De Quem Cuida”, evento contou com mais de 160 espectadores e ocorreu no domingo

PANDEMIA

Mogi - Um técnico de 
enfermagem promoveu no 
último domingo um evento 
especial para homenagear 
os homens e mulheres que 
atuaram na linha de frente 
do combate à pandemia do 
coronavírus (Covid-19). O 
festival “Cuidando de Quem 
Cuida” aconteceu na sede 
da União dos Aposentados 
e Pensionistas de Mogi das 
Cruzes (Uapemc).

O organizador do evento, 
o técnico de enfermagem 
Márcio Piovesan, 38 anos, 
teve como principal objetivo 
reconhecer os esforços de 
enfermeiros, técnicos em 
enfermagem, equipes de 
limpeza e de segurança 
que atuaram nos hospitais 
públicos da cidade desde o 
final de março, recebendo e 
atendendo às mais de 38,6 
mil pessoas que testaram 
positivo para a doença desde 
o ano passado.

Márcio tomou como gancho 

as diversas perdas causa-
das pela pandemia, como 
a morte da mãe ocorrida 
recentemente, além da per-
da de amigos de profissão 
desde o início do processo.

Dentre os homenagea-
dos, estiveram presentes 
profissionais da Saúde de 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), do 
Hospital Municipal Prefeito 
Waldemar da Costa Filho 
e do Hospital das Clínicas 
Luzia de Pinho Melo, en-
tre outros equipamentos 
hospitalares.

Além de um almoço com 
feijoada, os laureados e 
demais convidados também 
assistiram a apresentações 
musicais, como o grupo 
Primeiro Tom, Wilsinho 
Malícia, Saymon Saz e DJ 
Brother.

Toda a organização do 
evento foi feita com a ajuda 
da comunidade, com mais de 
14 apoiadores entre cursos 
de enfermagem, autoescolas 

e rádios locais. “Foi um 
evento sem fins lucrativos, 
com o engajamento da 
comunidade e, principal-
mente, do vereador Policial 
Maurino (Pode), que nos 
apoiou desde o primeiro 
momento em que apre-
sentamos a ideia”, afirmou 
Piovesan.

A repercussão do “Cui-
dando De Quem Cuida” foi 
positiva junto à categoria, 
que se sentiu à vontade, o 
que pode dar início a novas 
edições no futuro. “Estamos 
estudando estabelecer um 
evento como este de forma 
anual, sempre lembrando 
da dedicação e do sacrifí-
cio de todos aqueles que 

estão no contato direto 
com a população em um 
momento crucial como 
foi na pandemia”, avaliou.

Sobre o andamento da 
pandemia da Covid-19, 
Piovesan acredita que a 
redução da ocupação de 
leitos nos hospitais vem 
diminuindo devido à cam-
panha de vacinação, e que 
os casos que ainda persistem 
são de pessoas que ainda 
não aderiram à imunização. 

“Este será um longo processo 
para controlar este vírus, 
mas agora contamos com a 
estrutura para controlá-la, 
conhecendo os procedi-
mentos e, acima de tudo, 
com a vacina”, concluiu. 

André Diniz

Profissionais da linha de frente foram reconhecidos

Mogi News/Arquivo

Live aborda sistema 
educacional finlandês
Mogi- A segunda live do 

Diálogos da Educação de Mogi, 
realizada pela Secretaria de 
Educação na tarde de ontem, 
abordou o sistema educacio-
nal da Finlândia, referência 
mundial em Educação. Um 
dos pontos de destaque foi a 
valorização dos professores 
e seu processo de formação. 
O secretário da Pasta, An-
dré Stábile, conversou com 
Jarkko Wickström, diretor de 
operações da EduFinlandia. 

No encontro, transmitido 
por meio do canal do Youtube 
da Pasta, Wickström apontou 
os motivos do sucesso da 
educação finlandesa. “Um 
dos pontos é a valorização 
de professores para que a 
formação deles seja a mais 
alta possível. Fizemos uma 
mudança na legislação dos 
anos 70 para que os profes-
sores fossem especialistas 
de suas áreas”, contou o 
experiente palestrante, que 
atua em programas de coo-
peração internacional entre 
Finlândia e Brasil.

Educação

Stábile destacou que a 
educação mogiana está pas-
sando por um processo de 
transformação. “Um dese-
nho está sendo criado para 
criar escolas de aplicação 
com professores mentores 
em contato direto com as 
universidades para a for-
mação de alto desempenho. 
Estamos dando um passo 
muito importante neste 
sonho de formar a próxima 
geração, transformar o mo-
delo educacional brasileiro 
a partir da cidade de Mogi 
das Cruzes”, disse.

Jarkko Wickström coor-
denou a cooperação entre 
Brasil e Finlândia nas áreas 
de educação e pesquisa na 
Embaixada da Finlândia. 
Ele também atuou como 
diretor de operações no 
Brasil e América Latina da 
Finland University. É um 
palestrante experiente sobre 
sistema educacional e cultu-
ral da Finlândia, formação 
de professores e políticas 
públicas.

A PANDEMIA
NÃO ACABA
SE VOCÊ NÃO
SE PROTEGE

Complete o ciclo vacinal.

Tome a 2ª dose!

Fique atento às aberturas

de agendamento no

www.cliquevacina.com.br.

Mais informações no 160.
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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Administração Municipal comunica à população em geral que, em cumprimento ao disposto 
no artigo 202 da Lei Orgânica do Município, acrescido do § 6º, através da Emenda nº 2, de 9 
de setembro de 2015, a Secretaria de Educação promoverá a prestação de contas a respeito 
da utilização de verbas públicas destinadas à Educação, cuja pauta terá como objetivo 
apresentar, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo o montante e a 
fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre 
a oferta e produção de serviços na Rede Municipal de Educação.
A Audiência Pública, referente ao segundo quadrimestre de 2021, será realizada no dia 20 
de outubro do ano corrente, às 9 horas, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na Av. 
Vereador Narciso Yague Guimarães, 381, nesta cidade, sendo convidados Vereadores e 
munícipes interessados no acompanhamento das ações da administração municipal ligadas 
ao “Setor de Educação”. 

Secretaria Municipal de Educação, 2 de outubro de 2021.
André Duarte Stábile 

Secretária de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. TRANSPORTES RODOVIARIOS LUNARDI LTDA, CNPJ: 48.858.716/0001-50 – 
Processo nº 601.314/21
2. TRANSPORTES RODOVIARIOS LUNARDI LTDA, CNPJ: 48.858.716/0001-50 – 
Processo nº 601.315/21
3. JOSE RODRIGUES DE CAMARGO NETO 35206818895, CNPJ: 26.570.383/0001-
27 – Processo nº 600.840/20
4. LUCIANE HELENA MENDES DE MIRANDA, CPF: 272.641.548-23 – Processo 
nº 600.782/21
5. RICARDO ARTURO ZABALA CASTRO, CNPJ: 19.499.307/0002-98 – Processo 
nº 600.890/21
6. BMQR – CLINICA VETERINARIA LTDA ME, CNPJ: 22.713.071/0001-74 – 
Processo nº 601.057/21
7. TRITON HOOKAH OFFICIAL STORE LTDA EPP, CNPJ: 30.394.991/0001-03 – 
Processo nº 601.258/21
b) Renovação de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. MARCOS ROBERTO TESTUO SANO DROGARIA ME, CNPJ: 07.314.879/0001-
95 – Processo nº 601.186/21
2. SAPORE S/A, CNPJ: 67.945.071/1632-74 – Processo nº 600.216/21
3. TSURU SAUDE E BELEZA LTDA EPP, CNPJ: 11.150.641/0001-49 – Processo 
nº 601.173/21
4. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ: 47.508.411/1250-13 – 
Processo nº 601.165/21
5. ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA NAKANO LTDA, CNPJ: 03.123.210/0044-03 
– Processo nº 601.027/21
6. FABIA C. S. F. NOGUEIRA, CNPJ: 33.439.531/0001-34 – Processo nº 601.311/21
7. JAQUELINE APARECIDA HIDALGO DOS SANTOS ME, CNPJ: 26.040.265/0001-
07 – Processo nº 601.156/21
8. JIF DROGARIA LTDA ME, CNPJ: 10.894.492/0001-60 – Processo nº 601.276/21
9. JFA MEDICAMENTOS LTDA ME, CNPJ: 19.254.627/0001-05 – Processo nº 
600.769/21
10. SILGAN DISPENSING SYSTEMS AND PACKAGING DO BRASIL INDUSTRIA 
DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ: 60.760.642/0004-63 – Processo nº 600.045/21
11. KIMBERLY CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE LTDA, CNPJ: 02.290.277/0003-93 – Processo nº 601.143/20
12. KIMBERLY CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE LTDA, CNPJ: 02.290.277/0023-37 – Processo nº 601.638/20
13. DROGARIA TAIWAN LTDA ME, CNPJ: 07.669.545/0001-34 – Processo nº 
601.310/21
14. TATIANA MARA R. DRUMOND FARMACIA ME, CNPJ: 22.774.211/0001-14 – 
Processo nº 601.414/21
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento 
deste documento.
c) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. INSTITUTO PRÓ+VIDA SÃO SEBASTIÃO, CNPJ: 49.263.528/0006-57 – 
Processo nº 601.035/21
02. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Funcionamento de Estabelecimento:
1. JACQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF: 370.224.968-03 – Processo nº 601.462/20
2. TRITON HOOKAH OFFICIAL STORE, CNPJ: 30.394.991/0001-03 – Processo nº 601.157/20
b) Laudo Técnico de Avaliação (LTA) de Estabelecimento:
1. NUCLEO EDUCACIONAL ENI RAMALHO SS LTDA, CNPJ: 06.110.839/0001-69 
– Processo nº 601.040/21
2. BLUE SKIES COMERCIO DE FRUTAS E HORTALIÇAS LTDA, CNPJ: 
07.999.077/0001-66 – Processo nº 600.646/20
03. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do 
disposto nos arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 
24 de junho de 2013 faz publicar, para fins de arquivamento de processo, a aplicação 
das penalidades de multa e advertência  a:
1. CARLOS RENATO DA SILVA ME, CNPJ: 01.820.811/0001-00 – NRM 11760 
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 601.153/20
2. VINICIUS GOMES DA SILVA 45449463871, CNPJ: 35.206.560/0001-81 – NRM 
11970 MULTA 05 UFM – Processo nº 600.202/21
3. WILLIAM CRISPIM RODRIGUES RIBEIRO MERCADO, CNPJ: 31.732.774/0001-
30 - NRM 11765 MULTA 10 UFM – Processo nº 600.545/21
4. WILLIAM CRISPIM RODRIGUES RIBEIRO MERCADO, CNPJ: 31.732.774/0001-
30 - NRM 11766 MULTA 10 UFM – Processo nº 600.544/21
5. E.M. DA SILVA PADARIA ME, CNPJ: 04.149.286/0001-22 – NRM 10648 MULTA 
05 UFM – Processo nº 600.525/21
6. VANILDO RAMOS SANTINO ME, CNPJ: 07.732.008/0001-91 – NRM 11764 
MULTA 08 UFM – Processo nº 600.522/21
7. VANILDO RAMOS SANTINO ME, CNPJ: 07.732.008/0001-91 – NRM 11767 
MULTA 08 UFM – Processo nº 600.516/21
8. LUCIVANIA PORFIRIO DA SILVA, CPF: 362.975.228-47 – NRM 11919 MULTA 05 
UFM – Processo nº 601.006/20
9. MARIA JOSE HERNANDO, CPF: 903.355.388-00 – NRM 11637 MULTA 2,5 UFM 
– Processo nº 600.588/20
10. RENATO ALVES DA CRUZ, CPF: 387.392.618-08 – NRM 11923 MULTA 05 UFM 
– Processo nº 601.989/19
11. DROGARIA FAMILIA LUCAS LTDA, CNPJ: 27.656.557/0001-31 – NRM 11692 
MULTA 3,35 UFM – Processo nº 601.069/20
12. ROZZATTI DISTRIBUIDORA DE CARNES EIRELI, CNPJ: 20.736.816/0001-95 
– NRM 11962 MULTA 08 UFM – Processo nº 601.549/19
13. DROGARIA MOGI SAUDE LTDA, CNPJ: 34.362.455/0001-79 – AIP 14641 
ADVERTÊNCIA – Processo nº 600.263/21

MOGI DAS CRUZES, QUINTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2021.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO Nº 044/2021 - PROCESSO Nº 200.731/2021

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manutenção em geral.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, por necessidade 
e conveniência da Administração, fica suspenso “sine die” o recebimento das propostas, 
cuja data estava marcada para até o dia 13 de outubro de 2021, às 14h00min. Mogi das 

Cruzes, em 01 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021 - PROCESSO Nº: 200.981/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de inventário de 
riscos ocupacionais, plano de ação, laudo técnico de condições ambientais do traba-

lho, laudo técnico de periculosidade e análise ergonômica do trabalho.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do dia 18 de outubro de 2021, exclusiva-
mente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 01 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral.

   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

LUCAS  MORAES  BANDEIRA, estado civil solteiro, profissão assistente de
distribuição,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e dois de
abril  de  mil  novecentos  e noventa e seis (22/04/1996), residente e
domiciliado  Rua Olavo Cabral, 109, Vila Mathias, Mogi das Cruzes, SP,
filho de ANTONIO DE SOUSA BANDEIRA e de EDNA MORAES BANDEIRA 
DE SOUSA.
ISABELLA  GOMES  DE SOUZA, estado civil solteira, profissão professora,
nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e dois de setembro de mil
novecentos  e noventa e oito (22/09/1998), residente e domiciliada Rua
Dimitri  Doncev,  383,  Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de
LUIZ SERGIO DE SOUZA e de LUCIMEIRE GOMES DA SILVA DE SOUZA.          

ADEMIR  CLAUDIO MEIRELES, estado civil divorciado, profissão gerente de
conta,  nascido  em Santo Dumont, MG no dia vinte e um de abril de mil
novecentos  e setenta e sete (21/04/1977), residente e domiciliado Rua
Erico  Veríssimo, 136, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de
Vicente Ferreira Meireles e de Izabel de Jesus Meireles.              
TATIANA  MARA  RODRIGUES  DRUMOND,  estado  civil  solteira,  profissão
farmacêutica, nascida em João Monlevade, MG no dia cinco de janeiro de
mil  novecentos e oitenta e oito (05/01/1988), residente e domiciliada
Rua Erico Veríssimo, 136, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filha
de Mauro Ricardo Drumond e de Vânia Rodrigues Drumond.                
Conversão de União Estável                                            

WILIANS  CANDIDO  SANTOS,  estado  civil  solteiro, profissão autonomo,
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil
novecentos  e setenta e nove (26/12/1979), residente e domiciliado Rua
Joaquim  de  Melo, 140, Parque Olimpico, Mogi das Cruzes, SP, filho de
JOSE CANDIDO DOS SANTOS e de JANETE MARIA DA SILVA SANTOS.            
PRISCILA  DOS  SANTOS LEITE PEREIRA, estado civil divorciada, profissão
agente  comunitário  de  saúde,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia
dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (16/09/1986),
residente  e  domiciliada  Rua  Joaquim de Melo, 140, Parque Olimpico,
Mogi das Cruzes, SP, filha de GLAUCO DELLA NINA PEREIRA e de NEIDE DOS
SANTOS LEITE PEREIRA.                                                 

LUCAS  GABRIEL  DE  SOUZA  PUGLIA,  estado  civil  solteiro,  profissão

engenheiro  de software, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e
oito  de  abril  de  mil  novecentos  e noventa e quatro (28/04/1994),
residente  e  domiciliado  Rua Benedita Aparecida Lápido, 71, casa 01,
Vila  Nova  Cintra,  Mogi  das  Cruzes, SP, filho de REGINALDO SANTANA
PUGLIA e de ANA LUCIA DE SOUZA PUGLIA.                                
ANA CAROLINA FIRMINO GOMES, estado civil solteira, profissão professora
de  inglês, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de novembro
de   mil  novecentos  e  noventa  e  seis  (14/11/1996),  residente  e
domiciliada  Rua  Benedita  Aparecida  Lápido,  71, casa 01, Vila Nova
Cintra,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha  de  JONAS DE MOURA GOMES e de
MERCIANE FIRMINO DE SÁ.                                               

JOSIMAR  RIBEIRO  AMORIM,  estado  civil  solteiro, profissão gesseiro,
nascido  em Casa Nova, BA no dia quinze de fevereiro de mil novecentos
e  setenta  e nove (15/02/1979), residente e domiciliado Rua Professor
João  Gualberto  Mafra Machado, 392, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes,
SP,  filho  de  LEONIDAS  DE  SOUZA AMORIM e de JOANA RIBEIRO DE 
SOUZA
AMORIM.                                                               
RENATA  APARECIDA  RODRIGUEZ  PRADA, estado civil divorciada, profissão
balconista, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de dezembro
de   mil  novecentos  e  setenta  e  oito  (19/12/1978),  residente  e
domiciliada  Rua  Professor  João  Gualberto  Mafra Machado, 392, Vila
Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha de LUISA RODRIGUEZ PRADA.      
Conversão de União Estável                                            

FELIPE  MENDES  PEDROSO,  estado  civil solteiro, profissão empresario,
nascido  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e oito de julho de mil
novecentos  e noventa e sete (28/07/1997), residente e domiciliado Rua
Joana Fusco de Lima, 121, Vila Caputera, Mogi das Cruzes, SP, filho de
VAGNER MENDES PEDROSO e de VALDETE DE MORAIS MENDES 
PEDROSO.          
NOÊMIA  CATARINE  FONSÊCA  DA  SILVA,  estado civil solteira, profissão
analista financeiro PL, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta e
um  de maio de mil novecentos e noventa e oito (31/05/1998), residente
e  domiciliada  Rua  Ícaro, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP,
filha de JOZIBIAS FERREIRA DA SILVA e de RITA DE CASSIA SOARES 

FONSÊCA
SILVA.                                                                

EMERSON   SHIGUERU   MATSUSHITA,  estado  civil  divorciado,  profissão
assistente  de qualidade, nascido em Suzano, SP no dia vinte e três de
setembro  de mil novecentos e setenta e nove (23/09/1979), residente e
domiciliado  Avenida  Brasilia, 716, Vila Amorim, Suzano, SP, filho de
TOZUKO MATSUSHITA e de SATIKO AISAWA MATSUSHITA.                      
ANGELA  YURI  DE  OLIVEIRA  ASAKAWA, estado civil solteira, profissão ,
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia quatro de novembro de mil
novecentos  e  oitenta  e um (04/11/1981), residente e domiciliada Rua
Pedro  Dudu  da Silva, 133, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filha de
YOROZU ASAKAWA e de FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA.                      

JOSÉ  MARCOS  GUILHERME,  estado  civil  solteiro,  profissão autonomo,
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  cinco  de  agosto de mil
novecentos  e setenta e dois (05/08/1972), residente e domiciliado Rua
Osvaldo  Canalli,  35, casa 01, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP,
filho de JOÃO GUILHERME e de TEREZINHA DAS DORES GUILHERME.           
MARIA  CLAUDIA  DA  ROSA, estado civil divorciada, profissão técnico de
enfermagem,  nascida  em  São  José  dos Campos, SP no dia primeiro de
setembro  de  mil  novecentos e setenta e um (01/09/1971), residente e
domiciliada  Rua  Osvaldo Canalli, 35, casa 01, Jardim Esperança, Mogi
das  Cruzes,  SP,  filha  de  CIRINO  HENRIQUE  DA ROSA e de VICENTINA
APARECIDA DA ROSA.                                                    
Conversão de União Estável                                            

PAULO SYLVESTRIN DO CARMO, estado civil divorciado, profissão advogado,
nascido em Suzano, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e
setenta  e  três  (25/05/1973), residente e domiciliado Rua Tauba, 25,
Jardim  Layr,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho  de MILTON DO CARMO e de
VERGINA SYLVESTRIN DO CARMO.                                          
JULIANA  RIOGI, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem,
nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  vinte e nove de dezembro de mil
novecentos  e oitenta e dois (29/12/1982), residente e domiciliada Rua
Tauba,  25,  Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filha de SERGIO RIOGI e
de CRISTINA TOSHIKO TOKUDA RIOGI.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Municipal de Educação, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 154/2021 - PROCESSO Nº 24.568/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE ESCORPIÕES, 
CONTROLE DE CARAMUJOS, DESCUPINIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANEJO, 
DESALOJAMENTO, FORNECIMENTO DE SISTEMA ANTI-POMBOS, ATRAVÉS DE 
PULSOS ELETRO MAGNÉTICOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS 
PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA E MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 09 horas 
do dia 20 de outubro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no 
site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 01 de outubro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2021 - PROCESSO Nº 21.140/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE INTERNAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PARA TRATAMENTO 
DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA (SEXO FEMININO) DE CARÁTER INVOLUNTÁRIO E 
COMPULSÓRIO E INTERNAÇÃO DE ADULTOS PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS 
MENTAIS RESISTENTES A TRATAMENTO AMBULATORIAL (SEXO MASCULINO) DE 
CARÁTER INVOLUNTÁRIO E COMPULSÓRIO.
EMPRESAS VENCEDORAS: C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - 
CASA DIA DE COSMÓPOLIS e CENTRO DE APOIO RECANTO RENASCER.
VALOR GLOBAL: R$ 1.503.768,00 (um milhão, quinhentos e três mil, setecentos e sessenta e oito reais).

Mogi das Cruzes, em 27 de setembro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 007/21 - PROCESSO Nº 24.488/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS).
FONTE CONTÁBIL: CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE 
CRÉDITO Nº 20/00160-6, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos no Departamento de 
Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-
Sede da Municipalidade), até às 9 horas do dia 05 de novembro 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 01 de outubro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras___________________________________________________________________

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021 - PROCESSO Nº 24.801/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência 
Social, comunica que por necessidade administrativa, fica REDESIGNADA para o dia 19 de 
outubro de 2021, às 14:00 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 - link: Licitações) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 01 de outubro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04-2/21 – PROCESSO Nº 22.800/21
OBJETIVO: OUTORGA DE LICENÇA PARA PROVER 29 (VINTE E NOVE) VAGAS PARA 
O COMÉRCIO EVENTUAL DE FLORES, VELAS E ALIMENTOS, A SER REALIZADO 
NOS DIAS 31 DE OUTUBRO, 1 E 2 DE NOVEMBRO DE 2021, NAS PROXIMIDADES 
DO CEMITÉRIO SÃO SALVADOR, DA SAUDADE E DE SABAÚNA, NESTE MUNICÍPIO, 
através de Permissão de Uso a Título Precário Eventual.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que após trâmites realizados nos termos 
do parágrafo 2º do artigo 45 da lei federal nº 8.666/93 com suas alterações, decidiu, após 
análise de documentação, pela homologação final dos participantes do certame, a saber: 
CEMITÉRIO SÃO SALVADOR: para vaga de Velas - Brenda Gomes & Thiago Keiti LTDA. 
Para vagas de Flores – Everaldo Yoshikazu Imanisse; Odair de Sousa Pinho; Roberto Freitas 
Rocha; Pedro Raimundo das Chagas; e Ivan Aparecido de Siqueira. Para a vaga de Pastéis 
– Eva da Silva e para a vaga de Milho Verde e Derivados – Irene Catarina Martins Marques. 
CEMITÉRIO DA SAUDADE: para vagas de Flores – Elaine Cristina Ramos Pinho; para a 
vaga de Caldo de Cana – Maria Teresa Gonzales; e Jorge Campos e para a vaga de Milho 
Verde - Sérgio Alexandre de Oliveira Marques. CEMITÉRIO DE SABAÚNA: Deu-se por 
deserto. Para as demais vagas não houve interessados.

Mogi das Cruzes, em 30 de setembro de 2021.
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário Municipal de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

4735-8000
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Mutirão de limpeza atende o Caputera, a Vila da Prata e o Conjunto Nova Bertioga

Mogi- Hoje, o Caputera, Conjunto Nova Bertioga e a Vila da Prata receberão um mutirão, 

que vai compreender serviços de capinação, roçada e raspagem. A força-tarefa será 

desempenhada pela equipe composta por 60 funcionários responsáveis pelos trabalhos 

de limpeza pública do município. . A partir das 7h, eles percorrerão uma extensão total 

de 11,8 quilômetros nos três bairros, limpando vias e espaços públicos.

Alto Tietê confirma mais 
8 óbitos por coronavírus

Região - A pandemia 
do coronavírus (Covid-19) 
fez mais oito vítimas fatais 
na região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), nas últimas 24 
horas. Com isso, ontem, o 

Em 24 horas

total de óbitos pela doença 
chegou a 5.467.

O total de pessoas infecta-
das é de 132.219, sendo que 
108 casos foram registrados 
nas últimas 24 horas.

As oito vítimas fatais regis-
tradas ontem eram residentes 

nos municípios de Ferraz 
de Vasconcelos, Mogi das 
Cruzes, Poá e Santa Isabel.

A taxa de ocupação dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) em  Mogi 
das Cruzes ontem era de 
16,3% e de enfermaria 4,1%.

Trabalhadores da saúde serão 
imunizados com terceira dose 
Novo Lote de imunizantes, que chega à região hoje, também conta com segunda dose para jovens de 25 a 27 anos

COVID-19

Região- Os trabalhado-
res da área da saúde que 
residem nos municípios 
da região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) vão começar a 
receber a dose adicional da 
vacina contra a Covid-19. 
Um novo lote de Pfizer, 
contendo 64.788 doses, 
será entregue pelo Grupo 
de Vigilância Epidemiológica 
(GVE) aos municípios entre 
hoje e a próxima quarta-feira 
(06/10).

Deste total, 41.568 são 
para aplicação da dose de 
reforço para os trabalhadores 
da saúde. O restante, 23.220 
doses, vão contemplar jo-
vens de 25 a 27 anos com 
a segunda dose.

Mogi prosseguem com a aplicação de 2ª e 3ª doses

A coordenadora da Câmara 
Técnica de Saúde, Adria-
na Martins, falou sobre a 
importância do reforço na 
imunização dos trabalhado-
res da saúde, porém alertou 
que o quantitativo recebido 
não é suficiente para aten-
der toda a demanda. “A 
aplicação da terceira dose 
aumenta a proteção dos 
trabalhadores que seguem 
atuando na linha de frente 
do enfrentamento à doença, 

no entanto este quantitativo 
recebido é muito baixo e 
não irá garantir cobertura 
vacinal de 100% do grupo. 
Esperamos que novas doses 
sejam disponibilizadas para 
que possamos atender a 
todos”, disse.

Cada município fará a 
divulgação dos dias e locais 
de aplicação das vacinas.

Já em Mogi das Cruzes as 
unidades de saúde e drives 
prosseguem hoje com a 
aplicação de segundas e 
terceiras doses da vacina 
contra a Covid-19. O atendi-
mento ocorre de acordo com 
agendamentos realizados ao 
longo da semana no www.
cliquevacina.com.br . 

Quem estiver com a dose 
pendente deve consultar o 

sistema, onde novas vagas 
são liberadas periodicamente. 
Ontem, por exemplo, foram 
liberadas mais de 3 mil 
vagas de primeiras doses 
para pessoas com 18 anos 

ou mais. 
Mogi das Cruzes já aplicou 

até o dia 30 de setembro, 
582.178 doses contra a 
Covid-19, das quais 335.432 
primeiras doses, 234.442 

segundas doses, 10.074 
doses únicas e 2.230 terceiras 
doses. As terceiras doses, até 
o momento, são destinadas 
exclusivamente aos idosos 
de 70 anos ou mais que 
tomaram as duas doses há 
pelo menos seis meses. 

Na próxima semana, está 
prevista a chegada de grades 
específicas para iniciar a 
aplicação da terceira dose 
nos trabalhadores da Saúde. 
O trabalho deverá começar 
pelos profissionais que atuam 
em hospitais, Pronto Aten-
dimentos e ILPIs – Institui-
ções de Longa Permanência, 
no mesmo esquema do 
atendimento realizado nas 
primeiras, ou seja, com a 
aplicação diretamente nos 
locais de atuação. 

Wanderley Costa_Secop - Suzano

Cada município 
fará a divulgação 
dos dias e locais 
de aplicação das 
vacinas

Mogi- Com a aproximação 
das festas de fim de ano, au-
menta a oferta dos empregos 
temporários. De acordo com 
uma pesquisa divulgada pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), se o índi-
ce se confirmar, o volume 
de contratações temporárias 
neste ano será o maior em oito 
anos. É esperada a criação de 
94,2 mil postos de trabalho 
para atender o aumento na 
demanda provocado pelo Natal, 
principal data de venda para 
o comércio, e o Ano Novo.

 A Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
ressalta que essa é uma boa 
oportunidade para quem busca 
um emprego, pois parte dos 
postos temporários é convertida 
em vagas fixas.

O levantamento da CNC 
aponta que as vendas de Natal 
em São Paulo, deve alcançar 
um patamar positivo de 7,2%.  
O aumento é justificado pelo 
avanço da vacinação.

Contratação de 
temporários 
deve ser a maior 
desde 2013

Natal

O último grande volume 
de contratações temporárias 
registrado ocorreu em 2013, 
quando 115,8 mil vagas fo-
ram geradas. Agora, apenas o 
estado de São Paulo deve ser 
responsável por criar 25,55 
mil oportunidades.

Os setores que devem criar 
mais vagas temporárias são o 
de vestuário e calçados, com 
57,91% da parcela de postos. 
Em seguida, aparece o hiper e 
supermercados, com 18,99%, 
além de artigos de uso pessoal 
e doméstico com 10,90%. 

Número de mortes pelo coronavírus no Alto Tietê chega a 5.467
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