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Prazo para consulta sobre retorno 
das aulas presenciais acaba hoje

Levantamento começou a ser realizado no final de setembro e busca a participação de cerca de 50 mil pais de alunos

MOGI

 Moradores da Vila São Francisco têm até 
15 dias para se manifestar sobre decisão 
judicial para desocupar o local. Cidades, página 5

 Termina hoje o prazo para pais e 
responsáveis de alunos da rede mu-
nicipal de ensino a aderir à consul-
ta pública sobre o retorno às aulas 
presenciais nas escolas e creches do 
município. A consulta teve início 
no final de setembro, e foi organi-
zada pelo Gabinete de Articulação 
para o Enfrentamento da Pandemia 
na Educação (Gaepe), em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Edu-
cação. O levantamento é voltado 
aos pais de mais de 50 mil alunos 
matriculados em escolas e creches.  
Cidades, página 4

O Posto de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) conta com 102 vagas 
de emprego para 12 cargos diferen-
tes em Poá e em Suzano. Quatro 
delas pontua disponibilidade para 
viagem, é o caso das oportunida-
des para coordenador e ajudante 
de obras, eletricista de manuten-
ção em geral e técnico de teleco-
municações.. Cidades, página 3

Trabalho

POÁ OFERECE 
102 VAGAS 
DE EMPREGO

Empretec

ACE de Suzano 
promove curso 
do Sebrae
Cidades, página 8

SAÚDE DE MOGI

Zeno Morrone 

deve voltar à 

secretaria. p4
Quem desejar participar da consulta pública municipal precisa votar até as 23h59 de hoje

Mogi News/Arquivo
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Suzano

No primeiro dia do reforço, 411 
profissionais tomam vacina

Trabalhadores da Saúde começaram ontem a receber 
a dose de reforço contra a Covid. Cidades, página 3
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COM TACO E QUEIJO NA MÃO
Durante sua visita à cidade de Mogi 
das Cruzes, o presidente da FIESP/
CIESP/SESI Paulo Skaf recebeu de 
presente da equipe mogiana de hó-
quei sobre grama um taco perso-
nalizado, com seu nome gravado. 
Assessores mais próximos comen-
taram para descontrair que “agora 
não dá pra deixá-lo na mão”.

NEM TUDO SÃO FLORES
Há uma semana, na cidade de Ca-
jamar, na Grande São Paulo, o 
ex-governador Geraldo Alckmin, 
o vice-governador Márcio Fran-
ça (PSB) e Paulo Skaf participa-
ram juntos de um ato político, em 
que foram feitas críticas à con-
dução do governo do Estado pelo 
governador João Dória (PSDB). 

NA TORCIDA
O diretor da Vigilância Sanitária de 
Suzano, Mauro Vaz, foi internado na 
Santa Casa do município para tra-
tamento de um quadro respirató-
rio. Melhoras, Mauro!

EQUIPE DE JIU-JITSU
O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e 
o secretário de Esportes e Lazer de 

Suzano, Arnaldo Marin Junior, re-
cepcionaram na última semana a 
equipe do Projeto Bonsai – Cons-
truindo o Futuro, após a disputa do 
Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu, 
realizado no mês passado. Ao todo, 
17 atletas subiram ao pódio duran-
te a competição. 

TORNEIO ESTADUAL
O torneio organizado pela Federa-
ção Paulista de Jiu-Jitsu (FPJJ) foi 
realizado nos dias 18 e 19 de se-
tembro no Ginásio José Liberatti, 
em Osasco, e contou com a par-
ticipação de academias de todo o 
Estado de São Paulo.

DÍVIDAS
Para evitar que as dívidas contraídas 
a partir do ano de 2017 caduquem 
a Prefeitura de Ferraz de Vascon-
celos ajuizou 44.990 mil ações na 
Justiça. Apenas, com os 50 maio-
res devedores, o governo ferra-
zense tenta receber em torno de 
R$ 834 milhões, sendo que deste 
total, mais de R$ 500 milhões são 
de autos de infração e multas am-
bientais. Neste caso, os percen-
tuais variam de R$ 1,1 milhão a 
R$ 107,2 milhões.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Batalha persistente

M
esmo sem motivos para co-
memorar com muito entusias-
mo, a negativa da Justiça para 
o projeto de implantação de 

uma praça de pedágio na rodovia Mogi-
-Dutra (SP-88), formulado pela Agência 
de Transportes do Estado de São Paulo 
(Artesp), já trouxe uma sensação de que 
Mogi das Cruzes está viva na batalha. Este 
primeiro sinal positivo, em mais de dois 
anos, ocorreu em junho, e deu ânimo à 
sociedade civil e moral aos políticos lo-
cais envolvidos nessa luta.

E não foi por negar o desenvolvimento 
do Alto Tietê que Mogi e demais cidades 
da região entraram neste confronto com a 
Artesp, mas, sim, pelo fato de a rodovia 
estar pronta, o que derruba a necessidade 
de instalação do pedágio. Essa apunhala-
da em Mogi e região está sendo arquite-
tada há anos, talvez até há mais de uma 
década, quando a Mogi-Dutra começou 
a ser duplicada no trecho de Mogi das 
Cruzes e, anos depois, no de Arujá, en-
tregue recentemente. O governo estadual 
deixou a rodovia no jeito para receber a 

praça de cobrança, mas isso não passa-
va no imaginário da imprensa e políticos 
naquela época, até porque a Mogi-Dutra 
não se enquadra no perfil padrão para o 
recebimento de uma praça de cobranças. 

Se Mogi desconfiasse disso, teria pen-
sado duas vezes antes de pleitear a du-
plicação da rodovia, embora a segurança 
dos usuários tenha sido o foco ao pedir o 
alargamento das pistas. Ainda por cima, 
a Artesp oferece uma contrapartida que 
Mogi não quer, ou seja, intervir drasti-
camente em vias perimetrais sem autori-
zação da Câmara Municipal e Prefeitura 
de Mogi. O edital impõe à empresa ven-
cedora da licitação a construção de sete 
viadutos e três rotatórias nas vias muni-
cipais. Assim, o projeto fere a autono-
mia municipal. 

Muita água ainda vai rolar antes do 
desfecho definitivo. Para muitos, a bata-
lha já está perdida. Mas, esse é um dos 
casos em que se faz necessário embarcar, 
acreditar e cobrar os políticos que pro-
metem ir até a última consequência para 
impedir o pedágio na rodovia. 

Em 3 de outubro de 2021 
completei 10 anos como ta-
belião em Itaquaquecetuba, 
cidade de destaque na região.

Iniciei a minha jornada 
como tabelião em 18 de maio 
de 2005, em Campos do Jor-
dão, cidade que ainda habita 
no meu coração. Apesar do 
grande amor pelo município, 
sempre almejei voos mais al-
tos, para um centro que me 
possibilitasse conceber um 
projeto de vida.

Em 2011, após uma exce-
lente aprovação no 7º Concur-
so de Cartórios de São Paulo, 
tive a oportunidade de esco-
lher cartórios em grandes cida-
des, algumas até consideradas 
melhores do que Itaquá: São 
Paulo, Ribeirão Preto, Gran-
de ABC, Mogi das Cruzes 
etc. Sem sombra de dúvidas, 
estamos diante de belíssimas 

10 Anos de Itaquaquecetuba

ARTIGO
Arthur Del Guércio Neto

cidades, mas, aos meus olhos, 
nenhuma que chegue perto 
da minha Itaquá.

Foi amor à primeira vista! 
Recordo-me bem, quando, 
acompanhado do Lucas (ir-
mão e hoje Substituto), fize-
mos a primeira visita ao car-
tório, recebidos pelos hoje 
amigos Celso e Carlos Hen-
rique. Existiam alguns pro-
blemas estruturais, por certo, 
mas a semente para um bom 
trabalho estava lá.

O perfil da cidade me en-
cantou. Era uma cidade tra-
tada como simples, mas cheia 
de potencial. Alguns diziam 
até ser perigosa. Consideran-
do a ideia de um percurso a 
médio e longo prazos, era 
exatamente o que precisava. 
Desenvolveria o meu traba-
lho de forma séria, hones-
ta, tijolo a tijolo, sempre em 

busca de não só prestar um 
melhor serviço notarial, mas 
também agregar valor à cida-
de, que merecia.

Mudamos de prédio no 
dia 25 de junho de 2012, um 
marco, e, de lá para cá, esta-
mos em franca e constante 
evolução. Compusemos um 
movimento de melhor e mais 
humanizado atendimento, hu-
mildemente, fomos e somos 
fomentadores do crescimento 
de Itaquaquecetuba, cravan-
do o modo de atuar como 
referência.

O meu sentimento é de pura 
gratidão a Itaquá, à equipe do 
Tabelião Del Guércio e aos ci-
dadãos itaquaquecetubenses! 
Fizemos bastante, e ainda te-
mos muito por atingir!

Arthur Del Guércio Neto tabelião de Notas 

e Protestos de Itaquaquecetuba.

 contato@blogdodg.com.br
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Funcionários da Saúde já 
recebem terceira aplicação

Guararema - A Secretaria 
Municipal de Saúde deu 
início ontem à aplicação 
da dose de reforço contra 
o coronavírus (Covid-19) 
em trabalhadores da Saúde 
da Rede Pública do muni-
cípio. Estes trabalhadores 
podem receber a 3ª dose 
do imunizante por terem 
completado 180 desde a 
aplicação da segunda dose 
da vacina.

Para a aplicação da dose 
de reforço em trabalhado-
res da Saúde, Guararema 
recebeu um novo lote com 
438 doses da vacina Pfizer.

Para receber o reforço na 
vacina não é necessário agen-
damento, apenas comparecer 
na Central de Vacinação 
Coronavírus (Cevac) com 
comprovante de endereço, 
carteira de vacinação e do-
cumento com foto.

No início de setembro, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde iniciou a aplicação da 
3ª dose da vacina contra a 
Covid-19 em idosos com 85 

Mais Covid-19

anos ou mais. Atualmente, 
idosos com mais de 70 anos 
podem receber a dose de 
reforço.

“Iniciamos a aplicação 
da dose de reforço com 
os trabalhadores da Rede 
Pública pelo fato destes já 

terem completado 180 dias 
da segunda dose”, explica 
a secretária municipal de 
Saúde, Adriana Martins. 

“Em breve vamos dar início 
aos profissionais da Rede 
Privada”, completou a titular 
da pasta.

Guararema recebeu lote com 438 doses da vacina

Prefeitura de Guararema/Divulgação

Mais de 400 profissionais da 
Saúde tomam dose do reforço
Primeiro dia de aplicação da terceira doses contra a Covid-19 ocorreu nos 24 postos de saúde do município

CORONAVÍRUS

Suzano - A Secretaria 
Municipal de Saúde iniciou 
ontem a aplicação da dose de 
reforço contra o coronavírus 
(Covid-19) a profissionais 
da Saúde que concluíram a 
segunda etapa há seis meses 
ou mais. O atendimento 
disponível nos 24 postos de 
Saúde, das 8 às 15 horas, é 
voltado ao grupo que segue 
atuante no trabalho. Para 
tanto, o comprovante de 
vínculo empregatício será 
exigido juntamente com o 
documento original com 
foto, CPF e o cartão de 
vacinação completo com as 
duas doses e as respectivas 
datas registradas. 

De acordo com o secretário, 
Pedro Ishi, a aplicação de 
reforço é direcionada a pro-
fissionais que se imunizaram 
com duas doses até o mês 
março, público estimado 
em cerca de 4 mil pessoas 
neste primeiro momento. 
Nesta segunda-feira (04/10), 
pelo menos 411 pessoas 
foram contempladas com 

a terceira dose, sendo 307 
profissionais da Saúde.

“É importante lembrar que 
a terceira aplicação deste 
público é voltada apenas para 
quem já tomou a segunda 
dose há seis meses ou mais e 
que ainda continua atuante 
na Saúde. A prioridade é 
para quem segue na linha 
de frente, trabalhando pela 
vida”, disse.

Além dos profissionais 
da Saúde, a dose de reforço 
também está disponível para 
os idosos maiores de 60 anos 
que tomaram a segunda 
dose há seis meses ou mais, 
e para as pessoas imunos-
suprimidas que tomaram a 
segunda dose há 28 dias ou 
mais. O atendimento nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e Unidades de Saúde 
da Família (USFs) ainda 
contempla a primeira dose 
dos moradores maiores de 12 
anos e a segunda aplicação 
conforme aprazamento.

Os requisitos para a apli-
cação seguem os mesmos, 

de acordo com a dose. Para 
receber a primeira aplicação, 
o morador 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 autori-
zação do responsável legal, 
que deverá acompanhar o 
jovem ou assinar o Termo 
de Assentimento Livre e 
Esclarecido. O documento, 
disponível para acesso em 
www.suzano.sp.gov.br, será 
obrigatório para os menores 
de idade desacompanhados. 
Para a segunda dose basta 
apresentar CPF, documento 

original com foto e o cartão 
de vacinação.   

Para receber a segun-
da dose, basta o morador 
apresentar um documento 
original com foto, CPF e 
o cartão de vacinação ad-
quirido 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 imunossupri-
midas, também será exigido 
relatório médico ou receita 

de uso contínuo.

Balanço
Ontem, o município regis-

trou mais 2.379 aplicações 
contra a Covid-19, sendo 
1.371 pessoas que comple-
taram a segunda etapa e 597 
que tomaram a primeira 
aplicação, além dos 411 
moradores que receberam 
a dose de reforço.

Ao todo, a campanha de 
imunização contra a Co-
vid-19 em Suzano contabiliza 
230.289 pessoas vacinadas 
com pelo menos a primeira 
dose. O índice representa 
93,4% do público maior de 
12 anos, que é estimado em 
246.463 moradores. Do total 
de vacinados, 7.560 recebe-
ram a imunização em dose 
única. Quanto à segunda 
dose, 142.046 suzanenses 
já completaram a etapa, 
sendo 63,7% do total de 
pessoas imunizadas com a 
primeira dose. Em relação à 
aplicação de reforço, 1.954 
já receberam a terceira dose.

Público da Saúde é estimado em 4 mil pessoas

Wanderley Costa/Secop Suzano

Poá - O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador (PAT) 
conta com 102 vagas de 
emprego disponíveis, para 
12 cargos diferentes em Poá 
e em Suzano. Quatro delas 
pontua disponibilidade para 
viagem, é o caso das oportu-
nidades para coordenador e 
ajudante de obras, eletricista 
de manutenção em geral e 
técnico de telecomunicações.

Ao todo o PAT disponi-
biliza esta semana 50 va-
gas para ajudante de obras, 
com exigência de ensino 
fundamental completo; 20 
vagas para coordenador de 
obras, com curso técnico na 
área; 11 vagas para ajudante 
de eletricista, com ensino 
médio completo e curso de 
elétrica (NR 35 E NR10); 
9 vagas para eletricista de 
manutenção em geral, com 
ensino médio completo e 
curso de elétrica (NR35 e 
NR10) e 01 vaga para técnico 
de telecomunicações, com 
ensino médio completo. Todas 
essas oportunidades pedem 
disponibilidade para viagem.

Posto do Trabalhador 
oferece 102 vagas

Oportunidades

Além dessas, dez vagas se 
destinam a Poá, são elas: 5 
vagas para costureiro em geral, 
com ensino fundamental 
completo; 1 vaga para bor-
dador e 1 para colchoeiro, 
ambos com ensino médio 
completo; 1 vaga para me-
cânico de manutenção de 
máquinas em geral; 1 vaga 
para serralheiro e 1 para 
torneiro, sendo estas com 
exigência de ensino fun-
damental completo. Além 
disso, há ainda uma vaga de 
assistente de contabilidade, 
com ensino técnico, para 
atuar em Suzano.

Para concorrer basta se 
candidatar pelo aplicativo 
Sine Fácil. Ou então, os inte-
ressados devem comparecer 
ao posto, munidos de um 
documento com foto e CPF. 
O atendimento é realizado 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 16 horas.

O PAT está localizado nas 
dependências do Núcleo de 
Atendimento à População 
(NAP), na rua Vinte e Seis 
de Março, 72, centro.

Ferraz - O final de semana 
foi marcado por diversas ações 
no Parque Municipal Nosso 
Recanto, no Jardim Pérola, 
em alusão ao mês festivo de 
aniversário da cidade, que no 
próximo dia 14 completará 
68 anos. O evento solidário 
contou com a presença de 
6.975 participantes ao longo 
dos dois dias.

No sábado, o local recebeu 
atletas para a “Maratona Esportiva”, 
que ocorreu simultaneamente 
nas quadras revitalizadas com 
os campeonatos de futsal, 
basquete, futebol de campo e 
maratona. Além disso, outros 
espaços foram utilizados pela 
população como a pista de 
caminhada, academia ao ar 
livre, brinquedos para crianças, 
dentre outros.

No domingo, o parque foi 
palco da “Maratona Esportiva”, 
primeira “Caminhada Animal”, 

“Campeonato de Skate” e a “1º 
Exposição de Fusca e Carros 
Antigos”. A feira de artesanato 
também esteve presente no local.

Evento reúne  
6 mil pessoas  
no Parque  
Nosso Recanto

Final de semana

Aplicação 
do reforço é 
direcionada a 
profissionais que 
se imunizaram 
com duas doses 
até o mês março
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Consulta sobre volta 
às aulas termina hoje
Levantamento auxiliará nas decisões do Gaepe e Secretaria de Educação

EDUCAÇÃO

Mogi - Termina hoje o 
prazo para pais e respon-
sáveis de alunos da rede 
municipal de ensino a aderir 
à consulta pública sobre o 
retorno às aulas presenciais 
nas escolas e creches do 
município.

A consulta teve início 
no final de setembro, e foi 
organizada pelo Gabinete 
de Articulação para o En-
frentamento da Pandemia 
na Educação (Gaepe), em 
conjunto com a Secretaria 
Municipal de Educação.

O levantamento é voltado 
aos pais de mais de 50 mil 
alunos matriculados em 
escolas e creches com a per-
gunta “Quais são os motivos 
para que seu(s) filho(s) não 
esteja(m) frequentando a 
escola presencialmente?”. O 
formulário está disponível 
na página da Secretaria 
de Educação, no portal 
da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes na internet (www.

pmmc.com.br), e podem 
ser acessados com o número 
de registro do aluno (RA) 
e senha.

Segundo a Secretaria de 
Educação de Mogi das Cru-
zes, 4.580 pais de alunos já 
encaminharam respostas para 
o levantamento. A consulta 
seguirá no ar até as 23h59 
desta terça-feira. “Assim que 

ela fechar, daremos início ao 
tratamento e à análise dos 
dados”, informou em nota.

Sobre o relatório final da 
consulta, a administração 
municipal informou que 
ainda não há uma data esti-
pulada. “O objetivo, contudo, 
é fazermos a divulgação 
ainda neste mês”, concluiu.

O processo de retomada 

das aulas presenciais na rede 
municipal teve início em 
24 de maio, com a oferta 
de atendimento misto para 
alunos em salas reduzidas e 
com a preferência aos alunos 
de famílias em situação de 
vulnerabilidade. A volta das 
aulas com regime majori-
tariamente presencial teve 
início em 8 de setembro.

André Diniz

Consulta teve início no final de setembro e foi organizado pelo Gaepe de Mogi

Mogi News/Arquivo

Mogi - No último sábado, o 
Diário Oficial do Estado de São 
Paulo publicou a aposentadoria 
de Zeno Morrone do cargo 
de perito da Polícia Científica 
do Estado. Tal movimentação 
pode abrir o caminho para 
seu retorno ao comando da 
Secretaria Municipal da Saúde.

Zeno Morrone assumiu o 
comando da Pasta no início 
de abril, após a polêmica 
envolvendo o então secretário 
de Saúde, Henrique Naufel, 
apontado pelo Ministério 
Público como responsável pela 
aplicação de vacinas contra 
o coronavírus (Covid-19) 
em servidores públicos que 
não estavam envolvidos no 
combate à pandemia.

No entanto, no dia 15 
de maio, Zeno Morrone foi 
exonerado das funções devido 
ao conflito burocrático, uma 
vez que o seu afastamento 
da Polícia Científica ainda 
não havia sido consumado 
devido às licenças-prêmio. 
Desde então, a Secretaria de 
Saúde de Mogi das Cruzes 
vem sendo comandada, em 
caráter interino, por Andreia 
Godoy.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, a nomeação 

Zeno Morrone deve 
voltar à Pasta da Saúde

Aposentado

de Zeno Morrone como secre-
tário municipal “tramitará nos 
próximos dias. A efetivação 
deve ocorrer nesta semana”, 
informou.

A volta de Zeno Morrone 
poderá significar uma nova 
mudança no alto escalão do 
governo mogiano. Desde o 
início do mandato, a pasta 
de Saúde passou por duas 
mudanças (com Zeno Mor-
rone e Andreia Godoy), uma 
mudança na Secretaria de 
Educação (a saída de Rose 
Tonete por André Stabile) 
e a nomeação, ocorrida no 
terceiro mês de governo, de 
Ewerton Komatsubara para a 
Secretaria de Esporte. (A.D.)

Mogi - Chegando ao final 
do primeiro ano de mandato 
como vereadora, Maria Luiza 
Fernandes (REP), a Malu 
Fernandes, concedeu  entre-
vista ao Grupo MogiNews/
DAT sobre a obtenção de 
duas emendas parlamentares 
voltadas para a população do 
bairro Novo Horizonte, na 
região do Jardim Piatã.

As emendas foram obtidas 
junto à deputada federal Tá-
bata Amaral (PSB) e a depu-
tada estadual Marina Helou 
(Rede), totalizando R$ 438 
mil em investimentos para 
infraestrutura e atendimento 
à primeira infância.

A vereadora explicou o 
processo para obtenção, que 
começou com uma visita à 
cidade da deputada federal 
no início do ano. “Ela veio, 
a convite nosso, conhecer a 
cidade e aproveitamos para 
apresentar a realidade da região. 
Ao conhecer a comunidade e 
os seus diversos desafios, ela 
colocou-se ao nosso dispor, 
e dedicou uma emenda de 

Malu Fernandes revela ações que 
serão feitas no bairro Novo Horizonte

Vereadores de Mogi

“Sabemos dos problemas de 
infraestrutura, que deman-
dam uma ação mais direta 
da administração municipal; 
mas há outros pontos como 
a segurança pública, onde é 
preciso uma cobertura maior 
da Polícia Militar e da Guarda 
Municipal, o investimento 
na capacitação e educação 
da juventude, e questões 
de curtíssimo prazo como a 
coleta de lixo”.

Malu defende também 
que as iniciativas a serem 
implementadas poderão servir 
de exemplo. “Temos atenção 
pela comunidade, mas sabe-
mos como Mogi das Cruzes 
pode ser desigual. Há situa-
ções semelhantes em outros 
bairros e distritos, como em 
Jundiapeba e na Nova União. 
Porém, dando certo no Novo 
Horizonte, com o investimento 
na revitalização da comu-
nidade e na valorização da 
primeira infância, podemos 
começar um modelo a inspirar 
iniciativas em outras partes”, 
concluiu. (A.D.) 

uma iniciativa voltada para 
o atendimento das crianças, 
por meio de políticas públicas 
na região do Novo Horizonte, 
e conseguimos o repasse. Ele 
ainda está em vias de ser 
aprovado pela Câmara de 
Vereadores para integrar o 
orçamento”, apontou.

Para Malu Fernandes, o 
Novo Horizonte sofre há muitos 
anos cna área conhecida como 

“Divisa”, no limite entre de Mogi, 
Suzano e Itaquaquecetuba. 

R$ 238 mil. O valor já foi 
repassado ao município”, 
explicou.

A segunda emenda, de 
R$ 200 mil destinada aos 
cuidados das crianças na 
primeira infância, foi obtida 
por um meio incomum: uma 

“licitação” promovida pela 
deputada estadual. “Foi uma 
espécie de projeto seletivo 
onde diversas cidades apre-
sentaram projetos ao gabinete 
da deputada. Elaboramos 

Este é o primeiro mandato da vereadora de Mogi

Divulgação/CMMC

Morrone assumiu 

o comando da 

Pasta no início  

de abril
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Famílias devem se manifestar 
sobre permanência em 15 dias
Este foi o prazo que a Justiça deu para que moradores se manifestem contra liminar que ordena a desocupação

VILA SÃO FRANCISCO

Mogi - As mais de 70 
famílias que estão morando 
em uma ocupação irregular 
na Vila São Francisco terão 
quinze dias para se manifestar 
sobre sua permanência no 
local, segundo a Prefeitura. 
O prazo terá início com a 
publicação oficial da ação 
reivindicatória movida pela 
administração municipal.

A decisão em liminar 
foi concedida pela Vara 
da Fazenda Pública do 
município, que determinou 
no início de setembro um 
período para que as famílias 
pudessem deixar o local de 
forma voluntária. O prazo 
foi concluído no final da 
última semana.

A área, de cerca de 94 mil 
m², foi ocupada inicialmente 
no início de março deste 
ano, ao que a administração

No início do mês de se-
tembro, o juiz Bruno Miano, 
da Vara da Fazenda Pública, 
emitiu um pedido às famílias 

que se encontram no local, 
reconhecendo que a área de 
94 mil m² é de propriedade 
do município.

Durante o processo de 
ocupação do espaço, a 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social chegou a 
realizar o referenciamento 
das famílias que habitavam 
a área, e foi decretado o 
congelamento do assenta-
mento. No entanto, desde 
então, houve um aumento 
no número de habitações 
na região.

Segundo o procurador-
-geral do Município, Fábio 
Nakano, a ação foi uma 
iniciativa do órgão que, 
ao tomar conhecimento 
da situação, buscou a ação 
pela retirada das pessoas da 
área, que foi considerada 
inapta para habitação. “O 
local está sendo evacuado, 
uma vez que o processo é 
de desocupação das pessoas 
que se instalaram na área. 
Começamos com uma ação 
civil pública junto à Justiça, 

mas a ação reivindicatória”, 
detalhou Nakano.

O procurador-geral reas-
segurou que as famílias que 
se instalaram no momen-
to pré-congelamento do 

assentamento estão dentro 
estão sendo atendidas pelos 
setores competentes da 
Prefeitura. “A Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social vem acompanhando 

o caso desde o início, e 
monitora semanalmente 
a população lá instalada, 
além de ter os nomes das 
pessoas e suas respectivas 
situações”, apontou.

Sobre a utilização do 
local, Nakano informou 
que o município trabalhará 
dentro das prerrogativas 
legais. “A administração 
trabalha dentro do que 
estabelece a legislação para 
a utilização do terreno, e 
vai usar dentro da expec-
tativa do interesse público 
o local”, declarou.

Sobre o período que as 
famílias terão para apresentar 
sua defesa, o procurador-

-geral reafirmou que poderão 
apresentar-se à Justiça em 
até 15 dias a partir da pu-
blicação do edital de ação 
reivindicatória. “Este prazo 
ainda não teve início, mas 
assim que for publicado, o 
tempo começará a correr”, 
concluiu.

Segundo levantamento feito 
pelo Grupo MogiNews/DAT, 
mais de 65% do território 
do município é composto 
por Áreas de Preservação 
Ambiental (APA) e Áreas 
de Preservação Permanente 
(APP).

André Diniz

Área ocupada de forma irregular possui cerca de 94 mil metros quadrados

Emanuel Aquilera

Secretário de Finanças irá 
à Câmara esclarecer TCA

Mogi - O secretário de 
Finanças, Ricardo Abílio, 
comparecerá na sessão da 
Câmara de Vereadores de 
hoje para esclarecer deta-
lhes sobre o projeto de lei 
que institui a cobrança da 
Taxa de Custeio Ambiental 
(TCA) no município.

O convite para esclareci-
mentos foi feito pelo líder 
do governo na Casa de Leis, 
o vereador Marcos Furlan 

Custeio Ambiental

(DEM), com o intuito de 
auxiliar os membros do 
Legislativo local a debater 
o projeto de Lei Comple-
mentar 06/2021, que institui 
a cobrança.

O projeto, de autoria do 
prefeito Caio Cunha (Pode), 
segue as normas estabeleci-
das pelo Marco Regulatório 
do Saneamento Básico, do 
governo federal, que obriga 
aos municípios o custeio da 

coleta e processamento do 
resíduo sólido residencial.

A Sessão da Câmara de 
Vereadores terá início às 
15 horas com a etapa do 
expediente, com possibili-
dade de acompanhamento 
nas galerias do Plenário, 
além de transmissão ao 
vivo pela TV Câmara, no 
Youtube e pelo website da 
Câmara (www.cmmc.com.
br). (A.D.)

Nova norma foi aprovada ontem, durante sessão na Câmara de Vereadores

Diego Barbieri/CMMC

Obras de pavimentação 
devem começar em janeiro

O edital para a contratação 
da empresa responsável pela 
pavimentação e urbanização 
das estradas municipais Yoenji 
Kakamura e Mauro Auricchio, 
no distrito industrial do Ta-
boão, em Mogi das Cruzes, 
será publicado no começo de 
novembro. As obras devem 
ter início em janeiro de 2022. 
A informação foi repassada 
pela secretária municipal de 
Obras, Leila Alcântara Galvão, 
durante reunião online com a 
Associação Gestora do Distrito 
Industrial do Taboão (Agestab). 
Segunda ela, a partir do dia 
4 de novembro, as empresas 
interessadas em realizar o 
projeto poderão apresentar 
as propostas comerciais. “A 
concorrência seguirá o rito 
legal e se não houver nenhuma 
questão envolvendo recursos, 
estimamos que até o final de 
dezembro o processo esteja 
finalizado, com os trabalhos 
tendo início em janeiro”, 
explicou.

 O presidente da Agestab, 
Osvaldo Baradel, comemorou 

Estradas do Taboão

a notícia e destacou que a 
pavimentação trará uma série 
de benefícios para cerca de 20 
empresas, além das melhorias 
oferecidas aos moradores da 
região. A chegada de matérias-

-primas e o escoamento da 
produção ficarão mais fáceis. 
As vias, atualmente, são de 
terra. “Esta é uma demanda 
antiga da Agestab e que, agora, 
começa a se concretizar”, disse.

Com as estradas asfaltadas, 
Baradel acredita que mais 
empresários podem se in-
teressar em adquirir áreas 
para a instalação de novas 
empresas, o que significa 
geração de emprego. “Muitos 
investidores vinham até aqui e 
perdiam o entusiasmo devido 
às condições da estrada. Com a 
pavimentação, isso certamente 
vai mudar”, frisou.

O investimento no projeto 
será de R$ 10,8 milhões. Os 
recursos têm como origem 
um convênio da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes com o 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER). A licitação 

foi aberta e é conduzida pela 
administração municipal.

Serão cerca de três quilô-
metros de estradas a serem 
pavimentadas. O início dos 
trabalhos se dará em frente ao 
Colégio Hermon. O asfaltado 
se estenderá 1,2 quilômetros 
na Yoneji Nakamura e 1,3 
quilômetro na Mauro Auricchio.

 
Estrada do Taboão

Em relação às obras na 
Estrada do Taboão, a secre-
tária Leila informou que os 
trabalhos já tiveram início, 
ainda na etapa de sondagens 
e estudos detalhados.

Ao todo, 20 quilômetros 
da estrada, entre o encontro 
com a rodovia Mogi-Dutra e 
o município de Santa Isabel, 
receberão serviços de recuperação 
funcional, que compreende 
recapeamento, reparos na es-
trutura, restauração do sistema 
de drenagem e melhorias na 
sinalização. O prazo estimado 
para a conclusão é de 12 meses 
e o investimento previsto será 
de R$ 17,6 milhões.
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SBT, 21H00

Chiquititas
Marian diz para Junior que Carmen quer ir para a Suíça e que mandou 

Gabriela para algum lugar que cuidassem da cabeça dela, mas que a 

megera não revelou onde era.

GLOBO, 17H55

Malhação
Marian diz para Junior que Carmen quer ir para a Suíça e que mandou 

Gabriela para algum lugar que cuidassem da cabeça dela, mas que a 

megera não revelou onde era.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Justina convoca Pilar para socorrer Luísa. Tonico comemora com Christie 

ao saber que os ingleses não comprarão mais mercadorias brasileiras. Pilar 

tenta salvar a vida da condessa. Leopoldina garante a Isabel que, se não 

puder escolher seu marido, se recusará a casar.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Luiza aceita a carona de Lourenço para ir ao cartório, sem saber que é 

observada por Eric. Eric repreende Luiza por ela não ter lhe contado que 

esteve com Lourenço.

GLOBO, 21H00

Império
Maurílio assiste à discussão entre Merival e José Alfredo. Felipe foge e Xana 

cuida de Cláudio. Josué tenta convencer José Alfredo de que Maria Marta 

pode estar envolvida com Merival. Maria Ísis enfrenta Maria Marta. Enrico 

avisa a Beatriz sobre o atentado e Leonardo tenta tranquilizá-la. José Alfredo 

humilha Maria Marta. Leonardo leva Enrico para o hospital.

RECORD, 21H

Gênesis
Uma mensagem surpreende o faraó. Neferíades arma um plano cruel contra 

José. Asenate chora por uma grande perda.
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BANCO 15

COR
PCD

CARTOMANTE
SDFIIM
PEREGRINO

CANETAON
AFILARI

CROCODILO
ARAP

ERES
ARD

EMAID
DESASTROSA

TAI
NTU

CG
ARMADILHA

MALESTAR
AVALSTAO

ARAUCARIA

Escamação
excessiva
do couro
cabeludo

Dança (?),
manifes-

tação
religiosa

(?)
agrária,

aspiração
do MST

A marcha
mais

rápida do
cavalo

Iran Malfi-
tano, ator
de "José
do Egito"

São elabo-
radas pelo
Poder Le-
gislativo

Pode ser
extravia-
da em ae-
roportos

Desconto
(abrev.)

Artefato de
captura,
comum

em matas

Santa
(abrev.)

Mono-
grama de

"Irene" 

Árvore-
símbolo

do Paraná

Tabaco em
pó inalável
Desmontar
(bomba)

Indisposição física
Garantia de pagamen-
to de empréstimo fei-
to por outra pessoa

Partici-
pante da
romaria

Profissio-
nal que
trabalha
com o
tarô

Exercício
facial

Tornar
mais fino

(?) esfe-
rográfica:
invenção
de László

Bíró

Catastró-
fica; cala-

mitosa

Arrumar,
em uma

dada
sequência

Grupo que
gravou

"Trem das
Onze" 

Desabar
(?) Marcos,
jornalista
esportivo

"Roll-(?)", tecnologia
usada em depilação
Assumir expressão

de alegria

Queimam

"(?)
Dundee",
comédia 

australiana
(Cin.)

Profissional
considera-
do "cele-
bridade"

Acusadas
(jur.)

Esconder;
encobrir

Falta de (?), proble-
ma de celulares em
áreas onde a cober-

tura é deficiente

Cortar,
em inglês

Grama
(símbolo)

3/cut. 4/aval. 6/afilar. 9/araucária — peregrino — profética.

Todos a buscam, 
todos a querem, mas 
poucos sabem onde se 
encontra a felicidade. 
E quem, ou o que é, 
essa felicidade?

Todos têm palpites, 
uns mais corretos que 
outros, certamente, 
mas nunca há um 
consenso. E por quê? 
Porque a felicidade 
não se define, ela 
se sente e vive no 
coração de cada um 
de nós de forma 
diferente.

MOMENTO
especial

FELICIDADE, QUEM É VOCÊ?

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

MAURO NOGUEIRA DE ARAUJO

Parabéns! Saiba que o tempo é nosso melhor amigo e fazer 

aniversário, um privilégio sem tamanho! Felicidades para 

você.

“ Não coloque limites em seus sonhos, 
coloque fé.”

 cultura@jornaldat.com.br

Muitos acham que 
felicidade é igual 
a dinheiro, fama, 
sucesso ou objetos 
caros. Mas será? 

Não importa onde 
vive a felicidade para 
você, o que importa 
é que você a procure, 
a saiba identificar e 
a viva intensamente. 
Seja feliz!
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RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações 

constantes do processo nº 201.563/2021 e apensos, declaran-

do inexigível de licitação, com fundamento no art. 25, inciso I 

da Lei nº 8.666/93, em favor da empresa PETROBRAS TRANS-
PORTE S.A.- TRANSPETRO., para a contratação de outorga para 

travessia de rede sobre a faixa de dutos da Transpetro em di-

versos locais no município, no valor total de 34.259,80 (trin-
ta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta 
centavos), em face do disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, 

uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.    

Mogi das Cruzes, em 05 de outubro de 2021. MICHEL RECHE 

BERALDO - Diretor Geral Adjunto.

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 115/2019 - PROCESSO Nº 30.755/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL, 
ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR VERTICAL, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 
FOGÃO E AFINS) E NOTEBOOK
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sr. Secretária Municipal de Assistência 
Social, 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 115/2019. 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 04 de outubro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social __________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de 
Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO 
ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 126/2021 - PROCESSO Nº 20.759/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA USO ODONTOLÓGICO (ESCALA DE CORES, 
GESSO E AFINS).
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 21 
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) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 04 de outubro de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 136/2021 - PROCESSO Nº 21.139/2021 e Apensos.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS (VARAL SANFONADO, CARRO 
COLETOR, CADEADO, ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES, ESCADA DE ALUMÍNIO, 
LIXEIRA COM PEDAL, TAPETE SANITIZANTE E ETC.)
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 21 
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) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 04 de outubro de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretária Municipal de Educação, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 150/2021 - PROCESSO Nº 23.451/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARROZ AGULHINHA, 
LEITE EM PÓ INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA REFINADO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 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) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 04 de outubro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTES DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 143/2021 - PROCESSO Nº 22.175/2021 E APENSOS
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS, CAMISETAS E JAPONAS OPERACIONAIS), 
AVENTAIS E LUVAS
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 16:00 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) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 04 de outubro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social__________________________________________________________________________

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”:
EDITAL Nº 145-3/2020 - PROCESSO Nº 26.330/2020 e apenso
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO 
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 11:00 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 - link: licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 04 de outubro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/20 - PROCESSO Nº 14.076/20
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AUDITORIA EXTERNA - PROGRAMA +MOGI ECOTIETÊ - NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
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 Finanças, decidiu pela 
HABILITAÇÃO das empresas: MACIEL CONSULTORES S/S e SÁ LEITÃO AUDITORES S/S, 
para a fase seguinte do certame. Decidiu ainda, INABILITAR a empresa: SANTOS, BARBOSA 
& SILVA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA, por não atender ao subitem “2.5.9” 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 15 de outubro de 2021, às 10 horas, para 
abertura dos envelopes nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS, 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 04 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2/21 - PROCESSO Nº 2.293/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DA 1ª ETAPA DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ETA CENTRO - REFORMA 
DOS FILTROS E INSTALAÇÃO DA LINHA DE AR PARA RETROLAVAGEM, RUA OTTO UNGER Nº 
450 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 2.533.955,27 (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, novecentos e 
cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

Secretaria Municipal de Obras, em 04 de outubro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/21 - PROCESSO Nº 17.081/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 
POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (E.M. FLORISA FAUSTINO PINTO, E.M. PROFA. 
LOURDES MARIA PRADO AGUIAR, EMESP JOVITA FRANCO AROUCHE, CCII PROFA. 
DIONE ROCHA ROMANOS, E.M. PROF. RODOLPHO MELMANN, CEIM HORÁCIA DE LIMA 
BARBOSA, E.M. PRIMO VILLAR PROFESSOR, E.M. WILMA DE ALMEIDA RODRIGUES E 
CEIM IGNÊZ MARIA DE MORAES PETTENÁ).
EMPRESA VENCEDORA: TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 1.476.414,07 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, quatrocentos 
e quatorze reais e sete centavos).

Mogi das Cruzes, em 04 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

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

LEI Nº 7.710, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Planejamento 
e Urbanismo, crédito adicional especial no valor de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito 
mil reais), destinado a custear as despesas com a execução de projeto de revitalização de 
bairros, por meio de redesenho de espaços públicos a partir do protagonismo dos moradores 
da comunidade, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 29 de setembro de 2021. Acesso público pelo 
site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

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

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Mogi Basquete é superado e se despede do Campeonato Paulista

O Mogi das Cruzes Basquete perdeu para o Franca por 86 a 75 anteontem, no Ginásio 

do Pedrocão, em Franca. O time da casa fechou o segundo confronto da série melhor 

de três em 2 a 0 e agora avança para as semifinais. Já o Mogi Basquete se despede 

do Campeonato Pauslita. A partida começou bem equilibrada, com uma pequena 

vantagem para os francanos por 24 a 23. 

Mogi abre novas vagas 
de agendamento online 

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde abre agendamento 
online hoje, às 16 horas, 
para aplicação de segunda 
dose do imunizante Pfizer 
contra a Covid-19. As novas 
vagas são destinadas para 
quem tomou primeira dose 
de Pfizer até o dia 12 de 
agosto e de AstraZeneca 
até 15 de julho e podem ser 
acessadas por meio do site 
www.cliquevacina.com.br.  

Amanhã, serão disponibili-
zadas vagas para aplicação de 
terceira dose do imunizante 
CoronaVac/Butantan/Sinovac 
para idosos com 60 anos ou 
mais que tenham tomada a 
segunda dose há pelo menos 
seis meses. Também haverá 
abertura para segunda dose 
de CoronaVac para quem 
tomou a primeira até o dia 
19 de setembro.

Quem estiver com alguma 
dose contra a Covid-19 
pendente deve consultar o 
sistema, onde novas vagas 
são liberadas periodicamente. 
Ontem, por exemplo, foram 

Segundas doses

liberadas mais de 3 mil 
vagas de primeiras doses 
para pessoas com 18 anos 
ou mais. 

Mogi das Cruzes já apli-
cou 589.705 doses contra a 
Covid-19, das quais 335.788 
primeiras doses, 239.718 
segundas doses, 10.074 
doses únicas e 4.125 ter-
ceiras doses. 

Mortes

A pandemia do coronavírus 
fez mais oito vítimas fatais 

na região do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), nas últimas 24 
horas. Com isso, na sexta-

-feira passada, o total de 
óbitos pela doença chega 
a 5.467.

O total de pessoas infec-
tadas é de 132.219.

As oito vítimas registradas 
ontem eram residentes nos 
municípios de Ferraz de 
Vasconcelos, Mogi, Poá e 
Santa Isabel.

Serão disponibilizadas vagas para aplicação de 3ª dose

Raquel Portugal/Fiocruz

Educação lança revista 
digital “Meu lugar”

Mogi - O município 
completou 461 anos no 
dia 1 de setembro e, para 
celebrar a data, a Secretaria 
de Municipal de Educação, 
por meio do Departamento 
Pedagógico (Deped), lançou 
a revista digital “Meu lugar”. 
A publicação fala da relação 
afetiva dos mogianos de 
nascimento e de coração 
com a cidade, destacando a 
história e a cultura de Mogi. 
A primeira edição, divulgada 
na quinta-feira passada, está 
disponível no portal da Pasta.

“A revista ‘Meu lugar’ re-
presenta o desejo que temos 
de que nossos estudantes 
e suas famílias acessem as 
histórias e preciosidades 
de Mogi e que, conhecen-
do mais sobre a cidade, se 
reconheçam e sintam-se 
representados, compreen-
dendo que são produtores 
de história e cultura e que 
pertencem verdadeiramente 
a este lugar”, disse Renata 
Giácomo, técnica do Deped 
que participou da elaboração 

Cultura e história

da publicação.
Um dos primeiros entre-

vistados foi Roberto Lemes 
Cardoso, nascido em Mogi das 
Cruzes e aluno da primeira 
turma de Comunicação do 
Centro Universitário Braz 
Cubas, que contou momentos 
marcantes de sua vida na ci-
dade. O patrimônio material 
do município é representado 
nesta edição por espaços 
importantes, como o Casarão 
do Chá, o Casarão do Carmo 
e a Igreja do Carmo, entre 
outros monumentos e locais 
históricos da cidade.

Os leitores também po-
dem conhecer mais sobre 
pratos típicos de Mogi, com 
o tortinho, o afogado e o 

sukiyaki; além das congadas, 
marujadas e moçambiques, 
grupos tradicionais que são 
tesouros da cultura popu-
lar. O mestre Chico Preto, 
fundador da Congada de 
São Benedito Coração de 
César de Souza, é uma das 
personalidades da cidade 
apresentadas na publicação. 
Além das informações, a 
publicação oferece links 
para sites e vídeos para que 
todos possam aprofundar 
sua pesquisa.

A equipe da revista digital 
também é formada por Andréa 
Pereira de Souza, diretora 
do Deped, e os técnicos 
do departamento Elisabete 
Jacques Urizzi Garcia, Ge-
raldo Monteiro Neto, Luiz 
Flavio Silva e Tânia Regina 
Pereira. O projeto gráfico é 
de Alexandre Roberto Ro-
drigues. Confira a publica-
ção no portal da Secretaria 
Municipal de Educação no 
endereço https://portal.sme-

-mogidascruzes.sp.gov.br/
magazines/revista-meu-lugar

Publicação fala 
da relação afetiva 
com a cidade, 
destacando 
a história e a 
cultura

ACE sedia até este sábado curso 
Empretec promovido pelo Sebrae
Curso é aplicado desde 1993 pelo Sebrae e, desta vez, a cidade foi selecionada para sediar o evento por seis dias

TÉCNICAS DE EMPREENDEDORISMO

Suzano - A Associação 
Comercial e Empresarial (ACE) 
foi selecionada para sediar o 
curso Empretec, promovido 
em parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae). 
Realizado em seis dias de imer-
são, empresários previamente 
selecionados participarão de 
aulas e atividades sobre téc-
nicas de empreendedorismo.

O Empretec é um programa 
de formação de empreende-
dores criado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
promovido em mais de 40 
países. No Brasil, o curso 
é aplicado exclusivamente 
pelo Sebrae, desde 1993. 
Para participar, os interessa-
dos fizeram uma inscrição 
online e responderam um 

Empretec é um programa criado pela ONU e é promovido em mais de 40 países

questionário comportamental 
e de perfil. Após a análise dos 
formulários, a organização 
realizou entrevistas com os 
candidatos. Ao todo, foram 
aprovados 33 empresários 
para a turma. 

A imersão é focada em 
apresentar os dez perfis em-
preendedores, técnicas de 
administração e gestão, além 
de aperfeiçoar as habilidades e 
capacidades dos participantes. 
As aulas acontecem até sábado, 
no auditório da ACE Suzano.

De acordo com o presidente 
da entidade, Fernando Fer-
nandes, é uma honra para a 
associação sediar o Empretec. 

“O seminário é reconhecido 
nacionalmente e é responsável 
por formação completa ao 
empresariado, que recebe aulas 

intensivas e atualizadas sobre 
o mercado empreendedor e 
estratégias para manter seu 

negócio ativo”, explicou.
Parceiro da ACE Suzano, o 

Sebrae tem realizado diversos 

cursos complementares vol-
tados aos setores de comércio 
e prestação de serviços, para 

fortalecimento dos negócios 
na região. “Ao lado do Se-
brae, promovemos ações de 
consultoria, mentoria, entre 
outros, para impulsionar o 
comércio e auxiliar os proprie-
tários de lojas no momento 
de retomada econômica e 
das atividades presenciais”, 
afirmou Fernandes.

Pelo site acesuzano.com.
br/agenda-de-treinamentos/, 
é possível verificar a agen-
da de treinamentos, cursos, 
workshops e palestras ofe-
recidos pela ACE Suzano 
aos empreendedores locais. 
Também é possível obter mais 
informações pelo telefone 
4744-8400 ou presencialmente 
na sede da entidade, na rua 
Presidente Rodrigues Alves, 
157, no centro de Suzano.

Divulgação


