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

1ª dose da vacina contra Covid 
chega a 93,5% dos suzanenses
Percentual corresponde à aplicação da dose inicial contra o coronavírus a mais de 230 mil pessoas do público-alvo

ANIVERSÁRIO

  Botujuru celebra hoje 311 anos com 
projeto de resgate histórico. Cidades, página 5

A campanha de vacinação con-
tra o coronavírus (Covid-19) 
em Suzano chegou a marca de 
230.532 pessoas imunizadas com 
pelo menos uma dose. O núme-
ro representa 93,5% do públi-
co-alvo, a partir de 12 anos de 
idade. O atendimento continua 
disponível nos 24 postos da ci-
dade com a primeira e a segun-
da dose, além da de reforço para 
idosos maiores de 60 anos, imu-
nossuprimidos e profissionais da 
Saúde, conforme aprazamento..  
Cidades, página 3

Educação

Vestibular da 
Piaget ocorre  
no domingo
Cidades, página 3

Mogi

Câmara de Vereadores cria  
o Dia da Guarda Municipal 
Evento será celebrado todo dia 17 de dezembro, que 
foi o dia em que a Guarda Civil Municipal foi criada 
em Mogi, no ano de 2002. A autoria do projeto é do 
vereador Policial Maurinho. Cidades, página 4

Cerca de 142 mil pessoas já receberam a segunda dose da 

Mauricio Sordilli/Secop Suzano
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Mogi

Diretora do novo Sesc detalha 
sobre a abertura da unidade

Espaço está sendo construído onde antes funcionava 
o Centro Esportivo do Socorro. Cidades, página 4
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REFORMA DE BIBLIOTECA

A Prefeitura de Ferraz, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo, 
inaugurou a Biblioteca Municipal 
José Andere, que reabre ao públi-
co oficialmente na rua Sud Menuc-
ci, 200, na Vila Romanopolis, que 
foi reformada.

CURSOS DE ARTE

A Secretaria de Cultura de Itaqua-
quecetuba está com inscrições aber-
tas para as oficinas experimentais 
gratuitas de dança contemporânea 
e de teatro nos períodos da manhã e 
da tarde. Na oficina de experimen-
tação em teatro, os alunos farão 
exercícios de expressão corporal 
e vocal, práticas de cenas, impro-
visação, composição de persona-
gens, jogos teatrais, desinibição, 
atenção e criatividade.

AL MAHATA 

O restaurante Al Mahata, especia-
lizado em comida árabe, reabre em 
novo endereço, nesta sexta-feira, 
às 18h30, e passa a atender na rua 
José Urbano Sanches, 549 (esqui-
na com a rua Capitão Manoel Rud-
ge), na Vila Oliveira, em Mogi das 
Cruzes.

Há três anos instalado na cidade, 
o Al Mahata está sob o comando 
do casal Qades Khaled Abu Taha e 
Rosane da Costa Abu Taha. Ele é 
palestino e, por quatro anos, com 
a família, viveu em campo para re-
fugiados no Iraque, antes de che-
gar a Mogi das Cruzes, em 2007.  

RESERVA DA REABERTURA

O evento de reabertura terá algu-
mas atrações artísticas. A reserva 
de mesa para a noite de reabertu-
ra pode ser feita pelo telefone (11) 
4796-1239. Acesse o site e confira 
mais informações sobre o restau-
rante e veja o cardápio no site www.
almahata.com.br.  

PRESIDENTE INTERINA

Entre os dias 3 e 10 de outubro, a 
presidente da Associação Comer-
cial de Mogi das Cruzes (ACMC), 
Fádua Sleiman, estará licenciada 
da presidência da entidade. No pe-
ríodo, o cargo será assumido inte-
rinamente pelo vice-presidente da 
ACMC, Mohamad Issa. A indicação 
dele segue as características pre-
valentes da atual gestão, que bus-
ca fortalecer e gerar oportunidades 
para os Jovens Empreendedores.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Cooperação técnica

H
á uma promessa de que Aru-
já, Biritiba Mirim, Guararema, 
Guarulhos, Poá, Salesópolis e 
Suzano serão beneficiadas com 

a renovação do acordo de cooperação 
técnica com a Associação Nacional dos 
Catadores e Catadoras de Materiais Re-
cicláveis (Ancat) para o desenvolvimen-
to de programas e projetos que auxiliem 
as prefeituras na capacitação profissional 
e formação de novas cooperativas, assim 
como no fortalecimento de redes de ca-
tadores de materiais recicláveis. 

A regionalização pode se mostrar como 
o melhor caminho para a gestão dos re-
síduos sólidos e fortalecimento dos cata-
dores de materiais recicláveis da região, 
tirando-os da informalidade e fazendo 
com que sejam encarados como agentes 
de limpeza pública urbana. De acordo 
com dados da Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente (Sima), os 12 mu-
nicípios do Condemat geram em torno 
de 5 mil toneladas de resíduos da cons-
trução civil por dia. O dado é alarmante. 
Por isso, essa parceria com a Sima neste 

projeto-piloto pode ser importante para 
enfrentar o problema. Nesta etapa, capa-
citar os catadores pode ser determinante, 
assim como a ampliação de ecopontos em 
locais estratégicos. 

Móveis, pneus, podas de árvores, lixo 
doméstico, resíduos de construção civil 
e até mesmo restos de animais; poucos 
itens escapam ao destino de serem joga-
dos em praças, terrenos e demais locais a 
céu aberto. Com isso, uma série de doen-
ças e prejuízos ao meio ambiente surgem, 
estabelecendo assim uma relação quase 
simbiótica. O descarte irregular de resí-
duos é um problema crônico nas cidades 
brasileiras e, segundo o último levanta-
mento do Ministério do Meio Ambiente, 
pelo menos 56% dos municípios no país 
recorrem a depósitos inadequados na 
hora de dar adeus ao lixo que produzem. 

Os efeitos negativos do descarte irregular 
são sorrateiros e não surgem da noite para 
o dia, por isso, o trabalho de prevenção 
é fundamental para garantir benefícios à 
saúde pública e evitar que essa bola de 
neve ganhe proporções ainda maiores.

Hoje, neste exato momen-
to que é todo nosso, o futuro 
está sendo plantado. As esco-
lhas que se procura, os valo-
res que se abraça, os amores 
que se ama, o trabalho com 
o qual se envolve, os amigos 
que se cultiva, as leituras que 
se faz, tudo será determinan-
te de futura colheita. A pior 
ambição do homem é dese-
jar colher pela vida inteira 
os frutos daquilo que nunca 
plantou!

Somos educados para acre-
ditar. E esperança, minha gente, 
é o que anda conosco! Acre-
dito que a bondade tem voz e 
acredito, também, num hoje 
melhor que o ontem e que o 
amanhã. Acredito na beleza 
e no encanto de um sorriso, 
no encanto e na energia das 
palavras. Acredito num Deus 
que tudo vê e que tudo am-

Colher? Só plantando!

ARTIGO
Raul Rodrigues

para, da maneira correta e no 
tempo exato.

Créditos aos dias azuis, 
cheios de paz abrangente, 
com crianças correndo no 
parque, casais de mãos dadas 
à luz do sol, de uma clara e 
transparente manhã. Acredi-
to na força dos sentimentos 
bons, na energia positiva e 
na colheita dos sonhos, que 
chega sempre pelas mãos de 
quem semeia o bem.

Créditos na bondade sem 
disfarce, nos rostos sem más-
caras e pela via do carinho e 
da amizade, doses de paciên-
cia que removem montanhas. 
Creio na palavra que cura, nas 
canções que embalam sonhos, 
nos risos gratuitos, na bussola 
do lado esquerdo que sempre 
indica o caminho.

Plantei um pé de amor, 
para colher sorrisos. De nada 

adiantou. O vento, de tempo 
em tempo, esfacelou as flores, 
os frutos e os galhos. Só que 
tem uma coisa: O meu amor 
continua de pé, com uma 
bandeira hasteada no meio. 
É proibido não ter esperan-
ças porque é do tempo que 
pode tudo para aquele que crê.

Insisto em repetir: todo país 
é feito pela educação! Quem 
planta arma, colhe corpo no 
chão. Temos que acreditar nas 
favelas, nos cortiços, chega de 
morrer por migalhas, de mo-
far em presídios! O plantio é 
livre, mas a colheita é obriga-
tória. Precisamos plantar mais 
e colher menos! Não julgue 
cada dia pela colheita que se 
obtém, mas pelas sementes 
plantadas. Lembrando que 
a ambição universal do ho-
mem médio é colher o que 
nunca plantou!

Raul Rodrigues é engenheiro e ex-professor 

universitário
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Saúde promove ação para 
o Outubro Rosa na cidade
Ferraz - A Secretaria de 

Saúde está com uma progra-
mação especial no Outubro 
Rosa, mês de conscientização 
e de prevenção ao câncer de 
mama. As Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) se organizaram 
para promover mutirões de 
exames e palestras para as 
mulheres em relação a este 
tipo de câncer que está no 
topo do ranking de maior 
incidência no público feminino.

Ferraz também receberá 
a “Carreta da Mamografia” 
do governo do Estado que 
oferecerá exames gratuitos 
para mulheres com idades 
entre 50 e 69 anos, que é a 
faixa etária indicativa para 
realizar o exame preventivo 
nas mamas, ou aquelas que 
tiverem encaminhamento 
médico por suspeita da doença. 
A unidade estará à disposição 
das mulheres entre os dias 
18 e 30 deste mês.  

O Outubro Rosa embora 
tenha como objetivo principal 
as ações de conscientização 
ao câncer de mama também 

Prevenção

aborda o autocuidado da 
mulher, alertando para outras 
ações, como o exame anual 
do Papanicolau que auxilia 
no diagnóstico do câncer 
do colo do útero e outras 
alterações.  

Nesta semana, a UBS CDHU 
irá intensificar a coleta destes 
exames e oferecer ainda os 
testes rápidos de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, 
HIV e Hepatites. As unidades 
do CDHU, Jardim Rosana, Vila 
Margarida e Centro também 
irão intensificar a oferta de 
exames.

A Assistência Farmacêutica 
também ficou responsável por 
desenvolver ações relaciona-
das ao tema. Cada UBSs está 
com painéis ilustrativos que 
auxiliam as mulheres a realizar 

o autoexame e também a ob-
servar alterações nas mamas 
tais como: inchaços fora do 
período de menstruação; 
mudança na coloração da 
auréola e mamilo; dores e/
ou formigamento ao redor do 
mamilo; nódulos, caroços ou 
pintas anormais e repentinas; 
mudança na textura da pele, 
formato ou irritação nos seios.

O secretário de Saúde, Clé-
cio Gonçalves, afirma que a 
prevenção é a melhor forma 
de cuidar do bem estar físico 
das pessoas, ainda mais em 
se tratando das mulheres. 

“Temos um olhar especial com 
a saúde da mulher. Iremos 
inaugurar o novo espaço do 
Centro Integrado de Atenção 
à Saúde da Mulher que já 
oferece serviços específicos 
e também levamos os cuida-
dos em todas as UBSs para 
atender a toda a cidade. As 
mulheres podem conferir a 
programação de cada posto 
de saúde e colocar em dia os 
exames que devem ser feitos 
anualmente”.

Vacinação contra Covid chega 
a 230 mil pessoas com 1ª dose
De acordo com a Prefeitura, número representa mais de 93% da população que precisa receber a imunização

CAMPANHA

Suzano - A campanha de 
vacinação contra o corona-
vírus (Covid-19) chegou a 
marca de 230.532 pessoas 
imunizadas com pelo me-
nos uma dose. O número 
representa 93,5% do público-

-alvo, a partir de 12 anos. 
O atendimento continua 
disponível nos 24 postos 
com a primeira e a segunda 
dose, além da de reforço 
para idosos maiores de 60 
anos, imunossuprimidos 
e profissionais da Saúde, 
conforme aprazamento.

Só com a segunda apli-
cação, Suzano contabiliza 
142.556 pessoas. Já entre 
os cidadãos que recebe-
ram o imunizante em dose 
única, a cidade conta com 
7.560 registros, totalizando 
150.116 suzanenses que 
já estão com a imunização 
completa, ou seja, 65,11% 
do total de vacinados no 
município.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 
Pedro Ishi, o trabalho de 

conscientização sobre a 
importância da segunda dose 
continua. “Desde a última 
semana adotamos um novo 
modelo de atendimento na 
cidade, migrando a vacinação 
contra a Covid-19 para os 
postos, que desempenham 
um papel fundamental na 
Atenção Básica. Ao longo 
dos dias percebemos que a 
procura pela segunda dose 
representa a maior demanda 
nas unidades,”, disse.

Só ontem, a Pasta registrou 
1.726 novas aplicações no 
município, sendo 287 de 
primeira dose, 1.058 de 
segunda e 381 de terceira. 
Os locais com maior deman-
da são as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) Palmeiras, 
Prefeito Alberto Nunes Mar-
tins (CSII), Professor João 
Olímpio Neto (Casa Branca) 
e José Mariano de Souza 
Coutinho Júnior (Jardim 
Colorado) e a Unidade de 
Saúde da Família (USF) 
Eduardo Nakamura (Miguel 
Badra Baixo).

“É importante lembrar 
que todos os 24 postos do 
município estão prestando 
atendimento à vacinação 
contra a Covid-19. A apli-
cação ocorre de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 15 

horas, independentemente 
da dose que o munícipe 
precisa tomar”, reforçou o 
secretário.

A campanha contempla 
munícipes maiores de 12 anos 
que ainda não se vacinaram; 

a segunda aplicação conforme 
aprazamento; e a dose de 
reforço para idosos maiores 
de 60 anos (que receberam 
a segunda há pelo menos 
seis meses), pessoas imunos-
suprimidas (que tomaram a 

segunda há 28 dias ou mais) 
e profissionais de Saúde 
(que receberam a segunda 
há pelo menos seis meses).

Os requisitos para a apli-
cação seguem os mesmos. 
Para receber a primeira 
aplicação, o munícipe deve 
ter 12 anos ou mais e apre-
sentar 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.

Em relação à segunda dose, são 142 mil pessoas que completaram o ciclo vacinal

Wanderley Costa/Secop Suzano

Suzano - Neste domingo, 
às 14 horas, acontecerá a 
segunda edição do Vesti-
bular Top 30 da Faculdade 
Piaget – Campus Suzano para 
ingresso no 1º semestre de 
2022, que dará 30 bolsas de 
estudos de até 100% entre 
os 15 cursos de graduação 
que a faculdade oferece, para 
os períodos manhã e noite.

Para concorrer a uma das 
30 bolsas, basta inscrever-se 
gratuitamente no site www.
piagetsuzano.com.br até 
o dia 23 e realizar a prova 
que acontecerá de forma 
presencial no dia 24 às 14 
horas no Campus Suzano.

A prova será composta de 
50 questões de múltipla esco-
lha distribuídas da seguinte 
forma: Língua portuguesa - 
10 questões, Literatura – 10 
questões, Matemática – 10 
questões, História – 10 ques-
tões e Biologia – 10 questões.

São 15 cursos de graduação 
que serão oferecidos para 
o próximo ano dentre eles: 
Engenharia Civil, Engenharia 
Ambiental, Administração, 
Gestão de RH, Logística, 
Ciências Contábeis, Direito, 
Pedagogia, Educação Física 

Vestibular ocorre domingo

Piaget

(bacharelado e licenciatura), 
Nutrição, Farmácia, Enfer-
magem, Estética e Cosmética 
e Fisioterapia.

A Piaget é a única da região 
credenciada com nota máxima 
pelo MEC. Seus cursos têm 
excelente avaliação, como 
Educação Física e Gestão 
de RH, com conceito 4 no 
Enade (em escala de 1 a 5), 
classificados entre os me-
lhores do Brasil. Engenharia 
Ambiental, por exemplo, é o 
único da região com turmas 
em andamento e engenhei-
ros recém-formados nessa 
área. No segmento da saúde, 
o curso de Fisioterapia é 
recomendado pelo Coffito 
(que é o Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional).

A Faculdade Piaget fica 
na avenida Mogi das Cruzes, 
1.001, no Jardim Imperador, 
próximo do centro de Suza-
no, do Parque Max Feffer e 
do Suzano Shopping, com 
transporte fácil, com ponto 
em frente e ônibus a cada 20 
minutos. Para mais informa-
ções, o telefone da Piaget é 
4746-7090 e o Whatsapp 
do Vestibular é 97822-4989.

Itaquá - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) formou, 
na última sexta-feira, três 
agentes para o patrulhamento 
da Ronda Ostensiva Municipal 
(Romu). A formação ocorreu 
na unidade de Guarulhos e 
teve a duração de três semanas.

O comandante da GCM, 
Elias Cunha, destacou a 
proximidade entre as duas 
GCMs e o profissionalismo 
dos formados. “Momento 
ímpar, mais um curso espe-
cializado foi concluído pelos 
nossos agentes Grion, Guedes 
e Matos, que mais uma vez 
estão aptos e seguros para 
cuidar da população.”

Já o prefeito Eduardo Boigues 
(PP) disse que o momento 
marca a integração e a par-
ceria entre Itaquaquecetuba 
e Guarulhos. “Agradecemos 
pelas parcerias tão positivas 
quanto essa. Isso mostra que 
a população é o nosso bem 
maior e vamos dar continuidade 
para aprimorar a segurança 
de nossos cidadãos”.

Agentes da GCM 
concluem curso 
do Romu em 
Guarulhos

Durou três sema-

Ferraz também 
receberá a “Carreta 
da Mamografia” do 
governo do Estado
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Câmara aprova criação do 
Dia da Guarda Municipal

Mogi - A Câmara de Ve-
readores aprovou na sessão 
de ontem a criação do Dia 
da Guarda Municipal, que 
passa a integrar o calendário 
oficial do município.

O projeto, de autoria 
do vereador Maurino José 
da Silva (Pode), o Policial 
Maurino, institui o dia 17 
de dezembro como o novo 
evento comemorativo do 
município. A escolha da 
data remete ao dia 17 de 
dezembro de 2002, data 
em que a Guarda Municipal 
foi criada por lei municipal.

Na justificativa ao projeto 
encaminhado às comissões 
no final de junho deste 
ano, o vereador Maurino 
reforçou que “a Guarda 
vem demonstrando grande 
importância para o muni-
cípio por desenvolverem 
atividades de caráter inibitó-
rio, coercitivo e preventivo, 
tendo finalidade de ajudar 
a diminuir drasticamente 
o tráfico ilícito de drogas 
e outros crimes.

Calendário

Durante o período de 
deliberações, o autor da 
propositura mais uma vez 
reforçou a necessidade de 
reconhecimento por parte 
da população e dos órgãos 
públicos do trabalho de-
senvolvido pela corporação 
na cidade. “Lembramos 
deles todos os dias pelos 
trabalhos prestados, mas 
é fundamental que este dia 
seja de comemoração, de 
entregar honras e elogios, 
para comemorarmos o es-
forço e o profissionalismo 
que empenham”, afirmou.

O projeto teve a aprovação 
unânime dos membros da 
Casa presentes à sessão, e 
agora será encaminhado 
para sanção do prefeito Caio 
Cunha (Pode). A matéria teve 
o apoio aberto de vereadores 
como Mauro Margarido 
(PSDB), o Maurinho do 
Despachante, e Eduardo 
Ota (Pode).

Os vereadores também 
aprovaram o projeto do 
vereador Eduardo Ota que 

inclui no calendário de 
eventos do município a 
Semana Municipal de Va-
lorização do Patrimônio 
Histórico, Cultural, Artístico 
e Paisagístico (projeto de 
Lei 94/2021). A data, a ser 
celebrada na semana do dia 
17 de agosto, visa realizar 
palestras e divulgar a parte 
do patrimônio arquitetônico 
da cidade de 461 anos.

Também foram aprovados 
dois projetos de Resolu-
ção, de autoria do vereador 
Iduigues Martins (PT), que 
prorrogam o funcionamento 
de duas Comissões Espe-
ciais de Vereadores (CEV): 
da geração de emprego e 
renda, e de resíduos sólidos. 
Ambas terão mais 180 dias 
para a apuração.

No quinto item da Or-
dem do Dia, foi aprovado 
o projeto de Lei 150/2021, 
do Executivo Municipal, 
que denomina o Centro de 
Educação Infantil Municipal 
(Ceim) Ivone Baghoss, loca-
lizado na Vila Estação. (A.D.) 

Secretário fala sobre Taxa 
do Lixo para Câmara

Mogi - O secretário de 
Finanças Ricardo Abílio, par-
ticipou ontem de uma audiên-
cia especial na Câmara para 
prestar esclarecimentos sobre 
o projeto de Lei que institui 
a Taxa de Custeio Ambiental 
(TCA), a Taxa do Lixo.

O comparecimento do se-
cretário ocorreu após pedido 
do vereador e líder do governo 
no Legislativo, Marcos Furlan 
(DEM), com o intuito de tirar 
dúvidas dos parlamentares e 
da população sobre o projeto 
de autoria do poder Executi-
vo, que institui a criação do 
novo imposto, que segue as 
determinações do lei fede-
ral que estabelece o Marco 
Regulatório do Saneamento 
Básico, obrigando que os 
municípios e os munícipes 
venham a subvencionar os 
serviços de coleta, tratamento 
e destinação do lixo.

Além do secretário, esteve 
presente o chefe de Expediente 
da Secretaria Municipal de 
Governo, Rubens Pedro.

Questionado pelo vereador 

Finanças

Maurino José da Silva (Pode), 
o Policial Maurino, sobre a 
data-limite para a aprovação, 
o secretário informou que o 
projeto deve ser aprovado o 
mais rápido possível, para que 
possa ser aplicado o período 
de 90 dias de espera para sua 
aplicação, e sobre quais são as 
formas possíveis de cobrança: 
na conta de água, no boleto do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), ou por um 
boleto em separado, podendo 
ter como base a metragem 
média de consumo de água 
ou de forma simplificada para 
separar imóveis residenciais 
e não-residenciais”, explicou 
Abílio.

O vereador Milton Lins (PSD), 
o Bigêmeos, perguntou sobre 
a possibilidade do município 
ter que cobrir a arrecadação 
caso ela esteja abaixo do 
esperado. O representante 
da Prefeitura respondeu que 
a municipalidade criará uma 
previsão orçamentária, e que a 
administração está ciente dos 
anseios da população sobre 

o tema, no contexto da atual 
crise econômica.

À vereadora Inês Paz (PSOL), 
o membro do secretariado 
municipal reforçou que a 
fórmula para a criação da 
alíquota com base no con-
sumo médio de água tem 
uma grande complexidade, 
mas que estará discriminada 
nas contas de água ou no 
IPTU para conhecimento 
da população, mas reforçou 
que toda a arrecadação ficará 
no município, sem envio de 
recursos para o Estado ou a 
Federação.

O secretário municipal 
também foi questionado pelo 
vereador Johnross Lima (Pode) 
sobre questões ligadas à co-
brança do Imposto Sobre 
Serviços (ISS) referente a 
obras no ano de 2016, cujo 
processo de regularização foi 
iniciado pela Prefeitura no final 
de setembro. No entanto, o 
secretário comprometeu-se 
a comparecer na próxima 
semana para tratar exclusi-
vamente do assunto. (A.D.)

Diretora do Sesc detalha sobre 
abertura da unidade temporária
Denise Mariano explicou que espaço está com 95% das obras concluídas; mobília deve chegar nos próximos dias

EDUCAÇÃO

Mogi - A diretora da nova 
unidade do Sesc, Denise 
Mariano, concedeu entrevista 
ao Grupo MogiNews/DAT 
sobre o processo de abertura 
da nova unidade temporária, 
localizada no antigo Centro 
Esportivo do Socorro.

O novo centro teve uma 
“pré-estreia” na noite de 
quinta-feira passada, com 
a apresentação do cantor e 
compositor Nando Reis, por 
meio de uma live nas redes 
sociais, onde apresentou seu 
repertório acompanhado do 
filho. “Para gente foi uma 
grande alegria poder contar 
com a participação do Nando. 
Foi um momento de muita 
sensibilidade no encontro 
de pai e filho pela arte, traz 
muito do que queremos le-
var para as pessoas que vão 
frequentar nossa unidade”, 
apontou.

Denise falou sobre o 
processo de instalação da 
unidade, iniciado em agosto 

de 2020 com a assinatura do 
convênio com a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, e sobre 
as dificuldades enfrentadas 
durante o período, princi-
palmente no contexto da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19). “Hoje temos 
95% das obras concluídas. 
Estamos terminando o check-
list da obra, nos próximos 
dias receberemos a mobília, 
a conclusão dos espaços 
cenográficos e a definição 
da equipe. Se seguirmos 
este ritmo, em novembro já 
poderemos fazer a abertura 
da primeira fase”, explicou.

A diretora do Sesc Mogi 
garantiu que, com a abertura 
da nova unidade temporária, 
serão seguidas todas as medidas 
de segurança sanitária, com a 
necessidade de apresentação 
de um comprovante de pelo 
menos uma das doses da 
vacina contra a Covid-19 
para entrar nas dependências: 

“Vamos solicitar enquanto a 
pandemia persistir, pois nos 
protege de algo muito pior, 

estamos pensando no bem 
coletivo”.

Sobre as particularidades 
que a nova unidade pode vir 
a ter, Denise garantiu que o 
Sesc irá realizar um amplo 
estudo junto à comunidade 

e com o poder público para 
definição das ações a se-
rem realizadas. “Tivemos a 
chance de conversar com 
os secretários municipais de 
Cultura e de Esporte, falamos 
de parcerias e ações que 

podem ser feitas em conjunto. 
Pretendemos nos aproximar 
da classe artística, conhecer 
mais os pontos turísticos, a 
herança esportiva da cidade 
e, após conhecer plenamente 
o território, vamos valorizar 

o que é do espaço da cidade 
e da região”, explicou.

Sobre as etapas de constru-
ção da unidade temporária, 
ela explicou que a primeira 
fase será a primeira de três 
a serem concluídas em um 
período de até quatro anos. “A 
segunda fase, quando começa 
a implantação e aumento 
dos espaços programáticos, 
quadras desportivas, serviço 
de cafeteria e tenda de eventos 
está prevista para o segundo 
semestre de 2022. A partir 
daí, teremos três anos para 
fazer os estudos preliminares 
e apresentar o projeto para a 
unidade definitiva”, apontou.

No entanto, a diretora 
reiterou que, embora tenha 
como termo “unidade pro-
visória”, o compromisso de 
consolidação está solidificado. 

“Este é um compromisso, 
não vamos sair da cidade. 
Esperamos que o cronograma 
seja cumprido, a não ser em 
condições extraordinárias. É 
um processo demorado, mas o 
Sesc veio para ficar”, concluiu. 

André Diniz

Nova unidade está sendo construída no antigo Centro Esportivo do Socorro

Emanuel Aquilera
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Iniciativas de sucesso podem 
servir de modelo para município
Foram discutidos projetos voltados ao atendimento social, de tecnologia de dados, de desenvolvimento, dentre outros

SALVADOR E RECIFE

Mogi- O prefeito Caio 
Cunha (Pode) visitou, na 
última semana, as cidades 
de Salvador e do Recife. Ao 
lado da presidente do Fundo 
Social, Simone Margenet 
Cunha, e de secretários muni-
cipais, ele conheceu projetos 
e iniciativas de sucesso nas 
capitais nordestinas e que 
podem servir de modelo 
para ações em Mogi das 
Cruzes, além de se reunir 
com autoridades.

“Foi uma viagem bastante 
proveitosa, em que pude-
mos conhecer iniciativas 
voltadas ao planejamento, 
empreendedorismo, ino-
vação e desenvolvimento 
urbano. Também visitamos 
experiências que as duas 
cidades estão desenvolvendo 
para diminuir a desigualdade 
social. Todas estas infor-
mações podem servir para 
ações que pretendemos criar 
para atender a população de 
Mogi das Cruzes”, explicou 
o prefeito.

Na primeira parada da 

viagem, Caio Cunha, a pre-
sidente do Fundo Social, 
Simone Margenet Cunha, 
e o secretário municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Gabriel Bastianelli, 
visitaram o Hub Salvador, 
iniciativa desenvolvida pela 
capital baiana para a inova-
ção. “É uma inspiração para 
o que queremos trazer para 
a cidade. No mesmo local, 
estão reunidos serviços de 
apoio aos empreendedores, 
suporte às startups, banco 
de investimento, grandes 
players e ações em parceria 
com a iniciativa privada. 
Ao entendermos o modelo 
de funcionamento do Hub 
Salvador, mudamos a nossa 
perspectiva do que podemos 
fazer em Mogi, trazendo 
outros atores para um futuro 
equipamento como este na 
nossa cidade”, explicou o 
prefeito.

A comitiva mogiana também 
se reuniu com a vice-prefeita 
da cidade, Ana Paula Matos, 
com a secretária municipal de 

Desenvolvimento Econômico, 
Mila Paes Scarton, com o 
secretário municipal de Ino-
vação e Tecnologia, Samuel 
Araújo, e com o vereador 
André Fraga. Durante estes 
encontros, foram discutidos 

projetos voltados ao atendi-
mento social da população, 
de tecnologia de dados, de 
desenvolvimento econômico, 
de empreendedorismo e de 
capacitação profissional.

“Uma das abordagens de 

desenvolvimento discutida 
foi a de alinhar o desenvol-
vimento conectado a uma 
forte e diferenciada vertente 
local, ajustada à vocação do 
município, e que, a partir 
disso, potencialize a matriz 

econômica de longo prazo, 
fomentando perfis específicos 
de investidores e empreende-
dores na cidade”, explicou o 
secretário Gabriel Bastianelli.

Recife
No Recife, Caio Cunha 

se reuniu com o prefeito da 
capital pernambucana, João 
Campos. Os dois adminis-
tradores conversaram sobre 
projetos desenvolvidos nas 
duas cidades e políticas para o 
desenvolvimento sustentável 
e melhoria da qualidade de 
vida do cidadão.

Em Pernambuco, a comitiva 
também teve a participação 
do secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Cláudio de Faria Rodrigues, e 
do chefe de Gabinete, Lucas 
Porto. Os mogianos visita-
ram a Agência Recife para 
Inovação e Estratégia (Aries), 
voltada ao planejamento in-
tegrado da cidade e que tem 
a missão de pensar a capital 
pernambucana para 2037, 
quando a cidade completará 
500 anos.

 Particaram dos encontros o Prefeito Caio Cunha, a presidente do Fundo Social e secretários 

Divulgação/PMMC

Mogi - Um projeto no 
Botujuru, que comemora 
hoje 311 anos, trará uma 
nova proposta: uma apu-
ração sobre quais são as 
demandas da comunidade 
sob o olhar de quem vive 
o dia a dia.

O projeto Resgate Histó-
rico Cultural, do Instituto 
Maria Mãe do Divino Amor, 
entidade que atua junto às 
escolas da região, em alusão 
ao aniversário, realizou uma 
pesquisa com os pais de 
alunos das nove escolas de 
Ensino Fundamental e Ensino 

Botujuru comemora 311 anos com projeto histórico
Aniversário

ensino fundamental em uma 
escola pública, o que faz com 
que muitas classes tenham 
mais de 30, chegando a ter 
mais de 40 alunos. Duas 
escolas estaduais acolhem 
o Ensino Fundamental-

-II e o Ensino Médio, mas 
para os primeiros anos há 
sobrecarga”, explicou.

Outros pontos aponta-
dos pelos participantes da 
enquete são a necessidade 
de reforço na segurança e 
no início das operações da 
rede de esgoto já instalada 
no bairro, mas que ainda não 
conta com ligações para os 
sistemas coletores. “Ainda 

Médio para apurar quais 
e quantas são as questões 
que afetam o cotidiano dos 
moradores. A consulta foi 
feita por meio de um for-
mulário virtual, que contou 
com mais de 550 adesões 
de moradores do Botujuru.

Segundo o organizador da 
apuração Jacks Douglas Leite, 
40 anos, um dos principais 
pontos da comunidade é a 
demanda por mais escolas, 
principalmente para o pri-
meiro ciclo do Ensino Fun-
damental. “Na região, apenas 
o Cempre acolhe alunos do 
primeiro ao quinto ano do 

André Diniz não há uma data definida 
para o começo da coleta 
de esgoto, enquanto isso 
as casas continuam com 
fossas sépticas”, informou.

Outros pontos apontados 
pelos moradores na consulta 
popular são a necessidade 
de mais espaços de lazer, 
melhoria no sistema de 
zeladoria urbana, aprimo-
ramento no atendimento 
e instalações do posto de 
saúde do bairro, aumento da 
frota de ônibus que atende 
a região e a implantação de 
diretrizes para o crescimento 
ordenado do bairro por meio 
do Plano Diretor.

A lista completa será apre-
sentada ao prefeito de Mogi 
das Cruzes, Caio Cunha 
(Pode), amanhã, durante 
visita comemorativa aos 
311 anos do Botujuru. Em 
homenagem ao aniversário 

do bairro, o Instituto Maria 
Mãe do Amor Divino e o 
Projeto Resgate Histórico 
Cultural realizarão nesta 
quinta-feira uma série de 
visitas às escolas da região 
do Botujuru.

Botujuru é o lar de 20 mil pessoas
O Botujuru é um 

bairro na região central 
da cidade de Mogi das 
Cruzes que concentra, 
nas estimativas da en-
tidade, mais de 20 mil 
habitantes.

Sua densidade popu-
lacional supera alguns 

dos oito distritos que 
compõem o território de 
Mogi das Cruzes: Centro, 
Biritiba-Ussu, Braz Cubas, 
César de Souza, Jundiape-
ba, Quatinga, Sabaúna e 
Taiaçupeba.

Segundo levantamen-
to do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 2010, quando 
foi feito o último censo 
populacional, o bairro do 
Botujuru possui mais mo-
radores que os distritos de 
Quatinga (3.672), Biritiba-

-Ussú (4.730), Taiaçupeba 
(5.179) e Sabaúna (14.511).

A região central con-
tinua sendo a mais po-
pulosa, com 188.596 
moradores, seguida do 
distrito de Braz Cubas 
(104.937) e Jundiapeba 
(49.186), segundo os 
últimos dados oficiais 
do IBGE. (A.D.)
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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.

GLOBO, 17H55

Malhação
ASol anuncia a presença de Karina, mas a menina entra em pânico. Lucrécia 

se prepara para sua cirurgia e Edgard avisa a Jade mesmo contra a vontade 

da amiga.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador
Pilar realiza que Dolores mentiu para ela. Vitória e Teresa explicam a Lota 

sobre o resgate das múmias em seu terreno. Bernardinho é fl agrado na Quinta, 

e Lota disfarça a presença do fi lho. Pedro rejeita o pedido de Tonico para 

empregar Bernardinho. Lota e Batista sonham com a união de Bernardinho 

e Leopoldina.

GLOBO, 19H15

Pega Pega
Lourenço diz a Luiza que ouviu histórias sobre o acidente de Mirella e teme 

que algo possa acontecer com ela. Elza e Prazeres se surpreendem ao saber 

que Arlete está namorando Pedrinho.

GLOBO, 21H00

Império
José Alfredo discute com Maurílio e Danielle fi ca intrigada. Enrico foge do 

hospital e Vicente tenta falar com ele. Magnólia instrui Noely e Severo observa 

a moça. Pietro conta para Téo sobre o atentado contra Cláudio. Jonas e 

Carmem se unem contra Orville. Cora se oferece para falar sobre o passado 

de José Alfredo e Téo fi ca animado.

RECORD, 21H

Gênesis
Potifar explode contra José. O fi lho de Israel recebe uma visita divina. Sheshi 

percebe que está fora de si. José se espanta com as palavras de Teruel.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

CMLS

VASECTOMIA

MRSGANA

BOTAFORA

GIREMAIL

OAPRAU

ACARICIA

SURPRESON

TURNORES

DOGMAVALA

MISHARON

MARCIANOT

TJABNOA
ICNINAN

NOSTALGICA

Operação
que

esteriliza
o homem

Sistema
de troca 

de marchas
de carros

(?) Mara-
vilha,

cantora
gospel

Monte (?),
o ponto

mais alto
do Egito

Cantor pop
sertanejo 
que gravou
“Meteoro”

Peça
integrante

de uma
corrente 

Etapa 
do pleito
eleitoral

(?) Stone,
atriz de
“Instinto 

Selvagem”

Formato 
da pista de
atletismo

Golpe fron-
tal com o
punho, no
pugilismo

Letra-
símbolo

da escala
Celsius

Daqui a pouco; 
em seguida

Companhia Siderúrgi-
ca do Atlântico (sigla)

Correio
eletrônico

Toque
afetuoso

Soltar a voz 
(o leão)

Rente;
raso 

Transporte
alternativo

Aquela
que sente 
saudade do
que passou

O suposto
habitante 

do Planeta
Vermelho

Preceito
religioso 
3ª nota
musical

Raça de
boi zebu

Chefe de
James 

Bond (Cin.)

Festa de
despedida

(pop.)

Colunista de
tecnologia
do jornal

“O Globo”

Aditivo 
do sal

caseiro
(símbolo)

Desejo de
vingança

Insensível;
frio (fig.)

“Riso”, 
em chats
Conjunção
alternativa

Comboio

A poesia
de Bilac

Uso
informal

de “para”

Serviço
geológico
do Brasil
(sigla)

(?) comum:
sepultura
coletiva 
Destro

Hora
canônica

Nikolai Go-
gol, escritor

Oswaldo
Aranha,

diplomata

O estado
de quem
foi pego
despre-
venido

Débora Falabella, em
“Avenida Brasil” (TV)
101, em
romanos

Tesla
(símbolo)

3/jab. 5/dogma — sinai. 6/sharon. 9/cora rónai. 10/parnasiana — vasectomia.

Se há uma coisa 
que aprendemos 
com a vida é que ela 
continua. E enquanto 
há vida há esperança, 
o importante é não se 
deixar estagnar e nem 
desanimar. Se a vida 
parece complicada e 
confusa, se você não 
sabe em que direção 
seguir, antes de dar o 
próximo passo pare, 
respire e reflita, só 
depois siga a viagem.

Na vida é 
importante aventurar-

MOMENTO
especial

A VIDA QUE SEGUE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

ISABEL CRISTINA YASSUDA RIBEIRO SOARES

Que a felicidade seja constante em sua vida e que nunca 

te falte amor no coração e esperança em seus dias. Feliz 

aniversário!

“ Nada é impossível para um coração 
cheio de vontade.”

 cultura@jornaldat.com.br

se, mas não podemos 
andar a ermo 
durante toda a vida, 
pois não vivemos 
impunemente.

Cada uma de 
nossas atitudes e 
escolher tem uma 
consequência.

A vida continua, 
e até que a morte 
nos cegue, ela vai 
continuar.
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Recebimento da Licença Prévia concomitante com 
a Licença de Instalação e Operação 

WORKTEK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 05.299.432/0001-69

 
Torna público que recebeu da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, 
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, de forma 
concomitante a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação 
N° 29/2021 válida até 29/09/2023 para Fabricação de Estruturas Metálicas. 
 
À Rua Distrito Federal n° 557 - Aracaré - Itaquaquecetuba - SP - CEP: 

08572-790

Quer vender ou alu-
gar seu imóvel? Para anunciar ligue: 

(11) 4735.8000

Ligue e anuncie no melhor jornal  da região!

comercial@moginews.com.br 
Acesse: www.portalnews.com.br

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(s) seguinte(s) ato(s) 
administrativo(s):

DECRETOS:

Nº 19.915, de 1º de março de 2021 - Revoga o Decreto n° 18.587, de 22 de agosto de 2019, para 
a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.916, de 2 de março de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase 1 - 
Vermelha do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 19.917, de 2 de março de 2021 - Estabelece e atualiza as normas para as atividades escolares 
no Município de Mogi das Cruzes, na forma que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.918, de 3 de março de 2021 - Estabelece diretrizes no enfrentamento do estado de 
calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), durante a 
Fase Vermelha, no âmbito das Administrações Públicas Direta e Indireta, e dá outras providências.
Nº 19.919, de 5 de março de 2021 - Dispõe sobre autorização de uso, a título precário e gratuito, 
das dependências do Centro Esportivo e Recreativo “Felix Chalub Nagib” do Distrito de Sabaúna, 
e dá outras providências.
Nº 19.920, de 5 de março de 2021 - Cessa, parcialmente, a permissão de uso de equipamentos 
eletrônicos de que trata o Decreto nº 10.007, de 27 de outubro de 2009, disponibilizados ao Juízo da 
319º Zona Eleitoral de Mogi das Cruzes, referente ao bem que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.921, de 5 de março de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de 
bens móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.922, de 5 de março de 2021 - Dispõe sobre permissão de uso de área municipal e, dá 
outras providências.
Nº 19.924, de 5 de março de 2021 - Altera e estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase 1 - 
Vermelha do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 19.925, de 9 de março de 2021 - Altera e estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase 1 - 
Vermelha do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 19.926, de 9 de março de 2021 - Dispõe sobre a convalidação dos atos praticados por Médicos 
Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, que se menciona, não abrangidos pelo 
Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Segurança Pública, da Superintendência de Polícia Técnico Científica - Instituto 
Médico Legal - IML/Núcleo de Perícias Médico Legais, e o Município de Mogi das Cruzes, e dá 
outras providências.
Nº 19.927, de 10 de março de 2021 - Delega aos Secretários Municipais competência para concessão de 
autorização para condução de veículos oficiais, na forma que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.928, de 11 de março de 2021 - Declara estado de calamidade pública no Município de Mogi 
das Cruzes para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus 
(COVID-19), e dá outras providências.
Nº 19.929, de 11 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor do Serviço Municipal de Águas e Esgotos – SEMAE, crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 14.354.000,00 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e cinquenta 
e quatro mil reais), e dá outras providências.
Nº 19.930, de 11 de março de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão 
administrativa, por via amigável ou judicial, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.931, de 12 de março de 2021 - Institui medidas emergenciais, de caráter temporário e 
excepcional, no Município de Mogi das Cruzes, destinadas ao enfrentamento da pandemia da 
COVID-19, na forma que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.932, de 12 de março de 2021 - Institui medidas emergenciais, de caráter temporário 
e excepcional, no âmbito das Administrações Públicas Direta e Indireta, destinadas ao 
enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.
Nº 19.933, de 12 de março de 2021 - Dispõe sobre a prorrogação de prazo para pagamento 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN (Variável), e dá outras providências.
Nº 19.934, de 12 de março de 2021 - Dispõe sobre a prorrogação de prazo para pagamento do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, e dá outras providências.
Nº 19.935, de 16 de março de 2021 - Dispõe sobre a pesquisa de preços para a aquisição de 
bens e contratação de serviços em geral no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá 
outras providências.
Nº 19.936, de 16 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
291.615,42 (duzentos e noventa e um mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), 
e dá outras providências.
Nº 19.937, de 16 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.978.394,84 (um milhão, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e 
oitenta e quatro centavos), e dá outras providências.
Nº 19.938, de 16 de março de 2021 - Institui Comissão de Gestão da Frota Municipal, para a 
finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.939, de 16 de março de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de 
bens móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.940, de 16 de março de 2021 - Dispõe sobre baixa de bens móveis, e dá outras 
providências.
Nº 19.941, de 17 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.288.676,77 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta 
e sete centavos), e dá outras providências.
Nº 19.942, de 17 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 19.310,00 
(dezenove mil, trezentos e dez reais), e dá outras providências.
Nº 19.943, de 17 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 998.716,28 (novecentos e noventa e oito mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e oito 
centavos), e dá outras providências.
Nº 19.944, de 17 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 19.945, de 17 de março de 2021 - 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de 
Mogi das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 592.257,19 (quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dezenove 
centavos), e dá outras providências.
Nº 19.946, de 17 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, 
em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de R$ 121.141,10 
(cento e vinte e um mil, cento e quarenta e um reais e dez centavos), e dá outras providências.
Nº 19.947, de 17 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 242.317,66 (duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e seis 
centavos), e dá outras providências.

Nº 19.948, de 17 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 357.100,96 (trezentos e cinquenta e sete mil, cem reais e noventa e seis centavos), e dá 
outras providências.
Nº 19.949, de 10 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 72.408,55 (setenta e dois mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), e dá 
outras providências.
Nº 19.950, de 17 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 749.664,06 (setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e seis 
centavos), e dá outras providências.
Nº 19.951, de 17 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 1.396.241,09 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e 
nove centavos), e dá outras providências.
Nº 19.952, de 17 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providências.
Nº 19.953, de 17 de março de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de 
bens móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.954, de 17 de março de 2021 - Dispõe sobre permissão de uso, a título precário e gratuito, 
a Associação Namie de Judô, de utilização de espaços públicos, para a finalidade que especifica, 
e dá outras providências.
Nº 19.955, de 19 de março de 2021 - Dispõe sobre nomeação de representante para integrar 
o Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS, no segmento que especifica, e dá outras 
providências.
Nº 19.956, de 19 de março de 2021 - Dispõe sobre a outorga de permissão de uso, a título 
precário e oneroso, de 2 (dois) módulos cobertos, no Mercado Municipal do Produtor “Minor 
Harada”, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.957, de 19 de março de 2021 - Estabelece medidas restritivas no Município de Mogi das 
Cruzes, denominada “Fase Crítica”, de caráter excepcional e temporário, voltadas à contenção da 
disseminação da COVID-19 no Município, e dá outras providências.
Nº 19.958, de 22 de março de 2021 - Dispõe sobre designação de representantes para integrarem 
a Comissão de Análise de Projetos - CAP, de que trata as Leis nºs 6.959, de 17 de setembro de 
2014, e 7.222, de 3 de novembro de 2016, no segmento que especifica, e dá outras providências.
Nº 19.959, de 23 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
399.848,86 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis 
centavos), e dá outras providências.
Nº 19.960, de 23 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), e dá outras providências.
Nº 19.961, de 23 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
594.711,52 (quinhentos e noventa e quatro mil, setecentos e onze reais e cinquenta e dois 
centavos), e dá outras providências.
Nº 19.962, de 24 de março de 2021 - Dispõe sobre a concessão de cofinanciamento na esfera 
municipal, através de celebração de “Termo de Colaboração”, à Organização da Sociedade Civil 
que especifica, no exercício de 2021, e dá outras providências.
Nº 19.963, de 24 de março de 2021 - Dispõe sobre a concessão de cofinanciamento na esfera 
estadual, através de celebração de “Termo de Colaboração”, à Organização da Sociedade Civil  
que especifica, no exercício de 2021, e dá outras providências.
Nº 19.964, de 24 de março de 2021 - Dispõe sobre a concessão de cofinanciamento na esfera 
federal, através de celebração de “Termo de Colaboração”, à Organização da Sociedade Civil  que 
especifica, no exercício de 2021, e dá outras providências.
Nº 19.965, de 24 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.840.000,00 (três milhões, oitocentos e quarenta mil reais), e dá outras providencias.
Nº 19.966, de 25 de março de 2021 - Altera  o inciso I do artigo 1º  do Decreto nº 19.444, de 7 de 
agosto, na parte que especifica.
Nº 19.967, de 25 de março de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membro, para a finalidade que 
especifica, e  dá outras providências
Nº 19.968, de 25 de março de 2021 - Dispõe sobre a delegação a Secretaria de Gestão Pública 
para a finalidade que especifica, e dá outras providencias.
Nº 19.969, de 25 de março de 2021 - Altera  o  artigo 1º  do Decreto nº 14.464 de15 de setembro 
de  2014.
Nº 19.970, de 26 de março de 2021 - Revoga o item III do Quadro Demonstrativo constante do 
artigo 1º do Decreto nº 13.822, de 27 de novembro de 2013, e dá outras providências.
Nº 19.971, de 26 de março de 2021 - Dispõe sobre transferência de permissão para a continuidade 
da exploração dos serviços de transporte individualizado de passageiros em veículos de aluguel 
- táxi, e dá outras providências.
Nº 19.972, de 26 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Gestão Pública, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte e mil reais), e dá outras providencias.
Nº 19.973, de 29 de março de 2021 - Aprova o regimento Interno do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher em Mogi das Cruzes – COMMULHER.
Nº 19.974, de 29 de março de 2021 - Prorroga o período de suspensão dos processos e 
expedientes administrativos de que trata o artigo 2º do Decreto nº 19.932, de 12 de março de 
2021, que instituiu medidas emergenciais, de caráter temporário e excepcional, destinadas ao 
enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19).
Nº 19.975, de 30 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Serviços Urbanos, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e dá outras providencias.
Nº 19.976, de 30 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Transportes, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), e dá outras providencias.
Nº 19.977, de 30 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
515.361,13 (quinhentos e quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e treze centavos), e dá 
outras providencias.
Nº 19.978, de 30 de março de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
263.459,12 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e doze 
centavos), e dá outras providencias.
Nº 19.979, de 31 de março de 2021 - Prorroga os efeitos do Decreto nº 19.957, de 19 de março 
de 2021, que estabelece medidas restritivas no Município de Mogi das Cruzes, denominada 
“Fase Crítica”, de caráter excepcional e temporário, voltadas à contenção da disseminação da 
COVID-19 no Município, e dá outras providências.
OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.
br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Segurança, torna público que está promovendo o seguinte chamamento público, na 
modalidade de “EDITAL”:
EDITAL Nº 01/SMSEG/2021 – PROCESSO Nº 24.528/2021.
OBJETIVO: ABERTURA DE CERTAME PARA AUTORIZAR NOVOS PONTOS DA 
ATIVIDADE DE AMBULANTE NA CIDADE.
O Edital visa o credenciamento de interessados para trabalhar como Empreendedores 
de rua, nos termos do Decreto n° 20.278/2021, na modalidade ON LINE, através 
do site www.mogidascruzes.gov.br, no período de 18 de outubro de 2021 a 29 de 
outubro de 2021, 24 horas por dia. O edital encontra-se à disposição para download 
no site da prefeitura.

Mogi das Cruzes, em 05 de outubro de 2021.
ANDRÉ JUNJI IKARI – Secretário Municipal de Segurança

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 - PROCESSO Nº 12.778/2021 E APENSOS 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (incluindo 
medicamentos para atendimentos de Ordens Judiciais).
EMPRESA VENCEDORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 129.632,40 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e 
quarenta centavos).

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

JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 002/21 - PROCESSO Nº 10.471/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE GESTÃO GLOBAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA (IP) DE MOGI DAS CRUZES (SEDE E DISTRITOS), INCLUINDO: OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, REFORMAS E OBRAS DE AMPLIAÇÃO, 
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
EMPRESA VENCEDORA: RM EMPREENDIMENTOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 6.030.554,98 (seis milhões, trinta mil, quinhentos e cinquenta e quatro 
reais e noventa e oito centavos).

Mogi das Cruzes, em 05 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 015-2/20 - PROCESSO Nº 22.700/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DO 
CEIM PROFª. MARIA APPARECIDA DE CAMPOS MASCI FARIA, LOCALIZADA NA AVENIDA 
BENEDICTO PEREIRA DE FARIA Nº 740 – JARDIM ARACY, NESTE MUNICÍPIO.
FONTE CONTÁBIL: Transferências Federais – Salário Educação Fundamental
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - 
SMO, torna público, para conhecimento das empresas interessadas que, em face de alteração 
das Parcelas de Relevância e PQPU, fica REDESIGNADA a data da apresentação dos 
envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTAS” para o dia 22 de outubro de 2021, às 09 
horas, na Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague 
Guimarães, 277 - 1º andar, (Edifício-Sede da Prefeitura Municipal). A abertura dos envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos. O edital 
com seus arquivos e anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura 
(www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponíveis para exame e cópia no 
endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 05 de outubro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016-2/2021 - PROCESSO Nº 5.234/2021 E AP. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE 51 (CINQUENTA E UM) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, 
PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INSTALADOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que fica suspensa “sine die” 
para análise de impugnação, a sessão pública para abertura de propostas, cuja data estava 
marcada para o dia 06 de outubro de 2021, às 09 horas. 

Mogi das Cruzes, em 05 de outubro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde

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 7.713, DE 1º DE OUTUBRO DE 2021 - Dispõe sobre a criação e denominação do Centro 
de Educação Infantil Municipal - CEIM Prefeito Henrique Peres, a funcionar na Rua Aprígio de 
Oliveira, 336 (CADLOG nº 001071-6), Vila Industrial, neste Município, e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 1º de outubro 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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Categoria SUB 16 do Mogi Basquete estreia com vitória no 

A categoria SUB 16 do Mogi das Cruzes Basquete estreou no domingo passado, com 
vitória no campeonato Paulista contra o Clube Regatas por 76 a 73, no Ginásio Hugo 
Ramos. A equipe que é comandada pelo técnico Caio Bueris, somou ponto a ponto em 
uma partida eletrizante. O próximo confronto desta categoria está marcada para o dia 
15, deste mês, contra o CDB/Tênis.

Mogi- As startups par-
ticipantes do Programa de 
Incubação do Polo Digital de 
Mogi das Cruzes passaram 
a ter acesso, sem custos, à 
plataforma Onne.link, uti-
lizada para facilitar o acesso 
das pessoas ao unificar os 
links da empresa e auxiliar 
na divulgação da marca ou 
empresa. O benefício, que faz 
parte do apoio de estrutura 
tecnológica para empreen-
dedores, é possível graças a 
uma parceria entre a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes e a empresa 
MR Trends Ltda, celebrada 
por meio de chamamento 
público. 

A parceria garante às star-
tups a utilização por um 
ano da modalidade PRO da 
plataforma, com suporte 
técnico personalizado, selo 
exclusivo do Polo Digital no 
perfil Onne.link e prioridade 
na validação da conta para 
obtenção do Selo Azul de 
verificação na plataforma.

Com a utilização da plataforma, 

os responsáveis pelas startups 
poderão unificar os links 
para usar as redes sociais, 
WhatsApp, postagens, campa-
nhas e outras mídias digitais, 
inclusive offline. É possível 
criar também um QR Code 
com todos os links e assim 
facilitar a divulgação de uma 
marca, empresa ou negócio. 

A parceria reforça o trabalho 
que vem sendo desenvolvi-
do pelo Polo Digital e pela 
estrutura da Prefeitura no 
fomento ao empreendedoris-
mo e à inovação, oferecendo 
apoio às startups e projetos 
inovadores. 

Um exemplo deste trabalho 
é o Programa de Incubação 
desenvolvido no Polo Digital 
e que oferece uma série de 
apoios para as startups. Em 
parceria com o Sebrae-SP 
são realizadas capacitações, 
mentorias, participação em 
eventos e conexão com suas 
redes de parceiros. Outro 
destaque é o investimento 
indireto nas empresas, que 
não têm gastos com aluguel, 
IPTU, luz, água e internet. 

Parceria oferece acesso 
gratuito a plataforma

Startups

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde abre hoje, 
às 16 horas, agendamento 
online para aplicação do 
imunizante CoronaVac/
Butantan/Sinovac contra a 
Covid-19 em duas situações: 
terceira dose para idosos 
com 60 anos ou mais que 
completaram o esquema 
vacinal há pelo menos seis 
meses e segunda dose para 
quem tomou a primeira até 
o dia 19 de setembro.  

Os interessados devem 
consultar os locais e horários 
no www.cliquevacina.com.
br ou entrar em contato 
por meio do telefone 160, 
das 16 às 22 horas. 

Novo lote
Os municípios do Con-

sórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto  
Tietê (Condemat) recebem 
hoje o 63º lote de imunizan-
tes contra a Covid-19. Ao 
todo são 112.533 vacinas 
que serão utilizadas como 
segunda dose para três 
públicos distintos.

Para pessoas de 37 a 39 
anos são 9.515 doses de 
AstraZeneca; outras 42.940 
doses de AstraZeneca são 
para atender ao público de 
30 a 34 anos; para jovens 
de 18 a 24 anos são 60.078 
doses de Pfizer. 

Até o momento a região 
recebeu 4.418.800 doses 
para a campanha de vaci-
nação contra a Covid-19.

Mortes
Na região do Condemat o 

número de óbitos chegou a 
5.486, sendo que 10 foram 
registrados nas últimas 
24 horas nos municípios 
de Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba e Mogi 
das Cruzes.

Mogi abre agendamento 
para 2ª e 3ª dose 

CoronaVac

Alto Tietê recebe 
hoje o 63º lote de 
imunizantes contra 
a Covid-19; ao todo 
são 112.533 vacinas 

Fundos Sociais participam de 
Encontro de Articulação Regional
Evento foi promovido em parceria com o Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas para discutir políticas públicas

CONDEMAT

Região - O Conselho dos 
Fundos Sociais do  Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) participou ontem 
do Encontro de Articulação 
Regional para rede local 
intermunicipal de Inclu-
sões Produtivas, realizado 
pelo Sebrae, em parceria 
com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), para discutir 
a articulação de políticas 
públicas regionais com foco 
no desenvolvimento de ações 
voltadas para pessoas em 
situação de vulnerabilidade.

O evento promoveu ainda 
discussões em outros três 
eixos: Compras Governa-
mentais, Desburocratização 
e Governança, que foram 
acompanhadas por técnicos 

Encontro ocorrido ontem ainda discutiu outros temas ligados à gestão pública

dos municípios.
A coordenadora dos Fun-

dos Sociais do Condemat, 
Larissa Ashiuchi participou 
da dinâmica de grupo pro-
posta no evento e destacou 
a importância da ação para 
os municípios.

“Esta capacitação em in-
clusão produtiva foi uma 
oportunidade para cada gestor 
avaliar os seus trabalhos e 
questionar como é possível 

melhorar o que vem sendo 
feito, para que nossas ações 
alcancem e mobilizem cada 
vez mais pessoas, gerando 

emprego e renda, sobretudo 
para as pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade, por 
meio de ações simples que 

complementam e fortalecem 
os nossos trabalhos”, disse.

A parceria do consórcio 
com o Sebrae e a FGV foi 

destacada pelo secretário 
executivo do Condemat, 
Adriano Leite.

“Essa parceria com ins-
tituições renomadas é de 
grande importância para o 
aprimoramento das nossas 
políticas públicas regionais, 
além de possibilitar o com-
partilhamento de ideias e 
projetos”, disse o secretário 
executivo, Adriano Leite.

Também participaram 
do evento a co-prefeita de 
Mogi das Cruzes, Priscila 
Yamagami; a presidente do 
Fundo Social de Guaru-
lhos, Elen Regina Simões 
de Faria, e representantes de 
Arujá, Guararema e Ferraz 
de Vasconcelos, além de 
técnicos de demais pastas 
das prefeituras.

Divulgação

“Essa parceria 
com instituições 
renomadas 
é de grande 
importância”


