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

Romeiros preparam mais uma
peregrinação até Aparecida

Líderes de grupos entrevistados pela nossa reportagem relataram os momentos de fé durante a romaria até à basílica

SUZANO

  Balanço da semana revela a aplicação de 
10,2 mil doses contra a Covid. Cidades, página 3

Momentos carregado de devoção 
e misticismo marcam as romarias 
promovidas pelos devotos de Nos-
sa Senhora Aparecida, cujo o dia 
de celebração ocorre na próxima 
terça-feira. É neste período que os 
admiradores da Padroeira do Brasil 
deixam seus lares e vão, a pé, até 
o santuário, distante cerca de 140 
km do Alto Tietê. O Grupo Mogi-
News conversou com alguns de-
les antes da partida para a basílica.  
Cidades, página 4

Feriado nas estradas

Dois milhões de 
carros devem 
passar pelo  
Alto Tietê
Cidades, página 8

Grupos geralmente saem com veículos e pessoal de apoio para chegar à Basílica de Aparecida com segurança e bem alimentados

Mogi News/Arquivo
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Ações para impedir criadouros 
do Aedes aegypti são retomadas

Orientação é manter os imóveis livres de objetos que 
contribuem para criação do mosquito. Cidades, página 5
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EDUCADOR AMBIENTAL I
Os participantes da primeira turma do 
Curso de Educadores Ambientais Locais, 
promovido pela Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente, visitaram 
o Parque Natural Francisco Affonso de 
Mello (Parque Municipal), na quinta-
-feira passada, como atividade de for-
mação. A primeira fase atende os mo-
radores de Jundiapeba, Chácara Santo 
Ângelo, Conjunto Santo Ângelo, San-
to Ângelo, Parque das Varinhas, Jardim 
Nove de Julho e Parque São Martinho.

EDUCADOR AMBIENTAL II
Haverá outras duas turmas. O segundo 
grupo será com moradores do Barro-
so, Pedra Branca, Pindorama, Quatin-
ga, Taiaçupeba, Taquarussu e Vargem 
Grande. As inscrições vão até o dia 25 
deste mês – e a formação começa em 
27 de outubro *e será realizada na So-
ciedade Ambiental de Taiaçupeba (SAT).
As exigências para a inscrição são com-
provar residência nos bairros atendi-
dos e ter mais de 16 anos. 
Informações sobre inscrições devem 
ser obtidas pelos telefones 4798-5962 
ou 4798-5959; ou pelo e-mail svma@
pmmc.com.br.

AULA INAUGURAL

A apresentação da aula inaugural com 
os artistas da Palavra Cantada para os 
estudantes da rede municipal de ensi-
no de Itaquaquecetuba ocorreu ontem. 
O evento é uma ação da Prefeitura de 
Itaquaquecetuba por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Inovação.

INSCRIÇÕES ABERTAS
O curso Descomplique, oferecido pela 
secretaria municipal de Turismo e De-
senvolvimento Econômico em parce-
ria com o Sebrae, está com inscrições 
abertas. A iniciativa tem o objetivo de 
promover a qualificação dos profissio-
nais e gerar renda para o munícipe. 
Inscrições feitas pelo site da prefeitu-
ra (https://santaisabel.sp.gov.br/por-
tal/links-inscricoes/)

MAMOGRAFIA
As mulheres com idades entre 50 e 69 
anos poderão realizar exames de pre-
venção ao câncer de mama na “Carreta 
da Mamografia” que estará em Ferraz 
de Vasconcelos entre os dias 18 e 30 
de outubro, na rua Tito Temporim, 162. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Um feriado diferente

O 
dia a dia não nos reserva muito 
espaço para reflexões - é para isso 
que os feriados servem, em um 
breve momento em que pode-

mos ter um dia, uma hora, um instante para 
nos cuidar e pensar não apenas em nós, mas 
nas coisas que estão ao nosso redor - e, prin-
cipalmente, aquelas que não estão.

Milhões de veículos seguem pelas estradas 
que cortam o Alto Tietê neste feriado prolon-
gado de Nossa Senhora Aparecida, tanto para 
a devoção no santuário da basílica, quanto 
para as praias do litoral paulista ou no Rio de 
Janeiro. Diferentemente de outros feriados, a 
demonstração de fé dos peregrinos que em 
suas caminhadas buscam a meditação e a 
resposta para as dúvidas suscitadas por este 
mundo traz um novo significado pelo flage-
lo da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Nesta semana, o Brasil chegou à marca de 
600 mil vidas perdidas pelo vírus. Seiscen-
tos mil pais, filhos, irmãos, maridos e espo-
sas destas pessoas que hoje seguem o cami-
nho de sua fé, ou buscam novamente a vida 
e a sensação de normalidade, há tanto tempo 
soterrada pelas palavras “O Novo Normal”, 

entoadas como uma cantilena para superar 
os desafios impostos pela praga.

O Brasil vive, na prática, seu primeiro feria-
do prolongado - um ensaio de alvorecer de-
pois da “longa noite” que começou em março 
de 2020, e das angustiantes imagens de ca-
mas de hospital lotadas, de velórios a toque 
de caixa, de corredores e mais corredores de 
novas sepulturas. 

Vivemos nosso primeiro feriado prolonga-
do depois da pandemia com a promessa de 
retorno à normalidade proporcionada pela 
vacinação. E temos a oportunidade de não 
apenas descansar o corpo e mente: podemos 
ver claramente como será essa nova vida, esse 
“retorno ao normal” há tanto desejado sem 
as pessoas que amamos, sem aqueles que fa-
ziam a diferença em nossas vidas. E ao con-
templar esta perda, independentemente de 
nossas crenças, aprender a lidar com o que 
perdemos.

Este não é apenas o primeiro feriado pro-
longado depois da pandemia: é o instante em 
que iremos vislumbrar o mundo sem as coisas 
que nos foram roubadas, e perceber de fato 
quem nos tomou o que nos era tão querido. 

Há pessoas que estudam 
muito, mas não atingem o 
sucesso pessoal ou profis-
sional. Entretanto, há outras 
que não tiveram a oportu-
nidade de adquirir títulos 
acadêmicos, mas adquiri-
ram sucesso devido aos seus 
talentos naturais. É o caso 
do empresário Ruy Moraes 
Novaes proprietário da em-
presa Arrumando a Casa. 
Ele é comerciante e indus-
trial com formação apenas 
do primeiro grau de. 

Aos 66 anos, e atuando 
no comércio e indústria há 
44, merece todo respeito e 
elogios pelo sucesso. O que 
se pode notar neste cidadão 
é que sua atuação gera em-
pregos e investimentos no 
setor tecnológico. O sucesso 
vem sempre para as pessoas 
que são dedicadas e adicio-

Ruy Novaes X Sucesso

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

nam em suas mentes dese-
jo ardente, visualizando e 
criando mentalmente tudo 
que se deseja. 

O sucesso depende muito 
do nosso coração. O nosso 
coração é sensível à felici-
dade, mas também à mágoa, 
dor, sofrimento, tristezas ou 
perdas. Mas, ele aponta ca-
minhos e sobre isso falou 
o grande líder Mahatma 
Ghandi: “o desejo since-
ro e puro do coração será 
sempre realizado”. Assim, 
aconselhamos as pessoas 
que desejam atingir um re-
lativo sucesso, a ter cuida-
do com o que deposita em 
seu coração. 

Os desejos sinceros ou 
profundos se tornarão uma 
paixão ou uma realidade, 
sempre destacando que o 
amor é um grau mais eleva-

do que a paixão. Por exem-
plo, além do talento natural  
destaque-se que há pessoas 
que se apaixonaram pelo que 
fazem, ou vejamos: “ Pelé 
apaixonou-se por futebol; 
Ford apaixonou-se por au-
tomóveis; Thomas Edison 
apaixonou-se por invenções;  
Santos Dumont por aviões. 
É assim! É preciso ter muito 
cuidado com aquilo que se 
deposita no coração, pois em 
sendo verdadeiro, se transfor-
mará em realidade. É o caso 
do empresário Ruy Novaes 
homem de sucesso porque 
acreditou, confiou e depo-
sito em sua mente o desejo 
ardente de sucesso. Siga o 
seu exemplo. Quer sucesso? 
É para poucos. Sucesso tem 
haver com constância e dis-
ciplina e dedicação. Busque 
a automotivação. Coragem!

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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A rua Coronel Cardoso de Siqueira passa por recapeamento asfáltico entre a rua 
Joaquim de Mello Freire Júnior e o Conjunto Cocuera. São, ao todo, 1.200 metros 
lineares contemplados com a troca do asfalto  Os trabalhos fazem parte do pacote 
de recapeamento, que está sendo executado desde fevereiro.  O programa como 
um todo atende a um total de 41 ruas e avenidas da cidade, o que contempla 
aproximadamente 30 diferentes bairros. 
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Balanço aponta 10.218 
aplicações na semana
Campanha desta semana revelou que do total, 6.488 aplicações foram para a segunda dose

CORONAVÍRUS

Suzano - A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, registrou 10.218 
aplicações de doses contra   
coronavírus (Covid-19) entre 
os dias 4 e 8 de outubro. A 
campanha ocorreu nos 24 
postos de saúde da cidade, 
contemplando 1.748 pessoas 
com a primeira dose, 6.488 
com a segunda e 1.982 com 
a dose de reforço.

Ao longo da semana, a pasta 
esteve acolhendo os moradores 
em todos os postos de saúde, 
das 8 às 15 horas. Na segunda-

-feira, foram registradas 2.379 
aplicações; na terça-feira, 1.726 
pessoas foram contempladas; 
na quarta-feira, a Pasta regis-
trou 1.697 vacinações; e na 
quinta-feira, 1.559 suzanenses 
foram imunes.

Já ontem, a Prefeitura re-
gistrou o pico da campanha, 
com 2.857 aplicações, sendo 
301 da primeira dose, 2.194 da 
segunda e 362 da de reforço. 

“Nosso trabalho está intenso, 
acolhendo os moradores dia-
riamente em todos os postos 

de saúde. Estamos contentes 
com a adesão, tendo uma média 
de 2 mil aplicações por dia”, 
disse o secretário municipal 
de Saúde, Pedro Ishi.

Das 24 unidades, os desta-
ques da semana vão para as 

Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) Prefeito Alberto Nunes 
Martins (CSII), no centro, 
com um total de 1.319 pes-
soas acolhidas; Dr. Eduardo 
Nakamura, no Cidade Miguel 
Badra, com 1.073; e na Maria 

de Lourdes Cardozo Mathias, 
no Jardim Vitória, com 1.001.

De acordo com Ishi, a se-
mana também foi marcada 
pela aplicação das doses de 
reforço nos profissionais da 
Saúde. “Do total de 1.982 

aplicações, 1.522 (76%) doses 
beneficiaram os servidores da 
Saúde. Tivemos uma boa adesão 
e esperamos dar continuidade 
na próxima semana. O novo 
calendário será apresentado 
até a próxima segunda-feira, 
em nosso site oficial (suzano.
sp.gov.br)”, informou.

Com o trabalho desta sema-
na, Suzano chega a 383.682 
aplicações. Do total, 232.602 
pessoas já receberam, ao me-
nos, a primeira dose, o que 
representa 94,37% do total 
de cidadãos com mais de 12 
anos, que está estimado em 
246.463 pessoas. Quanto à 
segunda dose, 147.326 já 
completaram a etapa. Em 
relação ao reforço, 3.754 já 
receberam a terceira dose.    

Para mais informações so-
bre a nova fase da campanha, 
que envolve todas as UBSs e 
Unidades de Saúde da Família 
(USFs), acesse o site oficial da 
Prefeitura de Suzano (www.
suzano.sp.gov.br), na página 

“Cronograma de Vacinação 
(Covid-19)”.

Ações ocorreram nas 24 unidades de saúde de Suzano durante a semana

Wanderley Costa/Secop Suzano

Guararema - Com o in-
tuito de atualizar a carteira 
de vacinação de crianças e 
adolescentes, a Secretaria 
Municipal de Saúde reali-
za até dia 29 a Campanha 
Nacional de Multivacinação.

Estão sendo disponibi-
lizadas para crianças com 
até 7 anos as vacinas BCG, 
Hepatite B, Pentavalente, 
VIP, VOP, Rotavírus Humano, 
Pneumocócica 10 valente, 
Meningocócica C conjugada, 
Febre Amarela, Tríplice Viral, 
Varicela, DTP e Hepatite A.

Crianças com 7 anos ou 
mais – até os 15 anos – podem 
se imunizar com as vacinas 
BCG, Hepatite B, VIP, Febre 
Amarela, Tríplice Viral, dT, 
Meningocócica ACWY e 
HPV. A imunização ocorre 
em todas as unidades de 
Saúde do município, das 7 
horas às 16h30.

Além da campanha que 
ocorre ao longo deste mês, 
a Prefeitura também aderiu 
ao Dia V da Multivacinação, 
que ocorre em 16 de outu-
bro. Nesta oportunidade, 

Multivacinação ocorre 
até o dia 29 de outubro

Imunização

três unidades de saúde do 
município estarão abertas 
para atender a população. A 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Benedicto Antonio Mariano, 
no Lambari, funcionará das 
9 às 14 horas; UB Guiomar 
Franco da Cunha, no Jardim 
Dulce, das 9 às 14 horas; e 
o Cesap, no Centro, das 9 
às 16 horas.

“O bom andamento da 
vacinação contra a Covid-19 
em Guararema, em que cer-
ca de 90% das pessoas já 
tomaram a primeira dose, 
mostra que a população tem 
a cultura de vacinação”, ex-
plicou a secretária municipal 
de Saúde, Adriana Martins. 

“A disponibilização dessas 
vacinas é fundamental para 
as crianças e adolescentes se 
imunizarem contra as prin-
cipais doenças que possuem 
vacinas ”, completa.

Mesmo com a ação de 16 
de outubro, a imunização 
contra a Covid-19 ocorre 
normalmente, na Central 
de Vacinação Coronavírus, a 
Cevac, no bairro do Nogueira.

Suzano - A Secretaria de 
Saúde, por meio do Setor 
de Controle de Zoonoses, 
promoveu uma capacitação 
especial aos agentes comu-
nitários que deverão auxiliar 
a equipe na próxima Avalia-
ção de Densidade Larvária 
(ADL), prevista para este mês, 
conforme recomendação 
do Ministério da Saúde. O 
grupo vai atuar na identi-
ficação de possíveis focos 
do mosquito Aedes aegypti, 
que transmite dengue, zika 
e chikungunya.

De acordo com a coor-
denadora do departamento, 
Priscila Arap, o trabalho de 
combate teve continuidade 
ao longo deste período de 
pandemia de coronavírus 
(Covid-19). Agora para o 
mês de outubro, o mu-
nicípio se prepara para 
a ADL, que consiste em 
uma ampla avaliação do 
território municipal. “O 
objetivo é mensurar o nível 
de infestação do mosquito 
Aedes aegypti na cidade e, 

Agentes são treinados para 
localizar focos da dengue

Densidade Larval

município, onde há grande 
incidência de insetos em 
desenvolvimento e, conse-
quentemente, maior risco 
de transmissão de doenças. 
A partir disso, estratégias 
de combate são traçadas 
e renovadas”, explicou o 
secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi. 

O chefe da pasta também 
destacou o compromisso 
da comunidade na luta 
contra a dengue e outras 
doenças transmitidas pelo 
Aedes aegypti. “É preciso se 
manter vigilante e seguir as 
recomendações já conhecidas 
para evitar a proliferação do 
inseto. Entre elas, acabar 
com o acúmulo de água 
em calhas, pneus, garrafas 
e latas vazias”, orientou.

Em caso de suspeita de 
dengue, com sintomas como 
febre, dor de cabeça, dores 
no corpo, atrás dos olhos e 
nas juntas, perda de apetite 
e manchas vermelhas na 
pele, um médico deve ser 
consultado.

para isso, capacitamos 124 
agentes comunitários de 
saúde para ajudar o Setor 
de Controle de Zoonoses 
nessa missão em Suzano. 
Contamos com um terri-
tório extenso, sendo que a 
avaliação ocorre mediante o 
sorteio de áreas. Assim, os 
agentes devem percorrer os 
quarteirões e realizar a visita 
aos domicílios”, explicou.

Na oportunidade, os agen-
tes vão verificar a cobertura 
e vedação de recipientes, 
aplicação de areia em pratos 
de plantas e armazenamento 
e descarte adequado de 
pneus, garrafas, entulho e 
lixo. A partir dessa verifi-
cação também já é possível 
realizar a ação de bloqueio 
de criadouros.

“A operação é recomendada 
para os meses de janeiro, 
abril, junho e outubro. Diante 
da melhora no cenário da 
pandemia, nos preparamos 
para uma grande ação neste 
mês. A ADL é essencial para 
apontar áreas prioritárias no 

Santa Isabel - A Prefeitura 
estima que 4630 pessoas 
ainda não se vacinaram com a 
segunda dose da vacina contra 
o coronavírus (Covid-19). O 
governo municipal conta com 
o apoio e colaboração dos mo-
radores para que completem 
o ciclo vacinal e também que 
alerte amigos e parentes para 
que façam o mesmo.

“A segunda dose é impor-
tantíssima para garantir a 
imunidade e nossas equipes 
estão preparadas para receberem 
essas 4.630 pessoas que ainda 
não foram completamente 
imunizadas, não deixem de 
vir, é necessário que todos 
estejam vacinados para que 
possamos retornar às nossas 
rotinas sem o medo que ain-
da nos assombra. Por favor, 
vacine-se!”, pediu o prefeito 
de Santa Isabel,  Carlos Chin-
chilla (PSL).

Para a aplicação da segunda 
dose, o morador deve ir ao 
mesmo local onde foi aplicada 
a dose inicial.

Mais de 4,6 mil 
pessoas ainda 
não tomaram a 
segunda dose

Coronavírus

Suzano - A cidade conquistou 
o direito oficial de ser uma das 
cidades-sede para a disputa 
da Superliga C de vôlei. O 
anúncio foi feito ontem pela 
Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV) , direcionando 
seis equipes da região sudeste 
do país para disputar jogos 
nos ginásios esportivos da 
cidade. O polo principal de 
seis equipes envolvidas no 
torneio será na Arena Suzano.

A competição organizada 
pela CBV contará com 31 
equipes de todo o Brasil di-
vididas em cinco chaves de 
seis times cada. As regiões 
sul, centro-oeste e nordeste 
estarão representadas por uma 
única cidade-sede, enquanto 
a região sudeste, que abriga 
o maior número de times 
da competição, contará com 
duas chaves, uma com sete 
clubes em Teófilo Otoni (MG) 
e outra com seis em Suzano. 
Ao longo da competição, que 
poderá ser disputada entre o 
final de outubro e início de 
novembro, as equipes se en-
frentam dentro de seus grupos 
buscando a classificação para 
a disputa da Superliga B em 
2022, equivalente à segunda 
divisão nacional.

CBV escolhe a 
cidade para ser 
uma das sedes 
da Superliga C

Vôlei
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Tradição e fé movimentam os 
romeiros de Mogi e região
Devotos da Padroeira do Brasil se preparam para pegar a estrada para chegar a tempo na Basílica de Aparecida

DIA DE NOSSA SENHORA

Região - A proximidade 
do feriado de Nossa Senhora 
Aparecida, celebrado em 12 
de outubro, faz com que as 
estradas tenham uma nova 
paisagem: centenas, ou mes-
mo milhares de pessoas, em 
pequenos grupos, seguindo 
a pé numa demonstração 
de fé e compromisso com 
suas promessas em direção 
à Basílica de Aparecida.

No Alto Tietê, distante 
cerca de 140 km da cidade 
do Vale do Paraíba, um des-
tes grupo, o “Caminhando 
com Maria”, de Mogi das 
Cruzes, se prepara para mais 
uma peregrinação. O grupo, 
formado em 1997, conta 
com mais de 130 pessoas 
e utiliza unidades de apoio 
e caminhonetes, com parti-
cipantes de diversas faixas 
etárias. Um deles é Wilson 
Messias, 65 anos, que faz a 

peregrinação anualmente desde 
2005. “Em 2020, iria com-
pletar minha 16ª caminhada, 
mas por conta da pandemia 
(de coronavírus - Covid-19), 
achei melhor não ir. Mas a 
romaria ocorreu e deu tudo 
certo com os peregrinos”, 
informou.

Neste ano, o grupo organi-
zado por Edson Luis da Silva 
partirá do Ginásio de Esportes 
de Mogi, com o uso de duas 
vans, um caminhão com águas 
e frutas, um carro de passeio, 
um veículo para o transporte 
do banheiro químico, além 
de uma ambulância e uma 
enfermeira. “

Silva reforça que todas as 
medidas sanitárias estarão 
sendo adotadas na pere-
grinação deste ano, com o 
oferecimento de máscaras, 
álcool em gel e o pedido de 
que as pessoas apresentem 
comprovante de vacinação. 

“Desta forma, todos estão 

protegidos”, reforçou.
Hilton Sadao Condo, co-

nhecido como Kuia, fez o 
Caminho da Fé por 14 vezes, 
sendo a primeira em 2007. 
Em 2020, devido à pandemia, 
acabou adotando uma rota 
menor, pela rodovia Presidente 
Dutra (BR-116), em uma data 
diferente, no final de dezembro. 

“Geralmente, vamos de 8 de 
outubro a 11 de outubro. Fui 
com a minha filha mais nova 
(Mell Kaori Condo, 15 anos), 
que gostou de me acompa-
nhar. Foi muito gratificante: 
saímos daqui com bagagens 
e incertezas que, ao longo do 
caminho, vamos jogando fora 
ou trocando pela fé”, conta.

“A importância de participar 
e organizar a caminhada é a 
emoção que traz para todos, 
reencontrar amigos que não 
se viram ao longo do ano. O 
propósito principal é agradecer 
pelas coisas que tivemos ao 
longo do ano, e lembrar dos 
amigos que perdemos por 
conta do vírus”, concluiu.

Outro grupo é o “Peregrinos 
de Aparecida”, que conta com 
221 participantes, e que sairá 
de Mogi na madrugada de 10, 
com previsão de chegada no 
dia 12, dia de Nossa Senhora.

Segundo a participante 
Fernanda Cedro, 42 anos, o 
grupo conta com um amplo 
apoio na comunidade. “Ga-
nhamos muitas doações de 
comida e água, temos um 
grande apoio”.

Geraldo Ramos Moisés, 58 
anos, é o organizador que faz 
o trajeto em três dias, com pa-
radas em São José dos Campos 
e Taubaté, e reforça algumas 
dicas. “É fundamental ter 
roupas confortáveis, tênis que 
já estão adaptados aos pés, e 
usar uma cobertura para a 
cabeça contra o sol. Outro 
ponto é se alimentar bem: 
muitos deixam de ingerir 
sal, o que acaba baixando a 
pressão sanguínea no trecho”, 
alertou Moisés.

André Diniz

Geraldo Ramos, é organizador do 
Peregrinos de Aparecida e realiza o 
trajeto em três dias

DIVULGAÇÃO

Hilton Condo, o Kuia, do Caminhando 
com Maria, ja percorreu 14 vezes o 
caminho para a basílica

DIVULGAÇÃO

Venha ajudar a construir o Venha ajudar a construir o 
futuro de Mogi das Cruzes.futuro de Mogi das Cruzes.i das Cruzes.
Venha ajudar a construir o 
futuro de Mogi das Cruzes.
Venha ajudar a cVenha ajudar a construir o 
futuro de Mogi das Cruzes.
Venha ajudar a c

É com olhos no futuro 
que a Câmara de 
Mogi da Cruzes vai 
selecionar os projetos 
de lei de estudantes 
para participar do 
12º Parlamento 

Estudantil: uma 
verdadeira aula de 
cidadania.

Se você é aluno do 5º 
ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, ou do 1º ao 
3º ano do Ensino Médio, 
vai ter a chance de 
apresentar suas ideias e 
aprender como funciona 
o trabalho da câmara e 
dos vereadores.

futuro de Mogi das Cruzes.futuro de Mogi das Cruzes.

www.cmmc.com.br

INSCRIÇÕES:

DE 5 DE OUTUBRO

A 5 DE NOVEMBRO.

Informe-se na sua

escola e participe!
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Saúde promove atendimentos 
especiais em seis UBSs hoje 
Mogi- Seis unidades de 

saúde estarão abertas para 
coleta de Papanicolau: Biritiba 
Ussu, Vila Suíssa, Jardim Ma-
ricá, Braz Cubas, Jardim Ivete, 
além do Pró-Mulher, onde 
também será realizado mais 
um mutirão para colocação 
de Dispositivo Intrauterino 
(DIU). As ações fazem parte 
da programação especial do 
Outubro Rosa, que promove 
conscientização sobre câncer 
de mama, câncer de colo de 
útero e outras doenças comuns 
ao público feminino.

Os exames de mamografia, 
carro-chefe do Outubro Rosa, 
estão sendo ofertados durante 
todo o mês e podem ser soli-
citados em qualquer unidade 
básica de saúde para mulheres 
de 40 a 69 anos. A mamografia 
deve ser realizada uma vez por 
ano, ou conforme orientação 
médica, com objetivo de de-
tectar precocemente a doença 
e aumentar as chances de cura.

Em Mogi das Cruzes, o 
Fundo Social de Solidariedade 
de Mogi das Cruzes participa 

Outubro Rosa

ativamente da Campanha 
Outubro Rosa e preparou 
uma programação especial 
com ações diversas como 
live, bate-papo, exposição 
fotográfica, mobilização dos 
servidores e eventos que es-
timulam arrecadações. 

Para as coletas de Papani-
colau não há necessidade de 
agendamento, mas as mulheres 
interessadas devem buscar 
informações na unidade mais 
próxima de sua residência. As 

principais orientações para 
realização do exame são: não 
ter usado creme vaginal nos 
últimos sete dias; não ter 
mantido relações sexuais nos 
últimos três dias; não estar 
menstruada; realizar higiene 
normal de rotina. O Papani-
colau é indicado para prevenir 
o câncer de colo de útero e 
deve ser feito anualmente 
por mulheres de qualquer 
idade, a partir do início da 
atividade sexual.

Pró-Mulher é referência para colocação de DIUs

Divulgação/PMMC

Vereadora aponta falta  
de testes em Jundiapeba

Mogi - A vereadora Inês 
Paz (Psol) usou a tribuna do 
Legislativo para apresentar 
uma denúncia de falta de 
testes rápidos para detectar o 
coronavírus (Covid-19) nas 
unidades de Saúde localizadas 
no distrito de Jundiapeba. 
A administração municipal, 
no entanto, nega a falta 
de testes à disposição da 
população.

O caso foi levado à pú-
blico na sessão da última 
quarta-feira, no período do 
pequeno-expediente, onde os 
vereadores podem discursar 
por até dez minutos sobre 
assuntos de interesse da co-
munidade. Inês, a primeira 
a falar, comentou o caso de 
uma escola municipal, que 
teria interrompido suas aulas 
presenciais devido a um surto 
de Covid-19, identificado 
em uma das funcionárias 
responsáveis pela distribuição 
da merenda - as aulas foram 
interrompidas mediante 

Para Covid-19

decisão do Conselho Escolar.
“Um dos pontos foi a ques-

tão da testagem. Um aluno 
da escola procurou a rede 
municipal para fazer um 
teste para saber se estava 
com Covid1-19, mas não 
encontrou no posto de Saúde 
de Jundiapeba. Fomos atrás 
da questão. Jundiapeba é 
um dos distrito mais po-
pulosos, está afastado do 
centro e não encontramos 
nenhum lugar que fizesse a 
testagem rápida”, queixou-se 
a vereadora.

A Prefeitura informou 
por nota que a Unidade 
de Pronto Atendimento de 
Jundidapeba (UPA) conta 
com testes rápidos para 
Covid-19 do tipo swab nasal. 
No entanto, como em toda 
a rede de Saúde, o exame é 
realizado conforme indica-
ção do médico assistente e 
não por livre demanda, “de 
acordo com o protocolo 
em vigor”.

A Prefeitura informou 
que mantém o Hospital 

Municipal Pref. Waldemar 
Costa Filho, no distrito de 
Braz Cubas como referên-
cia para atendimentos de 
Covid-19 e a Central de 
Monitoramento Pré-Covid 
para orientar munícipes com 
sinais e sintomas da doença, 
ou que tiveram contato com 
casos positivos sobre as 
opções de atendimento ade-
quadas: “A equipe é formada 
por médicos, enfermeiros 
e técnicos que atendem de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas, pelo telefone  
4798-7383”.

A Secretaria de Saúde re-
forçou na nota que a Central 
de Monitoramento conta com 
cinco unidades referenciadas 
para o pré-Covid na cidade: 
Vila Suíssa, Ponte Grande, 
Jardim Camila, Alto Ipiranga 
e Jardim Universo, onde o 
exame pode ser feito. “Nestes 
locais é possível fazer o teste 
rápido de swab nasal com 
resultado em 20 minutos, 
desde que indicado pelo 
médico”, apontou.

Andre Diniz

Vistorias de prevenção ao 
Aedes aegypti são retomadas
Orientação é manter os imóveis livres de materiais inservíveis e outras situações que favoreçam a proliferação 

SAÚDE

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, por meio 
do Núcleo de Prevenção e 
Controle de Arboviroses, 
está retornando com as 
vistorias domiciliares para 
reforçar cuidados de pre-
venção ao Aedes aegypti. 
A principal orientação é 
manter os imóveis livres de 
materiais inservíveis e outras 
situações que favoreçam a 
proliferação do mosquito.

As vistorias estão sendo 
retomadas com todos os 
cuidados sanitários, em 
função da pandemia da 
Covid-19, como uso de 
máscara e distanciamento 
social, pelas equipes de 
agentes uniformizados e 
devidamente identificados 
por crachás. O trabalho é 
realizado com apoio de 
veículos oficiais. 

Nas visitas, os agentes 
lembram que todo cidadão 
precisa adotar uma rotina 
de cuidados permanente 
em casa e no ambiente de 
trabalho. “A ocorrência de 

dengue só será reduzida se os 
mosquitos não conseguirem 
mais se proliferar. Sem água 
parada e sem criadouros 
não teremos mosquitos e 
reduziremos os casos de 
dengue”, explicou a edu-
cadora em Saúde Pública, 
Andrea Costa.

O mosquito Aedes aegypti 
pode transmitir doenças 
graves como dengue, chi-
kungunya e zika, podendo 
se reproduzir em qualquer 

situação que permita o 
acúmulo de água parada. 

“Os ovos depositados em 
recipientes ou superfícies 
diversas podem viver mais 

de 400 dias esperando uma 
oportunidade para eclodir”, 
explicou a educadora em 
Saúde Pública, Andréa Costa, 
lembrando que acúmulo de 

água e clima quente são os 
principais facilitadores da 
proliferação dos mosquitos.

Os últimos levantamen-
tos realizados na cidade 

mostraram que o principal 
problema continua sendo 
recipientes móveis, ou seja, 
todo tipo de material que 
deveria ser removido como 
vasos vazios, baldes e gar-
rafas encontradas dentro 
dos imóveis vistoriados, 
especialmente materiais 
guardados para posterior 
comércio ou reciclagem.

A dengue é uma doença 
causada por vírus transmi-
tido de uma pessoa doente 
para uma pessoa sadia por 
meio da picada do Aedes 
aegypti. Neste ano, até o 
momento, Mogi das Cruzes 
registrou 81 casos positivos 
de dengue (21 importados 
e 60 autóctones). 

Quem tiver alguma dú-
vida sobre os cuidados que 
precisam ser tomados pode 
entrar em contato com o 
Núcleo de Controle de 
Arboviroses por meio do 
telefone 4794-4343. Já 
as denúncias devem ser 
registradas na Ouvidoria 
da Saúde pelo telefone 162.

Equipes de agentes estão uniformizados e devidamente identificados por crachás

Divulgação/PMMC

Mosquito pode 
transmitir 
doenças graves 
como dengue, 
chikungunya e zika
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COMUNICADO - ERRATA
EDITAL Nº 158/2021 - PROCESSO Nº 23.039/2021 e AP.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, 
comunica aos interessados que no edital em epígrafe, onde se lê “ANDRÉIA GOMES VITAL GODÓI, 
Secretária de Saúde”, leia-se: “ZENO MORRONE JUNIOR, Secretário Municipal de Saúde”.

SMS, em 08 de outubro de 2021.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021 - PROCESSO Nº 23.008/2021 E APENSOS 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 
E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, PARA ACONDICIONAMENTO E 
EMBALAGENS, ETC.
EMPRESA VENCEDORA: CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA; 
MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA; RVN DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS EIRELI e NF. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES. 
VALOR GLOBAL: R$ 202.705,54 (duzentos e dois mil, setecentos e cinco reais e cinquenta 
e quatro centavos).

Mogi das Cruzes, em 08 de outubro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Secretário Adjunto de Gestão Pública 

DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Gestão Pública__________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021 – PROCESSO Nº 17.402/2021 E APENSOS
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS.
EMPRESAS VENCEDORAS: FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
EIRELI; JULIANA FERREIRA DA SILVA 01547479639; LIEGE LICITAÇÕES EIRELI, MTEC 
TECNOLOGIA EIRELI e WORKMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 303.596,53 (trezentos e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e 
cinquenta e três centavos).

Mogi das Cruzes, em 04 de outubro de 2021.
ANDRÉIA GOMES VITAL GODOI - Secretária 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 dos 
seguintes atos administrativos:

LEI Nº 7.717, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 - Dispõe sobre a criação e denominação do 
Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM Professora Ivone Baghoss, a funcionar na Rua 
Santa Virgínia, 101, Vila Estação, neste Município, e dá outras providências.

LEI Nº 7.718, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 - Altera dispositivos da Lei nº 5.597, de 15 de 
março de 2004, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de 
Mogi das Cruzes - CONSEA-MC, e dá outras providências.

LEI Nº 7.719, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 - Autoriza o Poder Executivo a receber, em 
doação, com encargo de que seja destinada ao interesse público, a área remanescente de 
propriedade do Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, com 32,97m², localizada na 
Rua Mario Ioshida, Vila Cintra, neste Município, e dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicadas no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 7 de outubro de 2021. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: Os atos acima se encontram publicados, 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

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 seguinte reunião:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 42.351/2019

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA DE PARCEIRAS 
PÚBLICO PRIVADAS

Ao sexto dia do mês de outubro de 2021, às 14h00, reuniram-se na sala de reuniões da 
Secretaria de Governo da Prefeitura de Mogi das Cruzes, situada no 3º andar do Prédio I, 
à Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, os membros titulares do Conselho 
Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas, para análise da proposta da Comissão 
Técnica das Parcerias Público-Privadas – CTP e deliberação acerca do Ato de Revogação da 
Concorrência n.º 10/2020, restando decidido o seguinte procedimento:

 Com o objetivo de evitar atrasos, retrocessos e o retrabalho das atividades desenvolvidas 
nos últimos dois anos, bem como considerando a possibilidade de potencializar a celeridade, a 
competitividade e a economicidade com o aproveitamento dos estudos técnicos desenvolvidos 
até o presente momento e dos atos administrativos praticados, uma vez que há a possibilidade 
da realização das atualizações e incorporações na proposta, acolhemos a sugestão da 
Comissão Técnica das Parcerias Público-Privadas – CTP para dar prosseguimento ao 
procedimento em comento, condicionado à necessária revisão e atualização do projeto, ante 
a manifestação de fls.1728/1735 elaborada pelas Secretarias de Serviços Urbanos e Verde 
e Meio Ambiente, bem como abarcando outras eventuais alterações que forem de interesse 
público, essenciais para a adequada prestação dos serviços nos dias atuais;

 Deliberamos pela revisão do ato de revogação da Concorrência Pública n.º 10-2/2020 
(fls. 1738), publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 03/08/2021, em observância 
à recomendação contida no item 3, das conclusões expostas pela Procuradoria Geral do 
Município no parecer de folhas n.º 1833/1836, ante a ausência da manifestação prévia deste 
Conselho Gestor, à luz das competências a que alude a Lei Municipal n.º 6.815/13 e Decreto 
Municipal n.º 17.171/2018;
 Por fim, determinamos o encaminhamento dos autos à Secretaria de Serviços Urbanos 
para que adote as providências necessárias referentes à revisão do ato de revogação da 
Concorrência Pública n.º 10-2/2020 (fls. 1738), publicada no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo em 03/08/2021, bem como o prosseguimento da adequação/atualização dos 
estudos necessários, retornando por ocasião de sua conclusão à análise e deliberação deste 
Conselho, nos termos do artigo 3º, inciso I e III do Decreto Municipal n.º 17.171, de 20 de 
fevereiro de 2018.
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021 - PROCESSO Nº 201.298/2021 e apenso
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de produtos químicos (ácido Fluossilí-

cico e coagulante inorgânico catiônico).
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 26 de outubro de 2021, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 08 de outubro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 - PROCESSO Nº 200.820/2021 e apensos

OBJETO: Aquisição de diversos tipos de peças em ferro fundido.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 25 de outubro de 2021, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 08 de outubro de 2021 . JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            
Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

ANTONIO  DOS  REIS  BORGES,  estado  civil viúvo, profissão aposentado,
nascido  em  Cambuquira,  MG  no  dia  dezesseis  de  janeiro  de  mil novecentos  
e  cinquenta  e seis (16/01/1956), residente e domiciliado Avenida  Gaspar Vaz, 
646, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filho de SEBASTIÃO BORGES DA 
COSTA e de EDITH BORGES.                          
NORMA   RODRIGUES  ALVES,  estado  civil  solteira,  profissão  oficial 
administrativo,  nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  dois de fevereiro  
de mil novecentos e sessenta e dois (02/02/1962), residente e  domiciliada  Rua  
Gaspar  Conqueiro, 1040, apto A 01, Vila Vitória, Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha  de  
NELSON RODRIGUES ALVES e de ALZIRA RODRIGUES ALVES.                                                      

DAVID  ROCHALO  DE  MOURA,  estado  civil solteiro, profissão porteiro, nascido  
em  Mogi  das Cruzes, SP no dia nove de maio de dois mil e um (09/05/2001), 
residente e domiciliado Rua Vereador Vasile Ivanov, 215, Conjunto  Residencial  
do  Bosque, Mogi das Cruzes, SP, filho de Mauro Ferreira de Moura e de Margarete 
Aparecida de Moura.                  
MONIQUE  DE  OLIVEIRA  BONI,  estado  civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis de julho de dois mil e dois (16/07/2002), 
residente e domiciliada Rua Vereador Vasile Ivanov, 215,  Conjunto  Residencial  
do  Bosque, Mogi das Cruzes, SP, filha de Geraldo Boni e de Roseleni Clemente 
de Oliveira.                      
Conversão de União Estável                                            

EVERTON  RICARDO  CARVALHO  DA  SILVA, estado civil solteiro, profissão
assistente  administrativo,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dez de  
fevereiro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  dois  (10/02/1992), residente  e  
domiciliado Rua Jaú, 061, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
Airton da Silva e de Edna Carvalho da Silva.     
WESLLANNE  FERREIRA  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão agente 
comuntario  de Saúde, nascida em Arapiraca, AL no dia sete de março de mil  
novecentos e noventa e seis (07/03/1996), residente e domiciliada Rua Jaú, 061, 
Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de José Soares da Silva e de 
Maria Lúcia Ferreira.                            
Conversão de União Estável                                            

GABRIEL  XAVIER  DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador de 
produção,  nascido  em  Eugênio de Melo - Distrito do Município de São José  
dos  Campos,  SP  no  dia  dezoito de agosto de mil novecentos e noventa  
e  seis (18/08/1996), residente e domiciliado Rua Gramado, 8, Apt 13, Bloco 04, 
Conjunto Residencial do Bosque, Mogi das Cruzes, SP, filho  de José Pereira da 
Silva Sobrinho e de Elza de Fátima Xavier da Silva.                                                                
ÉLIDA  CRISTINA  VITOR  GOUVEIA,  estado  civil  divorciada,  profissão ajudante 
de cozinha, nascida em neste distrito, Mogi das Cruzes, SP no dia  cinco  de  
junho de mil novecentos e noventa e três (05/06/1993), residente  e  domiciliada  
Rua  Gramado, 8, Apt 13, Bloco 04, Conjunto Residencial  do  Bosque,  Mogi das 
Cruzes, SP, filha de Wilson Gouveia Filho e de Elila Cristina Vitor Gouveia.                              
Conversão de União Estável                                            

EDUARDO  CALEGON  MALDONADO,  estado civil viúvo, profissão aposentado,
nascido em Garça, SP no dia seis de junho de mil novecentos e trinta e oito  
(06/06/1938),  residente  e domiciliado Rua Simão da Cunha Gago, 31,  casa  
01,  Vila  Cecília, Mogi das Cruzes, SP, filho de FRANCISCO CALEGON 
MALDONADO e de ANTONIA MARTINEZ.                              
TEREZINHA  DE OLIVEIRA ROCHA, estado civil viúva, profissão aposentada,
nascida  em  Ilhéus,  BA  no  dia  sete  de  julho de mil novecentos e quarenta  e  
sete  (07/07/1947),  residente e domiciliada Rua Simão da Cunha  Gago,  31,  Vila  
Cecília,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de JOSÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA e de 
JOSEFINA ALMEIDA DE OLIVEIRA.             
Conversão de União Estável                                            

ANELIO ITALIANO, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
em  Rolandia,  PR no dia dez de outubro de mil novecentos e quarenta e três  
(10/10/1943),  residente  e  domiciliado Avenida Japão, 23, Vila Ipiranga,  Mogi  
das  Cruzes, SP, filho de ANTONIO ITALIANO e de NELLA CARMELLA LILLI.                                                       
CLEUSA DOS SANTOS, estado civil viúva, profissão do lar, nascida em São Paulo,  
SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e cinquenta e sete (20/08/1957),   
residente   e  domiciliada  Avenida  Japão,  23,  Vila Ipiranga,  Mogi  das Cruzes, 
SP, filha de DJALMA DOS SANTOS e de MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS.                                              

BRUNO  FERNANDO  MARTINS  PEREIRA,  estado  civil  solteiro,  profissão 
autonomo,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia vinte e sete de outubro 
de mil novecentos e noventa e quatro (27/10/1994), residente e domiciliado Rua 
Francisco Cupelo, 73, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP, filho de ADILSON 
PEREIRA e de ELAINE CRISTINA MARTINS.            
LETICIA RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa,  
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos  e 
noventa e oito (06/02/1998), residente e domiciliada Rua Nair,  10, casa 01, Vila 
Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOÃO VIEIRA DA SILVA e de ADRIANA 
RIBEIRO DOS SANTOS.                      

CELSO  RICARDO  BELOTO,  estado  civil  solteiro,  profissão  autonomo, nascido  
em Mogi das Cruzes, SP no dia nove de julho de mil novecentos e  oitenta  e  
quatro  (09/07/1984),  residente  e domiciliado Avenida Mogiana,  68,  Vila  Bela  
Flor, Mogi das Cruzes, SP, filho de RICARDO BELOTO e de LEONILDA BELOTO.                                          
ALICE ALVES CHAGAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(05/05/1984), residente e domiciliada Avenida Mogiana, 68, Vila Bela  Flor, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de NELSON CHAGAS e de HORTENCIA ALVES CHAGAS.                                                         
Conversão de União Estável                                            

JOSIVAM  BENTO  DA  SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de  eletricista,  
nascido  em Palmares, PE no dia vinte e sete de junho de mil  novecentos e 
oitenta e nove (27/06/1989), residente e domiciliado Rua  Deputado  Antônio  
Sylvio Cunha Bueno, 254, Fundos, Vila Cecília, Mogi  das  Cruzes, SP, filho de 
JOSAFA BENTO DA SILVA e de LUCIA MARIA DE OLIVEIRA.                                                          
BIANCA  CAROLINE  DA  SILVA,  estado  civil solteira, profissão do lar, nascida  

em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos  e 
noventa e seis (27/07/1996), residente e domiciliada Rua Deputado  Antônio  
Sylvio Cunha Bueno, 254, Fundos, Vila Cecília, Mogi das  Cruzes,  SP,  filha de 
VLADIMIR FELICIANO DA SILVA e de ARLETE DE OLIVEIRA DA SILVA.                                                    
Conversão de União Estável                                            

WANDERSON  BATISTA  DE  PAULA LEITE, estado civil divorciado, profissão
representante  comercial, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia trinta e  
um  de  julho  de  mil  novecentos  e  oitenta e seis (31/07/1986), residente  e  
domiciliado Avenida Prefeito Maurílio Souza Leite Filho, 2001, 3 A, Caputera, Mogi 
das Cruzes, SP, filho de Eurico Francisco de Paula Leite Filho e de Aparecida de 
Fatima Batista.                   
LUCILA  PESSOA  CARVALHO,  estado civil solteira, profissão professora, 
nascida  em  São  Bernardo  do Campo - 1º Subdistrito, São Bernardo do Campo,  
SP  no  dia  dez  de  junho  de  mil novecentos e noventa e um (10/06/1991),  
residente e domiciliada Avenida Prefeito Maurílio Souza Leite  Filho,  2001,  3  A,  
Caputera,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de Whilden Miranda Carvalho e de Heloisa 
Pessoa.                         

GUILHERME  TAVARES  DIAS  RODRIGUES,  estado  civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia oito de setembro de mil  
novecentos  e  noventa e um (08/09/1991), residente e domiciliado Rua Geraldo 
Gomes Loureiro, 483, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de WALTER 
SILVANO RODRIGUES e de MARIA TAVARES DIAS RODRIGUES.   BEATRIZ  
FARIA  DOS PASSOS, estado civil solteira, profissão atendente, nascida  em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  trinta de janeiro de mil novecentos  e noventa e 
três (30/01/1993), residente e domiciliada Rua Ismael  da  Silva  Mello, 105, apto 
02, Mogi Moderno, Mogi das Cruzes, SP,  filha  de ROGÉRIO PINHEIRO DOS 
PASSOS e de ROSANGELA DE FARIA DOS
PASSOS.                                                               

AILTON JONAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido  
em  São  Vicente  Ferrer,  PE  no  dia  seis de agosto de mil novecentos  e  
noventa  e  oito  (06/08/1998), residente e domiciliado Avenida  América,  733, 
casa 03, Jardim Aeroporto II, Mogi das Cruzes, SP, filho de JONAS JOÃO DO 
NASCIMENTO e de EDILENE JESUINO DA SILVA.  
ÉVELIN  DE  JESUS  DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida  
em  Mogi  das Cruzes, SP no dia cinco de agosto de dois mil e três  (05/08/2003), 
residente e domiciliada Avenida América, 733, casa 03,  Jardim  Aeroporto  II,  Mogi  
das  Cruzes,  SP,  filha de VANESSA APARECIDA DE JESUS DOS SANTOS.                                        
Conversão de União Estável      
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Semae segue com obras para modernizar abastecimento

As obras do Semae para modernização do abastecimento na região leste continuam, na 

próxima semana, com a interligação de redes e instalação de válvula na rua Benedito Alves 

dos Anjos, no Itapety. Para realizar este trabalho serão necessárias interrupções pontuais no 

abastecimento. Quem tem caixa d’água em casa não sentirá os efeitos da paralisação. Ainda 

assim, a autarquia recomenda economia no consumo.

Mais de 2 milhões de veículos 
devem passar pelo Alto Tietê 
Via Dutra e corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto cortam o Alto Tietê e dão acesso para a Básilica de Aparecida

FERIADO

Um levantamento das 
empresas concessionárias 
responsáveis pelas principais 
rodovias que cortam o Alto 
Tietê informaram ontem que 
mais de 2 milhões de veículos 
devem passar pela região 
durante o feriado de Nossa 
Senhora Aparecida.

A Ecopistas é a concessio-
nária responsável pelo siste-
ma Ayrton Senna - Carvalho 
Pinto (SP-70), que liga São 
Paulo à cidade de Taubaté, no 
Vale do Paraíba, e informou 
que realizará um reforço nas 
orientações de segurança viária 
aos romeiros que seguem ao 
santuário de Aparecida.

A previsão da concessionária 

Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto deve receber mais de 1 milhão de 

é de que até 1,070 milhão de 
veículos passem pelas quatro 
praças do corredor Ayrton 
Senna - Carvalho Pinto, desde 
ontem até o final de terça-feira. 

“O movimento deve ser mais 
intenso no sentido interior na 
sexta das 15 às 19 horas, e no 
sábado no período da manhã. 
Já no retorno, a expectativa é 
de fluxo maior na terça-feira a 
partir do meio-dia”, informou.

Na rodovia Presidente Dutra 
(BR-116), a concessionária 
CCR-Dutra informou que 
realiza uma operação especial 
de atendimento aos moto-
ristas e passageiros em toda 
a extensão da rodovia, com 
operações para reduzir filas 
nas praças de pedágios, equi-
pes operacionais em pontos 

Andre Diniz

Amanda Miwa

estratégicos, além da utilização 
de sua rádio FM 107,5 MHz

Na rodovia mais movi-
mentada do país, a previsão 
de trânsito intenso começou 
no início da noite de ontem, 
indo até o final da manhã de 
sábado no trecho paulista. O 
retorno, segundo os analistas da 
concessionária, deve ser mais 
problemático na terça-feira a 
partir das 9 horas da manhã. 

“Devem deixar São Paulo pela 
Via Dutra mais de 618 mil 
veículos, entre a meia-noite 
de sexta-feira e a meia-noite 
de sábado. A partir das 19 
horas de sexta, avaliamos 
9.863 veículos por hora no 
trecho paulista, e 8.687 carros 
por hora durante o sábado de 
manhã”, concluiu.

Saúde abre agendamentos 
na próxima quarta-feira 

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde abre, na próxima 
quarta-feira (13/10), às 16 
horas, novos agendamentos 
online para primeira, segunda 
e terceira doses de vacina 
contra a Covid-19. Os inte-
ressados devem ficar atentos 
às atualizações no sistema 
www.cliquevacina.com.br .

No Alto Tietê chega mais um 
lote de imunizantes contra a 
Covid-19 que será distribuído 
aos municípios até a próxima 
quarta-feira por meio do Grupo 
de Vigilância Epidemiológica 
(GVE). Ao todo são 26.805 
vacinas.

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou 15 novos óbitos. 
Com a atualização, a região 
contabiliza 5.511 vítimas fatais 
desde o início da pandemia. 
As 15 vítimas registradas eram 
residentes nas cidades de 
Guararema, Itaquaquecetuba, 
Guararema, Mogi das Cruzes, 
Poá e Santa Isabel.

Vacinação


