
SÁBADO, 6 DE NOVEMBRO DE 2021 |  R$ 1,50EDIÇÃO 8594 

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

mínima

14º

máxima

26º

Sol com muitas nuvens durante o dia. 

Unidade temporária do Sesc 
em Mogi abre hoje, às 14 horas

ITAQUÁ

  GCM recebe sete novos carros para 
utilizar no patrulhamento. Cidades, página 3

O Serviço Social do Comércio 
de São Paulo (Sesc-SP) abre ao 
público, a partir das 14 horas, a 
Unidade Temporária, localizada 
no bairro do Socorro, na região 
central da cidade. A nova uni-
dade funcionará nas instalações 
do antigo Centro Desportivo do 
Socorro - espaço concedido pela 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
em parceria com a entidade, que 
contará com uma área construí-
da de 2 mil metros quadrados 
e em um terreno de 27,7 mil 
m². O local oferecerá equipa-
mentos e serviços de lazer, es-
portes, cultura e educação para 
a população de todo o município. 
Cidades, página 4

Nos próximos quatro domingos, 
dias 7, 14, 21 e 28 de novembro, 
o Mercado Municipal de Mogi 
das Cruzes permanecerá fecha-
do para reforma. Neste período, 
o trabalho se concentrará prin-
cipalmente na troca do telhado. 
Cidades, página 4

Hoje e amanhã
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De acordo com o Sesc São Paulo, espaço foi construido em um terreno de 27 mil metros quadrados
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Suzano

Prefeitura reforça importância 
para aplicação da terceira dose

Quantidade de pessoas que ja tomou a primeira dose 
chega a quase 98%. Cidades, página 3
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VISANDO A TENDÊNCIA
A Universidade de Mogi das Cruzes 

(UMC) lançou o curso de Medicina 

Veterinária. Dados da Associação 

Brasileira da Indústria de Produtos 

para Animais de Estimação (Abin-

pet) mostram que esse nicho movi-

menta todos os anos bilhões de dó-

lares em todo o mundo. Em 2020, o 

faturamento desse mercado chegou 

a US$145,8 bilhões, 11% a mais que 

no ano anterior. O curso já está dis-

ponível e as matrículas já estão aber-

tas para 2022. Acesse http://portal.

umc.br/lead_inscricoes/view/index.

html?forma=VEST&campus=MC.

VERIFICAÇÃO DE BALANÇA
O Instituto de Pesos e Medidas do Es-

tado de São Paulo (Ipem-SP), órgão 

delegado do Inmetro, realizou a ve-

rificação inicial de 200 balanças na 

Elgin, fabricante em Mogi das Cruzes, 

localizada a 43 km da capital. Os ins-

trumentos foram aprovados. Na fá-

brica, a equipe do Ipem-SP realizou o 

Exame de Conformidade de Modelo 

Aprovado. Em 2020, o Ipem-SP veri-

ficou no comércio 105.441 balanças, 

e na verificação inicial, no fabricante 

ou importador, 144.552, e autorizou 

por meio da declaração do fabrican-

te a comercialização de 87.446.

GUARDA MIRIM
A Guarda Mirim de Suzano (GMS Bra-

sil) realizou no último sábado a edi-

ção 2021 do projeto voluntário “Faça 

uma criança sorrir”. A ação aconte-

ceu na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (Emef ) Sérgio Simão, 

no Rio Abaixo, e contemplou 98 es-

tudantes da unidade. A iniciativa co-

meçou a ser organizada em outubro, 

quando os guardas mirins, com au-

xílio da equipe pedagógica e do se-

tor de assistência social da entidade, 

começaram a montar os kits que fo-

ram distribuídos às crianças

ANFITEATRO DA ETEC
O deputado Estevam Galvão (DEM) 

recebeu ontem à tarde, das mãos do 

prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), o pro-

jeto de construção do anfiteatro da 

Etec de Suzano, uma obra viabilizada 

por meio de emenda parlamentar de 

autoria do democrata. A obra terá o 

custo total de R$ 1 milhão e garan-

tirá a construção de um anfiteatro 

moderno, com mais de 400 metros 

quadrados de área, incluindo foyer, 

sanitários, sala de apoio técnico, ca-

marim, palco e plateia.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Só falta chegarmos lá

O 
século XXI traz como desafio 
para gestores públicos e para a 
população não apenas sobreviver 
à encruzilhada ambiental e eco-

nômica, mas viver com qualidade de vida, 
com equidade em oportunidades, e com a 
acessibilidade para utilizar equipamentos, 
serviços e eventos voltados para a melhoria 
da qualidade de vida.

A inauguração da unidade temporária do 
Sesc em Mogi das Cruzes, programada para 
hoje, atende o antigo desejo da comunidade 
por mais equipamentos e programações - um 
desejo em duas vias, segundo manifestado 
pela própria entidade, que almeja firmar par-
cerias não apenas com o poder público, mas 
com a comunidade e os artistas para uma 
convivência duradoura e produtiva.

A única coisa que falta, não apenas para o 
Sesc-Mogi, mas para todos os equipamentos 
culturais e desportivos no Alto Tietê, é “che-
gar lá”, o acesso. Na prática, todas as cida-
des possuem investimentos em equipamen-
tos como centros culturais, parques, teatros 
e afins. Com uma agenda coordenada, um 
morador da região pode desfrutar ampla e 

gratuitamente de tudo o que é oferecido. No 
entanto, o tempo e as dificuldades no des-
locamento acabam por tirar, na maioria dos 
casos, grande parte do público.

A instalação do Sesc em uma distância 
relativamente curta da Estação Estudantes,  
na prática, pode vir a se tornar uma espada 
de dois gumes: enquanto vem para facilitar 
o acesso àqueles que utilizam do transpor-
te público, a falta de vagas e a limitação da 
área do centro para novas vagas de estacio-
namento poderá representar um empecilho 
no futuro para grandes eventos, caso o poder 
público e a entidade não se atenham a esta 
questão. No entanto, é fundamental frisar: 
este dilema não é exclusivo do novo equi-
pamento, mas de todos os parques, teatros, 
centros culturais e instalações no Alto Tietê.

Cultura e lazer de qualidade e de fácil aces-
so são pilares de uma saúde mental adequa-
da - algo tão valioso e cobiçado atualmente. 
Governantes e entidades da sociedade civil 
trabalham e se esforçam em disponibilizar 
estes pontos que agregam e promovem arte, 
cultura, esporte e entretenimento. Agora, só 
falta chegarmos nestes locais.

Às vezes nos tornamos pes-
simistas, mas, lá na frente vem 
o otimismo. É assim: encerra-

-se um ciclo e outro se inicia. 
Chegando um novo ciclo e 
vale a pena refletir sobre o 
que nos ensinou o livro sa-
grado: “quem faz paga”. Mas 
com tantas maldades, crimes 
de toda espécie, especialmen-
te os crimes que envolvem a 
corrupção não se pode mais 
dizer que “quem faz paga”, 
ao contrário, hoje é assim: 

“quem faz recebe”. 
Os corruptos e os delatores 

recebem prêmios. Quem fez 
delações, cometeram crimes 
e maldades são premiados. 
É inversão de valores, pois 
quem faz recebe. Mas, mesmo 
assim, não se pode permitir 
que o pessimismo tome con-
ta da sociedade. É momento 
de reflexões e pensar muito 

Ano novo e prosperidade

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

no hoje e no amanha. 
Imaginar a paz, amor e 

fraternidade. Depois pense 
no Brasil e envie vibrações 
de amor e paz para todos os 
brasileiros e dirigentes desta 
gloriosa nação, fazendo uma 
oração espontânea, mas se 
preferir, eis uma invocação 
que sugerimos para em uma 
noite do início do novo ano. 

“Deus universal, única vida, 
única luz e único poder. Tu 
o todo em tudo, o além da 
expressão, o além da criação. 
Oh! natureza tudo o algo do 
nada, tudo o símbolo da sa-
bedoria, em mim nada sou 
em Ti eu sou Eu, eu vivo em 
Ti vive Tu em mim e a região 
do Eu conduz-me a luz eter-
na. Amém”. 

Após esta prece acalme-
-se e implore a Deus e envie 
vibrações plenas de amor a 

toda a humanidade. Os de-
safios para o ano de 2021 
são inúmeros, mas os gover-
nantes da União, dos estados 
e dos municípios precisam 
economizar os gastos e gerar 
novos empregos. Combater 
a violência e impor segurança 
para a sociedade, investir em 
quatro profissões que são as 
mais importantes: os profes-
sores, médicos, enfermeiros 
e policiais (civis e militares). 

É possível melhorar a eco-
nomia do país, sem inflação, 
com juros baixos e melhorar 
a renda per capita? Sim, é 
necessário muita competên-
cia, honestidade e probidade. 
Caso você seja um cidadão 
otimista eleve o seu grau de 
consciência pensando pri-
meiramente no próximo e 
nunca somente em si mesmo.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Guarda Civil Municipal 
recebe sete automóveis

Itaquá - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) recebeu, 
anteontem, sete novos veí-
culos para aprimorar o po-
liciamento preventivo. A 
entrega foi realizada pelo 
prefeito Eduardo Boigues 
(PP), na Secretaria Municipal 
de Segurança Urbana, com 
a presença do deputado 
federal Guilherme Derrite, 
vereadores, secretariado e da 
primeira-dama, Mila Prates 
Queroz. A ampliação da 
frota faz parte do projeto 
de renovação e reconstrução 
operacional, garantindo a 
segurança da população.

Equipadas com disposi-
tivos avançados, as novas 
viaturas, viabilizadas por 
meio de locação, possuem 
layout diferenciado e são do 
modelo Volkswagem Gol 1.6, 
potentes para a realização 
do patrulhamento diário, 
e um Renault Duster,l. Um 
dos carros, inclusive, é para 
a Ronda Maria da Penha.

“Só de janeiro a setembro, 
nossa Força Azul fez 4.012 

Segurança

operações e atendimentos a 
ocorrências. Número quase 
cinco vezes maior que no 
mesmo período de 2020. 
São novos coletes balísticos, 
novas viaturas e, em breve, 
pistolas e carabinas táticas. 
Vamos equipar a guarda 
com 22 novos veículos e 10 
motocicletas, garantindo a 
segurança da nossa gente e 
dos nossos Guardas Civis 
Municipais”, disse o prefeito.

O secretário de Segurança 

Urbana, Anderson Caldeira, 
reforçou que as sete primei-
ras viaturas já entraram em 
operação e que o processo de 
licitação para a compra de 
260 pistolas semiautomáticas 
calibre .40 e dez carabinas 
táticas .40 está avançado. “O 
uso do armamento e as novas 
viaturas são fundamentais 
para que a GCM continue 
realizando o trabalho brilhante 
que vem desenvolvendo na 
segurança urbana.”

Guarda Civil recebeu veículos Gol e uma Duster

Millena Matos/AIPMI

Campanha reforça importância 
de tomar terceira dose da vacina
De acordo com a Prefeitura, 97,9% do público-alvo já tomou, ao menos, a primeira dose contra o coronavírus

COVID-19

Suzano - A campanha de 
imunização contra o coronaví-
rus (Covid-19) avança a cada 
dia e já garantiu a vacinação 
de 239.789 pessoas com a 
primeira dose. O índice re-
presenta 97,9% da população 
maior de 12 anos, estimada 
em 244.782 cidadãos, dos 
quais 180.795 estão com o 
esquema vacinal completo e 
14.118 receberam a terceira 
aplicação. A Secretaria de 
Saúde destaca a importância 
do reforço. 

De acordo com o chefe da 
Pasta, Pedro Ishi, a terceira 
dose vale para quem tomou 
qualquer vacina no Brasil e 
está sendo aplicada, preferen-
cialmente, com o imunizante 
da Pfizer/BioNTech, conforme 
recomendações do Ministé-
rio da Saúde. É importante 
ressaltar também que, até o 
momento, o reforço é destinado 
a pessoas imunossuprimidas 
que completaram o esquema 
vacinal há 28 dias ou mais, 
idosos maiores de 60 anos 
que receberam a segunda 

dose há seis meses ou mais 
e profissionais da saúde que 
também receberam a segunda 
aplicação há seis meses ou mais. 

“O objetivo é aumentar a 
proteção para esses públicos 
prioritários diante do avanço 
das variantes do novo coro-
navírus em todo o mundo. 
Então, a terceira dose vem 
para aumentar a duração da 
proteção contra o SARS-CoV2. 
As pesquisas têm mostrado que 
o reforço, principalmente se 
for de uma vacina diferente 
das duas primeiras doses, 
prolonga a proteção. Mas isso 
não significa a ineficiência 
das doses iniciais”, explicou.

Nesta semana, entre os dias 
3 e 5 de novembro, Suzano 
registrou mais 7.922 aplicações, 
sendo 483 de primeira dose, 
5.607 de segunda e 1.832 de 
de reforço. O atendimento 
segue em todos os 24 postos 
de saúde, de segunda a sexta-

-feira, das 8 às 15 horas.
A primeira dose do imu-

nizante contra a Covid-19 é 
recomendada para pessoas 

maiores de 12 anos, bas-
tando apresentar RG, CPF, 
comprovante de endereço 
de Suzano e a filipeta oficial 
devidamente preenchida com 
letra legível. A ficha pode ser 
acessada e impressa no link 

bit.ly/FichaCovidSuzano. O 
pré-cadastro no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br), do 
governo do Estado, também 
é necessário.

Os menores de idade também 
precisam da autorização do 

responsável legal, que deverá 
acompanhar o jovem ou assinar 
o Termo de Assentimento Livre 
e Esclarecido. O documento, 
disponível para acesso em 
www.suzano.sp.gov.br, será 
obrigatório para os menores 

de idade desacompanhados.
Já a segunda dose é aplicada 

de acordo com o aprazamento 
estabelecido no cartão de 
vacinação. Vale reforçar que 
atualmente o intervalo entre a 
primeira e a segunda dose da 
vacina CoronaVac é de quatro 
semanas, da AstraZeneca/
Oxford é de oito semanas e da 
Pfizer é de três semanas para 
maiores de 18 anos e de oito 
semanas para os jovens entre 
17 e 12 anos. É necessário 
apresentar CPF, documento 
original com foto e o cartão 
de vacinação.

Em relação ao reforço, basta 
o cidadão comparecer ao 
posto de saúde mais próxi-
mo e apresentar o cartão de 
vacinação e um documento 
original com foto. No caso das 
pessoas imunossuprimidas, 
ainda é preciso apresentar 
relatório médico ou receita de 
uso contínuo, assim como os 
profissionais de saúde devem 
ter comprovante de vínculo 
empregatício em equipamentos 
de saúde.

Aplicação da terceira dose vale para quem tomou qualquer dose de imunizante

Wanderley Costa/Secop Suzano

Arujá - A campanha de 
Recuperação Fiscal (Refis), 
lançada em 15 de outubro 
pela Prefeitura, se estende 
até o 14 de dezembro deste 
ano e o contribuinte pode 
aderir à modalidade direto 
no prédio do Fácil Arujá, ao 
lado do Paço Municipal, em 
um ambiente climatizado, 
sem demora no atendimento 
e com orientação específica 
feita por equipes treinadas 
para esta finalidade, confor-
me explicou o prefeito Luis 
Camargo (PSD). “Quando 
inauguramos o Fácil Arujá, 
pensamos justamente na 
comodidade da população, 
que também pode resolver 
diversas pendências de forma 
online, diretamente no site 
da Prefeitura”, explicou o 
chefe do Executivo.

Já o secretário municipal 
de Finanças, Caio Araújo, 
disse que os contribuintes 
que possuem débitos cons-
tituídos até 31 de dezembro 
poderão aderir ao Refis por 
meio do site da Prefeitura 
(prefeituradearuja.sp.gov.br), 

Refis segue até 14 de 
dezembro, diz Prefeitura

Regularização

pelo aplicativo “Refis 2021 
Arujá” ou, presencialmente, 
até o Fácil Arujá, na rua José 
Basílio Alvarenga, 100, de 
segunda a sexta-feira das 8 
às 17 horas.

O Refis é importante porque, 
além de conceder descontos 
de até 90% sobre multa e 
juros, também evita que os 
devedores sejam inscritos na 
dívida ativa do município e 
estejam sujeitos a demais 
procedimentos fiscais.

“O munícipe que aderir ao 
Refis pode ter esse desconto de 
até 90% sobre a multa e juros, 
dependendo da quantidade 
de parcelas, que podem ser 
de, no máximo 24 meses, e 
o valor mínimo da parcela 
é de R$ 100 para pessoa 
física e R$ 250 para pessoa 
jurídica”, complementou o 
secretário.

Ainda segundo a Secretaria 
Municipal de Finanças, a es-
timativa de recuperação com 
o Refis é de R$ 10 milhões. 
Já a previsão de arrecadação 
com os tributos deste ano está 
em torno de R$ 120 milhões.

Ferraz - A Prefeitura, por 
iniciativa da Secretaria de 
Cultura e Turismo, está com 
inscrições abertas para curso 
de Fotografia, de forma gra-
tuita, que ocorrerá na Estação 
Cidadania e Cultura, no Bairro 
Cidade Kemel.

Os interessados devem fazer 
inscrição até 11 de novem-
bro, levando documento de 
identificação, comprovante 
de residência e uma foto 3x4. 
Serão ofertadas 15 vagas.

Os participantes poderão 
levar uma câmera digital ou 
celular, além de caderno e 
caneta para possíveis anotações. 
Vale salientar que o curso terá 
uma duração de dois meses, 
com aulas nas quintas-feiras, 
das 15 às 17 horas. Ao final 
os participantes receberão 
certificado de conclusão.

A Estação Cidadania e 
Cultura, está situada na rua 
Francisco Sperândio, s/n, Ci-
dade Kemel. Mais informações, 
basta entrar em contato pelo 
telefone 4678-5708.

Curso de 
Fotografia 
tem inscrições 
abertas

É gratuito
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Mercado Municipal ficará 
fechado para reforma

Mogi- Nos próximos quatro 
domingos, dias 7, 14, 21 e 
28 de novembro, o Merca-
do Municipal de Mogi das 
Cruzes permanecerá fechado 
para reforma. Neste período, 
o trabalho se concentrará 
principalmente na troca do 
telhado, que tem como obje-
tivo oferecer conforto térmico 
e segurança aos usuários e 
permissionários da unidade. 

O telhado do Mercado 
Municipal é o mesmo des-
de a sua inauguração, em 
1964, confeccionado em 
amianto, material proibido 
pelas autoridades de saúde. A 
cobertura atual também não 
proporciona conforto térmico, 
ao contrário, contribui para 
altas temperaturas, principal-
mente no piso superior. A nova 
estrutura será constituída por 
três camadas, uma delas em 
lã de rocha, tecnologia que 
minimizará os efeitos do calor 
no ambiente.

Outros serviços estão pre-
vistos na reforma do Mercado 
Municipal. Entre eles está a 

Aos domingos

troca do piso, que receberá 
um novo revestimento em 
uretano, tecnologia superior 
ao atual, mais resistente aos 

altos impactos e com maior 
durabilidade. Os dois banheiros 
também serão reformulados 
visando garantir mais conforto 
para o público em geral. 

Também será construído um 
balcão gourmet customizado 
para atender a demanda dos 
permissionários e frequenta-
dores do piso superior. Outras 
melhorias serão readequação 
nas instalações elétricas e 
readequação arquitetônica 
das coberturas dos boxes.

Mercadão permanecerá fechados nos dias 7, 14, 

Junior Lago/PMMC

Ação conjunta realiza fixação 
de orquídeas em árvores

Mogi- A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
em parceria com as Secretarias 
de Agricultura e de Cultura, 
realizou esta semana ações 
de fixação de orquídeas nas 
árvores da Praça do Carmo, 
região central da cidade. Foram 
fixadas 125 mudas de orquí-
deas phalaenopsis, doadas 
por produtores de Mogi das 
Cruzes. A equipe de poda de 
árvores da Secretaria do Verde 
executou o trabalho, que faz 
parte das ações de manutenção 
realizadas pela Pasta.

Além da fixação das or-
quídeas, a equipe atua em 
vários pontos da cidade para 
assegurar a manutenção de 
espécies de grande porte, 
executando ações como podas 
de adequação, por exemplo. 
Em média, são atendidos cerca 
de 20 pedidos por semana, 
registrados pela Ouvidoria 
Municipal.

O trabalho de poda é rea-
lizado em ruas e avenidas 
com movimento intenso de 
carros, com árvores e galhos 

Área Central

que precisam ser cortados 
periodicamente. O traba-
lho garante um crescimento 
mais saudável às árvores e 
proporciona mais segurança 
de motoristas e pedestres, 
evitando que galhos pesados 
venham a quebrar. Com o 
passar do tempo, caminhões 
e ônibus podem começar a 
esbarrar nesses galhos, o que 
se torna mais perigoso com 
a chuva de verão.

Antes da poda, a equipe faz 

uma análise das condições 
fitossanitárias das árvores, 
o que dá origem a laudos 
técnicos que indicam as pro-
vidências a serem tomadas. 
Em seguida, a equipe de 
campo vai às ruas e executa 
o trabalho, que é feito com 
equipamentos adequados. As 
podas de árvore podem ser 
solicitadas pelos cidadãos na 
Ouvidoria quando estiverem 
em área externa, como ruas 
e praças, no telefone 156.

Equipe de poda executou o trabalho na Praça do Carmo

Divulgação/PMMC

Trabalho se 
concentrará na troca 
do telhado, que 
tem como objetivo 
oferecer conforto e 

Sesc São Paulo inaugura hoje 
unidade no bairro Socorro
Novo espaço, localizado no antigo Centro Esportivo, vai abrir às 14 horas; estrutura ainda é a temporária

CULTURA E LAZER

Mogi - O Serviço Social 
do Comércio de São Paulo 
(Sesc-SP) abre ao público, a 
partir das 14 horas, a Unidade 
Temporária, localizada no 
bairro do Socorro, na região 
central da cidade.

A nova unidade funcionará 
nas instalações do antigo 
Centro Desportivo do So-
corro - espaço concedido 
pela Prefeitura de Mogi das 
Cruzes em parceria com a 
entidade, que contará com 
uma área construída de  
2 mil metros quadrados 
e em um terreno de 27,7 
mil m². O local oferecerá 
equipamentos e serviços 
de lazer, esportes, cultura 
e educação.

No primeiro momento, 
como medida de segurança 
para prevenção à transmissão 
do coronavírus (Covid-19), 
as visitas serão agendadas 
e guiadas pelos espaços 
técnicos e monitores da ins-
tituição, com agendamento 

Em razão da pandemia  de coronavírus, visita ao local deverá ser agendada

prévio sendo possível pela 
internet ou pelo aplicativo 

“Credencial SESCSP”.
O público terá acesso 

também à exposição “Ausente 
Manifesto: Ver e Imaginar 
na Arte Contemporânea”, 
com curadoria de Cauê 
Alves e Pedro Nery, em uma 
parceria com o Museu de 
Arte Moderna de São Paulo 
(MAM). Além disso, serão 
oferecidos no novo centro 
galpão de uso múltiplo para 
shows e exposições, cen-
tro de educação ambiental, 

espaço para brincadeiras, 
playground temático para 
faixa de 0 a 12 anos, pista 
de caminhada, espaço de 
Tecnologias e Artes, piscii-
nas, quadras poliesportivas 
e um café.

Na quinta-feira, o diretor 

do Sesc-SP Danilo San-
tos de Miranda, concedeu 
entrevista a jornalistas da 
região. Durante sua fala, 
ele reforçou que pretende 
expandir a ação cultural e 
educativa aos moradores de 
Mogi das Cruzes e região: 

“Pretendemos construir uma 
relação de diálogo, trocas e 
aprendizados mútuos com 
o público frequentador”, 
apontou.

A expectativa da direção 
do Sesc é que, no futuro pró-
ximo, a unidade - que hoje 

se encontra em seu formato 
temporário, semelhante ao 
que é aplicado em outras 
cidades do Estado - venha a 
receber novas intervenções, 
na chamada “Segunda Fase”, 
com a instalação de um 
anfiteatro e novas instala-
ções para prática desportiva, 
bem como uma loja e uma 
expansão da cafeteria. A 

“Terceira Fase” virá a incluir 
serviços exclusivos, como 
atendimento odontológico.

O Sesc Mogi está localizado 
na rua Rogerio Tacola, nº 
118, no bairro do Socorro 
em Mogi das Cruzes. O 
horário de funcionamento 
será de terça a sexta-feira, 
das 13 às 22 horas; sábados, 
domingos e feriados será 
das 9 às 18 horas. Todas as 
visitas podem ser agenda-
das pelo aplicativo ou pela 
internet, em [www.sescsp.
org.br/mogidascruzes], e os 
visitantes deverão apresentar 
comprovante de vacinação 
físico ou virtual pelo apli-
cativo ConecteSUS.

André Diniz
Divulgação/Sesc

Público terá 
acesso também 
à exposição 
“Ausente 
Manifesto: Ver e 
Imaginar na Arte 
Contemporânea”
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Alinhadores transparentes 
são a nova tendência

Foi-se o tempo em que 
os aparelhos ortodônticos 
eram vistos apenas como 
acessórios que melhoravam 
a estética do sorriso. Hoje, 
como as pessoas têm mais 
informações sobre prevenção 
e tratamentos odontológicos, 
a ortodontia entrou na lista 
das especialidades importantes 
para garantir a saúde bucal.

Uma mordida sem encaixe 
e desalinhada pode acarretar 
problemas muito além de 
estéticos no futuro. “O desen-
volvimento oral inadequado 
pode acarretar no surgimento 
de vários problemas, como 
respiratórios, digestivos e 
neurológicos. Alguns podem 
até se tornarem crônicas se não 
tratados previamente”, alertou 
a ortodontista Cristiane Nagao.

De acordo com ela, é na 
infância a melhor fase para 
realizar a primeira avaliação 
e caso necessário, já iniciar a 
intervenção ortodôntica. “Esse 
período é o ideal porque é 
quando tudo está se formando 
na criança e conseguimos 

Tratamento odontológico

corrigir e tratar antes que 
avancem e causem problemas 
de saúde mais sérios”.

Ela explicou que atualmente 
existem vários tipos de modelos 
de aparelhos ortodônticos, 
com tecnologias e aparências 
estéticas diferentes  “Aparelhos 
removíveis, ortopédicos, fixo 
metálico, fixo estético,  os 
alinhadores transparentes, 
assim como diversas técnicas 
como os convencionais (de 
borrachinha), autoligados e 

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Educação divulgou ontem 
a lista de segunda chamada 
para os cursos oferecidos 
pelo Centro Municipal de 
Apoio à Educação de Jovens 
e Adultos (Crescer).

Para a modalidade online, as 
matrículas deverão serão feitas 
por meio do link enviado por 
e-mail. No caso da modalidade 
presencial, os alunos deverão 
se matricular no dia da aula 
de seu curso diretamente na 
unidade escolhida.

Os cursos presenciais são 
oferecidos nas unidades de 
Braz Cubas, Centro, Vila 
Brasileira e Vila Natal. No 
formato remoto, as aulas 
acontecem de forma síncrona 
(tempo real).

Para fazer a matrícula, os 
candidatos deverão apresen-
tar os documentos exigidos 
de acordo com o curso. As 
listas de segunda chamada 
estão disponíveis no Portal 
da Secretaria de Educação 
https://bit.ly/CRESCER_EAD. 

Educação divulga 
lista para cursos 
presencias e 
online

Crescer

Corrigir os dentes na 

infância é uma questão de 

saúde”, diz ortodontista

Divulgação

com alinhadores transparentes”, 
frisou Cristiane Nagao.

A ortodontista conta que, 
diferente de antigamente em 
que as crianças gostavam de 
exibir o sorriso metálico, hoje 
estão optando por aparelhos 
mais estéticos, confortáveis e 
mais precisos. “Mais de 90% 
dos atendimentos da clínica 
são de pacientes que querem 
os alinhadores transparentes 
da Invisalign”, finalizou.

Discretos, os alinhado-
res transparentes acabaram 
virando até uma tendência 
entre adultos. 

Justamente por conta dessa 
necessidade em alertar os 
pais sobre a importância do 
tratamento ortodôntico pre-
coce, é que a ortodontista 
Cristiane Nagao fará no dia 
06 de novembro, das 9 às 17 
horas, o Invisalign Kids para 
dar orientações aos pais e fazer 
uma avaliação nas crianças. As 
inscrições estão abertas, mas 
são limitadas. Interessados 
podem entrar em contato  
pelo whatsapp 96607-7174..

Empresárias promovem 
Workshop gratuito
Evento de formação profissional afrodescendente contará com a emissão de certificado

MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Mogi - Um Workshop 
gratuito, de formação profis-
sional afrodescendente, com 
emissão de certificado e com 
possibilidade de empreender, 
ter o próprio negócio. Esse 
é o principal objetivo das 
empreendedoras Alissa Alves 
e Andressa Oliveira com o 
Worshop “AUTOESTIMA 
E AUTONOMIA DA MU-
LHER NEGRA“ – previsto 
para acontecer no dia 21 
de novembro. 

O evento conta com apoio 
da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos das 
Mulheres, formada pelas 
vereadoras Inês Paz (PSOL), 
Fernanda Moreno (MDB) e 
Maria Luisa (Malu) Fernan-
des (SD), além do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Mogi das Cruzes e Região 
do Alto Tietê (Sincomér-
cio). As inscrições acon-
tecem pela Internet, por 
meio do link: https://forms.
gle/5z86JEfV35EtkbEb7 . 

A taxa de inscrição é um 
pacote de absorvente de 

32 unidades, em apoio ao 
movimento de combate à 
pobreza menstrual. Isto é, os 
kits higiênicos arrecadados 
com o evento serão poste-
riormente encaminhados a 

instituições e escolas que 
assistem a jovens e mulheres.

Serão oferecidos dois cur-
sos, com duração de quatro 
horas cada: Maquiagem 
Pele Negra e Tranças - Os 

Segredos das Boxs Braids.
“A ideia não é apenas dar 

um curso de qualificação 
e sim ensinar mulheres a 
empreender no mercado 
afro. Isto é, mulheres a ter o 

próprio negócio, oferecendo 
um serviço exclusivo ao 
cabelo e pele afrodescente”, 
contou Alissa Alves, ma-
quiadora e organizadora 
do evento.

Ela conta que as vagas já 
estão abertas e são limitadas.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio dos 
telefones (11) 99419-8772 
(Alissa) ou (11) 97727-6339 
(Andressa)

Serão oferecidos dois cursos, de quatro horas cada: Maquiagem Pele Negra e Tranças

Divulgação

Alissa e Andressa são 
responsáveis pelo evento 
que ocorre no dia 21

Divulgação

Região- A maioria das em-
presas que operam as linhas de 
ônibus municipais na região já 
protocolou pedidos de revisão 
na tarifa junto às prefeituras. 
Em algumas cidades na área de 
abrangência do Consórcio de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat), 
as solicitações superam 100% 
de reajuste, o que elevaria o 
valor da passagem para R$9,00. 
Os prefeitos descartam esse 
aumento.

Atualmente, as passagens 
de ônibus municipais estão 
a R$ 4,20 (Santa Isabel), R$ 
4,40 (Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Poá e Suzano), 
R$ 4,45 (Guarulhos – Bilhete 
Único) e R$ 4,50 (Arujá, Gua-
rarema e Mogi das Cruzes).

As empresas argumentam 
que essas tarifas estão defasa-
das, em razão principalmente 
dos preços dos combustíveis, 
e tornam inviáveis a conti-
nuidade da prestação dos 
serviços. Em algumas cidades, 
as concessionárias pleiteiam o 
aumento das passagens ainda 
para esse exercício, quando 
normalmente as alterações 
de tarifas ocorrem no início 
de cada ano.

Municípios 
descartam 
passagem de 
ônibus a R$ 9

Condemat
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Acontece o casamento de Beatriz e Ricardo, sob o som do coral das irmãs. 

Cecília se emociona com a cerimonia.

GLOBO, 17H55

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Leopoldina se decepciona com a reação de Augusto à carta da mãe. 

Tonico confi dencia a Nélio seu plano de enviar Dolores para um convento. 

Leopoldina se perde na mata e Augusto se desespera. Vitória encontra Lota 

com Quinzinho, disfarçado como Frau Elza.

GLOBO, 19H15

Pega Pega

Sandra Helena estranha o fato de Aní bal nunca ter mencionado à  famí lia 

que foi motorista de Lí gia. Aní bal garante a Sandra Helena que nã o está  

envolvido na morte de Mirella. Sabine recebe alta do hospital. Lí gia conversa 

com Athaí de e insinua que foi ela quem, por engano, provocou o acidente 

de Mirella. Domê nico questiona Antô nia sobre abandonar a carreira para 

viver com um bandido.

GLOBO, 21H00

Império
O resumo dos últimos capítulos não foram divulgados.

RECORD, 21H

Gênesis

Aos sábados a novela faz a reprise dos melhores momentos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Reação
de quem
ouve uma
boa piada

(?) Maria
Machado,
escritora
brasileira

"Terra em 
(?)", clássi-
co de Glau-
ber Rocha

Emanação
corporal
invisível
(Ocult.)

Menino
travesso 

do folclore
brasileiro
"Repri-
menda",
no jargão
policial

Estado na-
tal de Ani-
ta Garibal-
di (sigla)

A da
China é o

iman

Sobrecar-
ga; peso

Problema
comum de

atletas
exaustos

Prazer do
fundista

 Loja real
ou virtual
de livros
usados

Pequeno
marsupial
típico da
Austrália

Hidrelétrica
na divisa 
SC-RS

"(?) co-
mentário",

clichê
linguístico

Meia
brasileiro
da Copa 

de 94 (fut.)

A popular
fruta-de-

conde
(Bot.)

A unidade
do DVD,
no com-
putador

Mamífero
de tromba
Armazém
de cereais

(?) Clapton,
guitarrista
Condimen-
to de sopa

Melão,
em inglês
Ian Holm, 
ator inglês

Local de
desova do

salmão
Sombria

Fato, em inglês
País socialista, é uma
ex-colônia francesa na
Indochina

Abóbada
arqueada
Profissão 

de Oscarito
Urna, em

inglês
Canoa ou
jangada

Contorno
de luz
Senhor
(abrev.)

Auxiliar;
socorrer

Síndrome da Alienação
(?): repúdi-
o da crian-

ça a um
dos pais,
instigado
pelo outro

genitor

O atual
valoriza um corpo

“sarado”
(Brasil) Correspon-

der às ex-
pectativas

(numa
tarefa)

A Rainha do
Frevo e do
Maracatu

O Quico de
"Chaves", 

por sua ca-
racterística

física

O mais 
movimentado do Bra-
sil é o de Guarulhos

Proteção do goleiro na
falta (fut.)

3/itá — urn. 4/eric — fact. 5/coala — melon — tecer. 8/parental.

Para ser feliz, 
às vezes é preciso 
exercitar o desapego 
e desistir de muitas 
coisas. 

Desapegue daquilo 
que não deu certo no 
passado. Desapegue 
dos arrependimentos. 
Desapegue dos 
problemas, desapegue 
dos sofrimentos, da 
mágoa e do rancor. O 
que passou, passou, 
e por mais que você 
pense, não vai poder 
mudar nada.

MOMENTO
especial

NÃO SE APEGUE DEMAIS

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

SANAE FURUSAWA

Desejo muita paz, alegria, sorte e sucesso para você sem-

pre! Feliz aniversário!

“ Elimine as âncoras que não te levam 
a lugar nenhum e agarre os balões 
que te fazem voar bem alto.”

 cultura@jornaldat.com.br

Desista de se culpar. 
Desista de querer 
ter sempre razão. 
Desista de querer 
impressionar os 
outros. Desista da 
perfeição. Desista 
de achar que pode 
controlar tudo. 

Se apegue ao 
otimismo. Se apegue 
às soluções.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074-3/2021 - PROCESSO Nº 201.363/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de out-

sourcing de impressão.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. 
As propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 19 de novembro de 2021, 
exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. Mogi das Cruzes, 05 de novembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - 

Diretor Geral

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - PROCESSO Nº 201.037/2021 e apensos

OBJETO: Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo.
Com base nas disposições do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93; nas razões que 
fundamentam o despacho constante dos autos do processo; e em proteção ao interes-
se público, essa Autarquia decidiu pela REVOGAÇÃO da licitação em epígrafe. Fica 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, 
para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109, alínea “c” da Lei 
Federal nº 8.666/93, com suas alterações. Mogi das Cruzes, em 05 de novembro 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

JOÃO  EVANGELISTA  DA  SILVA  MOREIRA, estado civil solteiro, profissão
motorista,  nascido em Raul Soares, MG no dia vinte e sete de dezembro de   mil   
novecentos  e  sessenta  e  um  (27/12/1961),  residente  e domiciliado  Avenida  
Prof  Joaquina  de  Oliveira  Ruiz,  720, Jardim Aeroporto  II, Mogi das Cruzes, SP, 
filho de ANTONIO VERIANO MOREIRA e de EMILIA SABINA DA SILVA.                                            
CLEUSA APARECIDA ROCHA, estado civil divorciada, profissão cuidadora de
idoso,  nascida  em Cotia, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e sessenta  
e  três  (20/05/1963),  residente e domiciliada Avenida Prof Joaquina  de Oliveira 
Ruiz, 720, Jardim Aeroporto II, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOANA PAES DA 
ROCHA.                                     

EDUARDO  LEME  CHIMENEZ,  estado  civil solteiro, profissão estoquista, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  primeiro de abril de mil novecentos  
e noventa e dois (01/04/1992), residente e domiciliado Rua Irineu  Pedroso  
de Moraes, 686, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSÉ MANOEL 
CHIMENEZ e de MARILDA LEME CITRANGULO.            PATRICIA  APARECIDA  
DO  NASCIMENTO, estado civil divorciada, profissão atendente,  nascida  em  
São  Paulo,  SP  no  dia nove de abril de mil novecentos  e setenta e seis 
(09/04/1976), residente e domiciliada Rua Irineu  Pedroso  de Moraes, 686, Vila 
Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filha  de  SILVIO CARDOSO DO NASCIMENTO 
e de VERA APARECIDA CARDOSO DO NASCIMENTO.                                                           
Conversão de União Estável                                            

DANILO  YAMAZAKI,  estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido em  
Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta  e  
quatro  (13/08/1984),  residente  e  domiciliado Rua Júlio Antônio  de  Andrade, 
130, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filho de PAULO MINORU YAMAZAKI e de 
NAMIE YAMAZAKI.                            
CAMILA  CRISTINA  DA  SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta  e  
cinco  (04/12/1985),  residente  e  domiciliada  Rua Júlio Antônio  de  Andrade, 
130, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filha de IVONE APARECIDA DA SILVA.                                             
Conversão de União Estável                                            

JOSÉ  CLAUDIO  DE  ALMEIDA  FILHO,  estado  civil  solteiro,  profissão porteiro, 
nascido em São Miguel Paulista, São Paulo, SP no dia seis de junho  de  mil  
novecentos  e setenta e sete (06/06/1977), residente e domiciliado  Rua  João  
Ribeiro  de Brito, 15, Vila Paulista, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  José  Claudio  
de Almeida e de Maria Aurea de Almeida.                                                              
ÉRICA  FERREIRA  BARBOZA,  estado civil solteira, profissão balconista, 
nascida  em  Palmeira  dos  índios,  AL  no  dia  nove de junho de mil novecentos  
e  oitenta  e quatro (09/06/1984), residente e domiciliada Rua  João  Ribeiro  de  
Brito, 15, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filha de Cicero Inacio Barboza e de 
Edileuza Ferreira Barboza.        

THIAGO   GUIMARÃES   DOS   SANTOS,  estado  civil  solteiro,  profissão 
eletricista  de autos, nascido em Tatuí, SP no dia seis de novembro de mil   
novecentos   e   oitenta  e  quatro  (06/11/1984),  residente  e domiciliado  Rua  
Prefeito  Sebastião  Cascardo, 154, Jardim Universo, Mogi  das Cruzes, SP, 
filho de JESUINO GUIMARÃES DOS SANTOS e de MARIA EUNICE SILVA 
GUIMARÃES DOS SANTOS.                                    
NATALIA  CASAREJO,  estado  civil  solteira, profissão agente técnico e 
administrativo, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia quatorze de maio de  mil  
novecentos  e  oitenta  e  cinco  (14/05/1985),  residente  e domiciliada  Rua  

Prefeito  Sebastião  Cascardo, 154, Jardim Universo, Mogi  das Cruzes, SP, filha 
de CLAUDINEI CASAREJO e de APARECIDA MARIA CASAREJO.                                                             

KEVYN  NICOLAS  DA  SILVA,  estado  civil solteiro, profissão autonomo, nascido  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia sete de junho de dois mil (07/06/2000),  
residente  e domiciliado Avenida Gaspar Vaz, 2941, Vila Paulista,  Mogi  das  
Cruzes,  SP, filho de GEYLSON JOSE DA SILVA e de KATIA SILENE DE 
OLIVEIRA.                                             
JOICE   CRISTINA   RAMIRO  SANTOS,  estado  civil  solteira,  profissão esteticista  
animal, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de outubro  de mil 
novecentos e noventa e cinco (19/10/1995), residente e domiciliada  Avenida 
Gaspar Vaz, 2941, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP,  filha  de  JURANDIR 
MARTINS DOS SANTOS e de RITA DE CASSIA RAMIRO SANTOS.                                                               
Conversão de União Estável                                            

ARNALDO  GONÇALVES  CUETO  JUNIOR,  estado  civil divorciado, profissão
consultor técnico, nascido em São Paulo, SP no dia dez de março de mil 
novecentos   e  setenta  (10/03/1970),  residente  e  domiciliado  Rua Onófrico  
Derencio,  57,  Bloco  C, apto 43, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de 
ARNALDO GONÇALVES CUETO e de IDALINA GONÇALVES CUETO.                                                                
DÉBORA ALVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão compradora,
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  trinta  de agosto de mil novecentos e 
oitenta e cinco (30/08/1985), residente e domiciliada Rua Onófrico  Derencio,  57,  
Bloco  C, apto 43, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes,  SP,  filha de JOSÉ NILSON 
ALVES DOS SANTOS e de VANILDA ALVES DA COSTA DOS SANTOS.                                                  
Conversão de União Estável                                            

DIOVANE  FELIPE  MATEUS,  estado  civil  solteiro,  profissão Autonômo, nascido  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  quatro  de  junho de mil novecentos e noventa 
e cinco (04/06/1995), residente e domiciliado Rua Graviola,  174, Jardim Planalto, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de Adriana Aparecida Mateus.                                                     
INGRID  GODOY FERREIRA, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia dezenove de agosto de mil novecentos  e 
noventa e sete (19/08/1997), residente e domiciliada Rua Graviola,  174,  Jardim  
Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filha de Elvis Irineu Ferreira e de Soraia Sandra 
Souza Godoy Ferreira.              

ALDO  QUINTINO CARDOSO, estado civil solteiro, profissão controlador de 
acesso,  nascido  em  Santa  Branca,  SP  no dia dez de janeiro de mil novecentos  
e  setenta  e  oito  (10/01/1978), residente e domiciliado Avenida  Edith  Inácia da 
Silva, 232, casa 03, Vila Paulista, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSÉ CARLOS 
QUINTINO CARDOSO e de SILVIA BAPTISTA DA SILVA CARDOSO.                                                     
JULIANA  RORIGUES  DO  NASCIMENTO,  estado  civil divorciada, profissão 
farmacêutica,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e um (11/12/1981), residente e domiciliada Rua  Jean  
Baptiste  Debret, 71, apto 61, Loteamento Mogilar, Mogi das Cruzes,  SP,  filha  
de VICENTE RODRIGUES DO NASCIMENTO e de GELDINEIA MARIA DE 
CASTRO.                                                      

ARLINDO  CARLOS  EVARISTO,  estado civil divorciado, profissão lider de 
produção,  nascido  em  Ponte Nova, MG no dia treze de setembro de mil 
novecentos  e  setenta  e um (13/09/1971), residente e domiciliado Rua Tiradentes,  
35,  Vila  Natal,  Mogi  das Cruzes, SP, filho de ANTONIO EVARISTO e de MARIA 
DAS DORES EVARISTO.                               

SUELEIDE   LIMA   DE   OLIVEIRA,  estado  civil  divorciada,  profissão atendente, 
nascida em Bom Conselho, PE no dia cinco de setembro de mil novecentos  e 
setenta e sete (05/09/1977), residente e domiciliada Rua Darci  Pereira,  156,  
Jardim  Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filha de MANOEL ANDRADE DE 
OLIVEIRA e de ESTELITA AMELIA LIMA DE OLIVEIRA.     

RENAN  PEREIRA  DE  SOUZA,  estado  civil solteiro, profissão autonomo, 
nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia oito de abril de mil novecentos e  
noventa  e  cinco  (08/04/1995), residente e domiciliado Rua Doutor Dioscórides   
Marcondes  dos  Santos  Freire,  300,  casa  02,  Jardim Esperança,  Mogi  das  
Cruzes,  SP,  filho  de  Renato  de  Souza e de Rosangela Gracia Pereira.                                             
TALITA  MARQUES  DO  CARMO,  estado civil solteira, profissão autonomo, 
nascida  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  quatro  de  junho de mil novecentos  
e noventa e seis (04/06/1996), residente e domiciliada Rua Doutor Dioscórides 
Marcondes dos Santos Freire, Jardim Esperança, Mogi das  Cruzes,  SP,  filha  de 
Nivaldo Bispo do Carmo e de Milca Marques Silva.                                                                
Conversão de União Estável                                            

WEDMON  PLINIO  VITORINO,  estado civil divorciado, profissão autonomo, 
nascido em São Lourenço, MG no dia seis de outubro de mil novecentos e 
noventa  e  quatro  (06/10/1994), residente e domiciliado Tv. Turquia, 71,  Jardim  
Santos  Dumont  III,  Mogi das Cruzes, SP, filho de PEDRO ORLANDO VITORINO 
e de ELOISA PEREIRA VITORINO.                        
MAIARA  RODRIGUES  SILVA,  estado civil divorciada, profissão autonoma, 
nascida  em Guararema, SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e 
noventa  e  quatro  (17/05/1994), residente e domiciliada Tv. Turquia, 71, Jardim 
Santos Dumont III, Mogi das Cruzes, SP, filha de AGNALDO DE ARAUJO SILVA 
e de MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA.                    
Conversão de União Estável                                            

LUCAS  OTAVIO  MIRANDA  DE  MACEDO,  estado  civil  solteiro, profissão 
barbeiro,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia vinte e nove de dezembro  
de mil novecentos e noventa e nove (29/12/1999), residente e domiciliado Rua 
Tauba, 190, casa 02, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filho de ELTON ULISSES 
ALVES DE MACEDO e de SUSAN CRISTINA MIRANDA.   
RAYSSA  FERNANDA REIS MENDES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo,  nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia dez de janeiro de  dois  
mil (10/01/2000), residente e domiciliada Rua Antonio Carlos Lima  Castro,  310, 
apto 24, Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP, filha de JOÃO MARIA MENDES e de 
SANDRA REIS MENDES.                         
Conversão de União Estável                                            

RAFAEL SANTINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador 
de empilhadeira,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia doze de agosto de 
mil  novecentos  e  noventa  (12/08/1990), residente e domiciliado Rua Aleluia,  
570,  Vila São Paulo, Mogi das Cruzes, SP, filho de DORGIVAL SANTINO DOS 
SANTOS e de ZILDA MARIA DOS SANTOS.                       
TICIANE   APARECIDA   BERNARDES  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteira, 
profissão técnica de enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia 
dezessete  de  maio  de  mil novecentos e oitenta e nove (17/05/1989), residente  
e  domiciliada  Rua  do  Gramado, 01, bloco 03 apto33, Brás Cubas,  Mogi  das 
Cruzes, SP, filha de WALDEMIRO HENRIQUE DOS SANTOS e de ANA AMALIA 
BERNARDES DOS SANTOS.

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/20 - PROCESSO Nº 14.076/20.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA - PROGRAMA +MOGI ECOTIETÊ - NO MUNICÍPIO 
DE MOGI DAS CRUZES.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi dado 
PROVIMENTO ao recurso administrativo apresentado pela empresa SANTOS, BARBOSA 
& SILVA AUDITORES ASSOCIADOS LTDA., retificando a decisão anteriormente proferida, 
habilitando-a para a fase seguinte do certame. Fica estabelecido o dia 11 de novembro de 
2021, às 14 horas, para abertura dos envelopes nº 2, - PROPOSTA, na sala de reuniões da 
Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 
277 – 1º andar (Edifício – Sede da Municipalidade).

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

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras - SMO 
torna público, para conhecimento das empresas interessadas e PREVIAMENTE inscritas em 
Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º 
(TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 019/21 - PROCESSO Nº 21.127/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL BENEDITO 
FERREIRA LOPES.
FONTE CONTÁBIL: Transferências Federais – Salário Educação Fundamental
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas do dia 26 de novembro de 2021. A abertura 
do envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 04 de novembro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Operação Cata-Tranqueira atenderá seis bairros hoje

Seis bairros da região leste da cidade serão atendidos hoje pelas operações Cata-

Tranqueira e Cata-Pneus. Serão beneficiados pelos trabalhos o Botujuru, Vila Suíssa, 

Paulicéia, Vila Horizonte, Jardim Juliana e Sabaúna. Os moradores desses locais 

devem deixar móveis, objetos e também pneus que não tenham mais serventia na 

frente de suas casas antes 7 horas de hoje.

Visitas monitoradas oferecem 
lazer e educação ambiental

Mogi- A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
está com inscrições abertas 
para visitas monitoradas 
ao Núcleo Ambiental Ilha 
Marabá, no Mogilar, e ao 
Parque Municipal Chiquinho 
Veríssimo. As visitas ocorrem 
durante a semana, das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h30, em grupos reduzidos 
e com uso obrigatório de 
máscara. O agendamento 
é realizado pelos técnicos 
da secretaria, conforme a 
procura, por meio do tele-
fone 4798-5959. As visitas 
são uma boa opção de lazer 
e educação ambiental para 
os mogianos.

Instalada em uma área de 
13,4 mil metros quadrados, 
a Ilha Marabá proporciona 
aos visitantes a oportunidade 
de vivenciarem de perto o 
ecossistema do rio Tietê. Uma 
ponte de madeira sobre o 
rio permite que as pessoas 
percorram a ilha por uma 
trilha, oferecendo o contato 
direto com a várzea do Tietê, 

Ilha Marabá e Parque Municipal

que é muito rica.
Outra atração da Ilha Marabá 

é a Feira Agroecológica, que 
ocorria quinzenalmente e a 
partir deste sábado (06/11), 
passará a acontecer todas 
semanas, sempre aos sábados.

Os visitantes encontram na 
feira barracas de hortifrutis, 
produtos agroecológicos, 
em transição agroecológica, 
orgânicos, mel e derivados, 
panificação e confeitaria, 
bem como artesanato.

Parque Municipal
Outra opção de visita 

monitorada é ao Parque 
Municipal Chiquinho Verís-
simo. Ela começa com uma 
pequena palestra, na qual 
os participantes aprendem 
um pouco sobre a história 
do espaço e da Serra do 
Itapeti. Em seguida acontece 
a trilha, considerada de 
média complexidade e com 
cerca de 1,5 quilômetro de 
extensão. 

Estudantes podem agendar pelo telefone 4798-5959

Divulgação/PMMC

Agendamentos online 
para vacinação continuam 

Mogi - A Secretaria Municipal 
de Saúde liberou ontem novas 
vagas de agendamento para 
primeira, segunda e terceira 
doses de imunizantes contra 
a Covid-19. Os interessados 
devem acessar o www.clique-
vacina.com.br ou ligar para o 
160 das 16 às 22 horas.

Foram liberadas novas va-
gas para primeira, segunda e 
terceira dose do imunizante 
CoronaVac, sendo que a se-
gunda dose é válida para 
quem tomou a primeira até 
o dia 24/10 e a terceira dose 
é para pessoas com 60 anos 
ou mais que completaram 
a imunização até o dia 5/5 
(seis meses). 

O imunizante da Pfizer 
está disponível para primeira 
e segunda dose. Neste caso, 
para adultos ou adolescentes 
de 12 a 17 anos que tomaram 
a primeira dose até 18/10. E 
também para terceira dose 
de idosos que tomaram a 
segunda dose até o dia 05/05.

Até o momento, 319.085 
adultos receberam a primeira 

Covid-19

dose ou dose única, o que 
corresponde a 95%; e 277.966 
receberam as duas doses ou 
dose única, o que equivale a 

82%. Entre os jovens, o índice 
de cobertura com primeira 
dose está em 96%, num total 
de 33.911 mogianos de 12 a 
17 anos imunizados.

Mortes
Nas últimas 24 horas a 

pandemia da Covid-19 fez uma 
vítima fatal no município de 
Suzano segundo informou o 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat).

Nas últimas 24 horas a pandemia fez uma vítima fatal

Divulgação

Secretaria de Saúde 
liberou vagas de 
agendamento para 
primeira, segunda e 
terceira doses 

Professores vão se reunir para 
discutir situação das escolas
Coordenadora da Apeoesp, em Mogi, confirmou participação de agentes escolares em protesto no início da semana

EDUCAÇÃO

Região - Segundo a coor-
denadora do Sindicato dos 
Professores do Ensino Ofi-
cial do Estado de São Paulo 
(Apeoesp) em Mogi das Cruzes, 
a vereadora Inês Paz (Psol), 
o acúmulo de funções nas 
escolas com a retomada das 
aulas na rede estadual sem 
restrições pode levar, no futuro, 
a um possível estado de greve 
na educação estadual, caso o 
governo do Estado não reveja 
suas políticas na área.

A declaração foi concedida 
ao MogiNews/DAT, e explica 
as declarações dadas pela 
vereadora na última Sessão da 
Câmara de Vereadores, onde 
fez críticas ao governo do 
Estado e à Pasta estadual da 

Unidades do Estado jé estão recebendo 100% dos estudantes no Alto Tietê

Educação pela determinação 
de retorno sem restrições de 
espaço mínimo entre os alunos 
e com 100% da capacidade 
das salas de aula, em vigor 
desde a última quarta-feira.

A coordenadora da Apeoesp 
reforçou que o governo vem 
realizando ações que afetam 
direta e indiretamente os 
profissionais da Educação 
na pandemia de coronavírus 
(Covid-19), como a redução 
das equipes terceirizadas res-
ponsáveis pela higienização das 
salas de aula entre os períodos, 
o atraso nas obras de reade-
quação das escolas estaduais, 
além de projetos aprovados 
na Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp) que muda-
ram direitos dos servidores 
públicos e da categoria dos 

professores estaduais.
“Como representante dos 

profissionais da educação, 

estive visitando duas escolas 
em Mogi das Cruzes, e o 
que vimos é o desgaste dos 

professores e funcionários, a 
insegurança com a condução 
da pandemia. As escolas 

estaduais de Mogi não são 
diferentes das escolas de 
outras cidades”, explicou.

Segundo Inês Paz, os pro-
fessores irão se reunir em 
assembleia no próximo dia 12, 
em São Paulo, para debater a 
situação. “Estamos tentando 
mobilizar os professores para 
participar em massa deste 
encontro, uma vez que é um 
tema sensível para todos e 
suas famílias”, afirmou.

Sobre a condução dos 
diálogos com o Estado, por 
meio da diretoria regional de 
Ensino, segue sendo apenas de 
maneira protocolar. “Sempre 
buscamos o diálogo, mas as 
conversas com a dirigente de 
Ensino na cidade ocorrem sem 
encaminhamento prático”, 
concluiu. 

André Diniz
Mogi News/Arquivo


