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

Obra no distrito será 
na avenida Lourenço 
de Souza Franco 
e tem previsão de 
entrega para o 2º 
semestre de 2022

A Praça da Cidadania de Mogi das 
Cruzes será construída na avenida 
Lourenço de Souza Franco, 1.010, 
em Jundiapeba, e terá 4.415 me-
tros quadrados. O equipamento, 
cuja instalação no distrito ocorre-
rá a partir de uma parceria entre a 
Prefeitura e o governo do Estado, 
terá investimento estadual de R$ 4 
milhões e oferecerá esporte, lazer e 
convivência comunitária, além de 
estimular o desenvolvimento de 
políticas de qualificação profissio-
nal e de assistência social. A previ-
são de entrega do equipamento é 
para o segundo semestre de 2022.  
Cidades, página 4

Covid-19

Em 72 horas, 
região não 
registra mortes
Cidades, página 8

Área de 4,4 mil metros quadrados destinada ao empreendimento vai abrigar espaço para lazer, esporte e convivência comunitária

Divulgação/PMMC

CONDEMAT

SIMPÓSIO 
DE SAÚDE 
SERÁ HOJE
Evento reúne trabalhos 

bem sucedidos no 

combate à pandemia de 

Covid-19 realizados por

12 municípios da região.

Cidades, página 5

NOVAS VICINAIS

  Estrada Mário Covas será recuperada e modernizada. Cidades, página 8
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Jundiapeba é escolhido para 
receber a Praça da Cidadania

Suzano

2,9 mil famílias 
terão água 
regularizada
Cidades, página 3
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FUTEBOL SOLIDÁRIO
Os times de futebol Cururus e Eter-
nos Amigos, de Mogi das Cruzes, 
realizaram uma partida solidária 
com o objetivo de arrecadar fral-
das para ajudar um amigo porta-
dor de Esclerose Lateral Amiotró-
fica (ELA), uma doença que afeta o 
sistema nervoso de forma degene-
rativa e progressiva, acarretando 
paralisia motora irreversível. Se-
gundo Anderson Ribeiro, um dos in-
tegrantes da equipe Cururus, toda 
pequena ação, somada, pode ajudar 
a tantas pessoas que precisam de 
algum tipo de apoio. “É importante 
que façamos algo por alguém que 
precisa, mesmo que seja pouco. Se 
cada um dos cidadãos mogianos se 
unisse em prol de alguma causa, 
juntos, faríamos a diferença”, dis-
se Ribeiro.

MUDANÇA DE ROTA
A rua Gustavo Vieira de Lima, na Vila 
Rubens, receberá trabalhos de re-
capeamento, e a previsão é que ela 
seja interditada hoje e permaneça 
até o término dos trabalhos, o que 
deve ocorrer até o sábado. A rua Ca-
pitão Eurico de Oliveira, paralela à 
Gustavo Vieira de Lima será utiliza-

da como alternativa. Quem estiver 
trafegando pela avenida Governa-
dor Adhemar de Brros deverá uti-
lizá-la como acesso para a avenida 
Fernando Costa. Também será feito 
um pequeno desvio na rua Gertru-
des da Conceição Cabral e haverá 
sinalização.

SEM ÁGUA
 A Cooperativa de Eletrificação e De-
senvolvimento da Região de Mogi 
das Cruzes (Cermc) fará manuten-
ção hoje, a partir das 9 horas, na 
rede elétrica que atende o sistema 
de abastecimento de água do Bar-
roso e Vila São José. Sem energia, 
será necessário suspender o for-
necimento de água durante o dia. 
Para mais informações, o telefone 
do Semae é o 115.

VISITA DO PAPAI NOEL
O Papai Noel da Associação Comer-
cial de Mogi das Cruzes (ACMC) vi-
sitará entre os dias 20 e 22 os prin-
cipais centros comerciais da cidade. 
Serão visitados os distritos de Braz 
Cubas, Cezar de Souza e a região 
central da cidade. O primeiro en-
dereço visitado será o distrito de 
Braz Cubas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL
Em tempo para quitar dívidas

O
s mogianos que possuem débitos 
em tributos municipais inscritos 
na Dívida Ativa têm mais uma 
semana, até o próximo dia 20, 

para aproveitar os benefícios do Programa 
de Parcelamento Mogiano (PPM) e quitar as 
dívidas com desconto sem juros e multas. 
Com a retomada das atividades sem restri-
ções, surge a oportunidade aos moradores 
de regularizar sua situação fiscal e finan-
ceira, ao mesmo tempo em que fortalece 
as políticas públicas com a arrecadação. 

O prefeito Caio Cunha (Podemos) apre-
sentou os números atualizados da dívida 
ativa do município. Dentre valores associa-
dos a pessoas físicas e jurídicas, o montan-
te a receber pela administração municipal 
supera a marca de R$ 1,162 bilhão, sendo 
destes R$ 69,598 milhões em dívidas com 
o Serviço Municipal de Águas e Esgotos 
(Semae). Segundo a Pasta de Finanças, o 
maior número de contratos está ligado a 
dívidas com o Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) de pessoas físicas, mas 
a maior parcela da dívida ainda está liga-
da ao espólio de empresas que entraram 

em recuperação judicial, ou de famílias 
em situação de judicialização de heranças. 
Segundo a Secretaria de Finanças, o Par-
celamento Mogiano não possui um viés 
voltado à arrecadação, mas com o intuito 
de ajudar o contribuinte a regularizar sua 
situação, facilitando seu crédito e dando 
acesso a outras facilidades. “A possibilida-
de de adesão ao contrato de renegociação 
sem o pagamento de uma entrada e o limi-
te mínimo de parcelas para pouco mais de  
R$ 40 contribuem para facilitar a regulari-
zação do processo”, informou.

Pelo novo programa de parcelamento, o 
pagamento à vista dos débitos com o mu-
nicípio possuem desconto de 100% em 
juros e multas por atraso. Depois da crise 
hídrica, econômica e da Saúde, todas em 
sequência, a apresentação do Refis é uma 
das maneiras da Prefeitura minimizar a que-
da na arrecadação e da população se livrar 
de parte das dívidas.

Pelo site da Prefeitura de Mogi das Cru-
zes, o interessado tem todas as informações 
e exigências para participar do Programa de 
Parcelamento Mogiano.

O presidente do Partido 
Liberal (PL), Valdemar Costa 
Neto, o Boy, abriu as portas 
da sua legenda para o pre-
sidente Jair Bolsonaro, seus 
filhos e apoiadores. Depois 
de um namoro bastante con-
turbado, contando inclusive 
com a ameaça do casório não 
se consumar, a cerimônia de 
filiação foi realizada no últi-
mo dia 30.

De olho nas eleições de 
2022, Boy deixou claro que 
tal iniciativa visa a realização 
de um projeto arrojado, que 
pretende colocar o PL em 
condições de desempenhar 
um papel de maior protago-
nismo no contexto da política 
nacional. O político acredita 
que a ida de Bolsonaro para 
o seu partido deve atrair di-
versos parlamentares que se 
elegeram na onda bolsona-

A estratégia do Boy

ARTIGO
Afonso Pola

rista e que tiveram votações 
bastante significativas nas 
eleições de 2018.

A avaliação feita por par-
lamentares do partido é de 
que muitos deputados do 
Partido Social Liberal (PSL), 
legenda que elegeu Bolsonaro, 
devem se transferir para o PL. 
Portanto, em tese, a estraté-
gia adotada pelo partido do 
Boy estaria perfeita. Com o 
aumento da bancada com a 
chegada de novos filiados e a 
perspectiva de eleger a maior 
bancada no próximo ano, o 
PL abocanharia uma boa fa-
tia do fundo partidário e do 
fundo eleitoral, já que esses 
recursos são distribuídos de 
acordo com o tamanho de 
cada bancada.

Pois bem, isso aconteceria 
assim no cenário mais posi-
tivo para o partido. Mas da 

mesma forma que o PL de-
verá receber parlamentares 
do PSL, ele também deve 
perder (e já vem perdendo) 
deputados que não querem 
estar na mesma legenda do 
presidente.

Da mesma forma, o desem-
penho eleitoral conquistado 
pelos candidatos do PSL não 
deve se repetir. Essas votações 
foram impulsionadas por ques-
tões pertinentes ao momen-
to daquela eleição. Eduardo 
Bolsonaro, que concorreu por 
São Paulo, obteve 1.843.735 
votos e Joice Hasselmann 
foi votada por 1.030.293 de 
eleitores. Não devem repetir 
tal votação.

Pelo que vem sendo de-
monstrado nas pesquisas di-
vulgadas por diversos ins-
titutos, a estratégia do Boy 
pode se transformar em um 
tiro no pé.

 afonsopola@uol.com.br
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Cultura prepara últimas
sessões do ano no Cineteatro
Suzano - A Secretaria de 
Cultura encerra hoje a 
programação do ano das 
sessões de filmes no Cine-
teatro Wilma Bentivegna. Na 
oportunidade será exibida 
a animação Kung Fu Panda, 
em dois períodos, às 10 e 
às 14 horas, com entrada 
gratuita.

Na terça-feira passada o 
público pôde assistir a O 
Gato de Botas, filme infantil 
de 2011 que conta a história 
do personagem dos contos 
de fadas, também em dois 
horários. Até então, nos 
dois primeiros meses de 
reabertura do Cineteatro, 
havia apenas uma sessão 
por dia, sempre às 15 horas. 
Hoje será a vez da exibição 
de Kung Fu Panda, que tem 
uma hora e meia de duração 
e é livre para todas as idades.

A animação infantil da 
DreamWorks, de 2008, 
conta a história de Po, um 

Cinema

urso panda sedentário que 
sonha em ser um grande 
guerreiro de artes marciais, 
mas acidentalmente recebe 
o título de Dragão Guerreiro, 
se atribuindo o dever de 
proteger toda a China de 
um poderoso inimigo que 
volta a assombrar o Vale 
da Paz após anos de exílio.

“O cinema é algo liberta-
dor, que permite a jovens 

e adultos sonharem com 
grandes histórias. Justamente 
por isso estamos oferecendo 
esta bela oportunidade no 
final de ano para pessoas de 
todas as idades”, afirmou 
o secretário de Cultura de 
Suzano, Walmir Pinto.

O Cineteatro Wilma Ben-
tivegna está localizado na 
rua Paraná, 70, no centro 
da cidade.

Na semana passada, o filme exibido foi O Gato de Botas

Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Câmara discute hoje Zona
de Intervenção Urbana
Suzano - O projeto de lei 
complementar que regulamenta 
a Zona de Intervenção Urbana 
A (Zepiu-A), instituída pelo 
Plano Diretor do município 
e ratificada pela Lei de Uso, 
Ocupação e Parcelamento 
do Solo, será objeto de uma 
audiência pública na Câmara 
de Suzano hoje, às 10 horas. 
A reunião é aberta ao público, 
que poderá acompanhar 
os trabalhos do Plenário 
(rua dos Três Poderes, 65, 
Jardim Paulista), pelo canal 
do YouTube da Casa de Leis 
(www.youtube.com/TVCâ-
maraDeSuzano) ou pela 
página do Legislativo no 
Facebook (www.facebook.
com/camarasuzano).

O link para a participa-
ção online da população 
na audiência pública já está 
disponível. Os interessados em 
consultar o material e enviar 
perguntas podem acessar o 
site oficial da Casa de Leis, 

www.camarasuzano.sp.gov.
br, e clicar em “Audiência 
Pública Online”, no campo 
superior central da página.

De acordo com a men-
sagem do prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) à Casa de Leis, 
o projeto do Executivo “tem 
por princípio promover a 
reestruturação urbanística 
e ambiental da área visando 
a melhoria da qualidade de 
vida de seus atuais e futuros 
moradores, qualificando o 
ambiente urbano, implemen-
tando o uso misto, ampliando 
a densidade populacional 
e construtiva, garantindo a 
acessibilidade e o conforto 
ambiental para todos”.

O projeto havia sido colo-
cado em votação em outubro, 
mas recebeu uma emenda 
substitutiva, de autoria do 
vereador Leandro Alves 
de Faria (PL), o Leandri-
nho, assinada pelos demais 
parlamentares, e voltou a 

tramitar no Legislativo. A 
emenda altera o artigo 17 da 
propositura, que na versão 
original prevê que normas 
reguladoras complementa-
res podem ser emitidas por 
resoluções do Conselho de 
Desenvolvimento Urbano 
e Rural. A emenda, por sua 
vez, prevê que normas re-
gulamentadoras sejam feitas 
por meio de decreto.

O projeto já havia recebi-
do uma emenda supressiva, 
de autoria da Comissão de 
Justiça e Redação, que retira 
da propositura a previsão de 
isenção de empreendimentos 
da construção de espaços 
adequados para o funciona-
mento de estacionamentos, 
e uma emenda substitutiva, 
de autoria de Leandrinho, 
que altera um dos artigos 
da legislação, obrigando os 
empreendimentos com no 
máximo cinco andares a emi-
tirem estudo de vizinhança.

Audiência pública

Itaquá - Os 150 beneficiários 
do Banco do Povo Paulista que 
estão inadimplentes, e somam 
R$ 1,6 milhão em dívidas, 
agora podem renegociar sua 
situação com desconto de até 
100% sobre os juros.

A oportunidade de abatimento 
total nos juros acontecerá se 
o pagamento for realizado 
em boleto único, ou mesmo 
desconto de 75% sobre os 
juros no parcelamento em até 
18 vezes e, ainda, desconto 
de 50% sobre os juros no 
parcelamento em até 36 vezes.

O BPP é uma política pública 
estadual, desenvolvida em 
parceria com as prefeituras, 
voltada para a concessão de 
microcrédito popular pro-
dutivo. Para aderir à ação e 
se livrar das dívidas geradas 
a partir da concessão de 
crédito, basta comparecer à 
unidade (rua Dom Thomaz 
Frey, 89, centro – 3º subsolo), 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas.

A não quitação do débito 
pode gerar impedimento 
financeiro aos beneficiários 
com inclusão no Serviço de 
Proteção ao Crédito SPC/Serasa 
(Centralização de Serviços 
dos Bancos) e/ou no Cadastro 
Informativo dos Créditos 
não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais (Cadin).

Banco do 
Povo concede 
desconto para 
inadimplentes

Oportunidade

Água será regularizada para 
2,9 mil famílias em Suzano

Após acerto com a Sabesp, trabalhos nos jardins Gardênia Azul e Panorama foram iniciados

REGIÃO NORTE

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi (PL) anunciou no 
sábado passado os trabalhos 
de regularização das redes 
de abastecimento de água 
na região norte, especifica-
mente no Jardim Gardênia 
Azul e no Jardim Panorama. 
A conquista junto à Compa-
nhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo 
(Sabesp) deve beneficiar 
2,9 mil famílias que vivem 
nas proximidades da estrada 
Portão do Honda. Os servi-
ços foram iniciados ontem.

O anúncio sobre a execução 
dos trabalhos ocorreu durante 
reunião com os moradores 
no salão da Paróquia Santa 
Rita de Cássia. Estiveram 
presentes o gerente de de-
partamento da Sabesp no 
Alto Tietê, Eduardo Camargo 
Afonso, e o gerente de di-
visão do escritório regional, 
Zemicindo Miguel Mendes.

Na oportunidade, o prefeito 
relembrou a luta por mais 
essa conquista, em parceria 
com o governo do Estado 
e a companhia, por meio 
do programa Água Legal. 
De acordo com Ashiuchi, 

a medida visa garantir sa-
neamento, mais saúde e 
dignidade às famílias da 
região. “Seguimos atuando 
fortemente na questão da 
regularização fundiária e, 
com isso, também precisamos 
garantir serviços básicos, 
como é o caso do abaste-
cimento de água. A cada 
ano avançamos na cidade, 

contemplando regiões que 
por décadas sofreram com 
o abandono”, disse.

As negociações para a 
solicitação das ligações de 
água nos dois bairros se 
iniciaram em 2020, sendo 
que a execução se inicia 
agora, com previsão de 
término até março de 2022. 
A melhoria conta com um 

investimento de R$ 3,5 
milhões e beneficiará cerca 
de 10 mil pessoas.

Para o deputado estadual 
André do Prado, também 
presente na cerimônia, a 
novidade vai fazer a dife-
rença na vida da população. 

“Tenho muito orgulho de 
participar ativamente de mais 
essa conquista para Suzano, 

especialmente em uma região 
tão querida, com famílias 
de bem e trabalhadoras. A 
região norte de Suzano cresce 
mais a cada dia e merece 
a devida atenção. Hoje a 
regularização por meio do 
Água Legal é comemorada 
porque é um investimento 
a longo prazo, garantindo 
mais saúde e qualidade de 
vida”, disse.

Por fim, Ashiuchi agra-
deceu a parceria da Câmara 
de Suzano, bem como do 
governo do Estado. “Nin-
guém faz nada sozinho. Esse 
trabalho de saneamento 
vem para fazer a diferença 
na infraestrutura da cidade, 
na saúde e na relação com 
a comunidade”, afirmou.

Ainda participaram do 
encontro os secretários Pedro 
Ishi (Saúde), Alex Santos 
(Governo) e Samuel Oliveira 
(Manutenção e Serviços Ur-
banos); os vereadores José 
Oliveira Lima, o Zé Olivei-
ra, e Nelson dos Santos, o 
Nelson do Fadul; o diretor 
de Habitação da Prefeitura 
de Suzano, Miguel Reis; e 
o padre Luís Hidalgo.

Prefeito Rodrigo Ashiuchi anunciou a novidade durante reunião com os moradores

Mauricio Sordilli/Secop Suzano
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Procon orienta sobre 
diferença entre cartões
Mogi - A falta de compreen-
são dos produtos financeiros 
adquiridos pelos consumi-
dores está entre os princi-
pais motivos de reclamações 
aos órgãos de Defesa dos 
Consumidores. Em 2021, o 
Procon de Mogi das Cruzes 
já recebeu 570 reclamações 
relacionadas a empréstimos, 
financiamentos e cartões de 
crédito consignados.

“Temos recebido várias 
reclamações de aposentados 
que imaginaram ter contratado 
um empréstimo consignado 

- o também chamado crédito 
consignado, com parcelas 
fixas e desconto direto no 
benefício do INSS - , mas 
receberam um cartão de 
crédito consignado, às vezes 
induzidos a erro, sem nem 
imaginar o que isso representa”, 
explicou a coordenadora do 
Procon, Fabiana Bava.

Segundo o Procon de Mogi 
das Cruzes, o empréstimo 
consignado e o cartão de 
crédito consignado têm várias 
diferenças e o desconhecimento 

Crédito consignado e empréstimo consignado

pode deixar o consumidor 
em grave situação de endi-
vidamento. Essas opções de 
crédito estão disponíveis 
para os servidores públicos, 
aposentados e pensionistas do 
INSS e também para pessoas 
com registro em carteira cuja 
empresa mantenha convênio 
com instituição financeira 
que ofereça estes serviços.

Entenda as diferenças:
Empréstimo Consignado - 

Também chamado de Crédito 
Consignado, é uma alterna-
tiva de empréstimo que tem 
como principal característica 
o desconto do valor das 
parcelas contratadas direto 
do salário, ou do benefício 
pago pelo INSS. O banco que 
paga o salário do servidor 
público, ou o INSS que paga 
os benefícios previdenciários, 
como aposentadoria e pensão, 
encarregam-se de transferir 
uma parcela do dinheiro 
para a instituição que fez o 
empréstimo.

Cartão de Crédito Con-
signado - É um cartão de 

crédito como qualquer outro, 
com o qual a pessoa pode 
fazer compras e saques. A 
diferença é que, no ato da 
contratação, é liberado um 
crédito para saque e esse 
valor se torna a dívida do 
cartão de crédito, da qual, 
mensalmente será descontado 
o mínimo da fatura direto do 
salário ou benefício do INSS, 
enquanto o débito restante 
deverá ser pago por meio do 
boleto. Caso não seja pago, 
a dívida só aumenta e não 
há prazo para conclusão do 
negócio, como nos emprés-
timos consignados. 

A utilização de emprésti-
mos consignados e cartões 
de crédito consignado pode 
ser uma alternativa positiva 
em relação a outras opções 
de crédito pessoal e emprés-
timos, mas a orientação do 
Procon é que o consumidor, 
especialmente os aposenta-
dos, procurem se informar 
com mais cuidado, para 
entender o que de fato estão 
contratando.

‘Rotas da Educação’ conclui 
primeiro ciclo de visitas
Mogi - As trilhas do Rotas da 
Educação, projeto realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Educação, passaram por 28 
unidades escolares da rede 
municipal de ensino entre os 
meses de setembro e dezembro 
deste ano. As últimas visitas 
deste ano foram feitas nesta 
semana na EM Carlos Alberto 
Lopes e na Creche São José 
Operário, no Mogilar. Neste 
primeiro ciclo foram visitados 
diferentes bairros da cidade, 
como Biritiba Ussú, Jardim 
Piatã, Jardim das Bandeiras, 
Botujuru, Jardim Aracy, Parque 
Olímpico, entre outros.

As visitas aproximam as 
equipes da gestão da Pasta 
e são acompanhadas pela 
Supervisão de Ensino da Pasta. 

“Tem sido uma grande alegria 
conhecer de perto cada escola 
e creche, cada profissional que 
atua nestes espaços dedicados 
à formação das mogianinhas 
e mogianinhos. Encontramos 
equipes extremamente com-
prometidas em oferecer uma 
educação de máxima qualidade, 

Escolas e creches

preparando o futuro de Mogi”, 
disse o secretário de Educação, 
André Stábile.

Pelo projeto serão visitadas, 
até 2024, as 211 unidades 
escolares da rede municipal 
para a escuta e diálogo com as 
equipes das escolas sobre as 
iniciativas das escolas e suas 
necessidades. Cada encontro 
é uma oportunidade para o 
levantamento sobre a reto-
mada das aulas presenciais, 
a infraestrutura e organização 

das escolas, recursos humanos 
e outras demandas apontadas 
pelos profissionais. 

“A ida às escolas, com tempo 
de qualidade, nos permite co-
nhecer as individualidades das 
unidades escolares e as pessoas: 
os professores e servidores, 
que nos ajudam a preparar a 
próxima geração dessa cidade. 
Nosso trabalho é dar suporte 
para quem já faz a educação 
de Mogi  acontecer”, disse 
Itânio Mariano, coordenador.

Visitas ocorreram em 28 unidades desde setembro

Divulgação/PMMC

Praça da Cidadania será 
construída em Jundiapeba
Equipamento oferecerá esporte e lazer, além de estimular o desenvolvimento de políticas de qualificação profissional

SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

Mogi - A Praça da Cidadania 
será construída na avenida 
Lourenço de Souza Franco, 
1.010, em Jundiapeba, e terá 
4.415 metros quadrados. O 
equipamento, cuja instalação 
no distrito ocorrerá a partir 
de uma parceria entre a Pre-
feitura de Mogi das Cruzes 
e o governo do Estado, terá 
investimento estadual de R$ 
4 milhões e oferecerá esporte, 
lazer e convivência comu-
nitária, além de estimular o 
desenvolvimento de políticas 
de qualificação profissional e 
de assistência social. A previsão 
de entrega é para o segundo 
semestre de 2022.

O anúncio da Praça da 
Cidadania em Mogi ocorreu 
na sexta-feira passada, no 
Palácio dos Bandeirantes, em 
solenidade que contou com 
a presença do prefeito Caio 
Cunha (Pode), da presidente 
do Fundo Social de Mogi das 
Cruzes, Simone Margenet Cunha, 
e do secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues.

“É um equipamento muito 
importante para a nossa cida-
de, que o Governo tem feito 
em parceria com o Fundo 
Social”, afirmou o prefeito 
após o evento. A presidente 
do Fundo Social mogiano 
destacou a abrangência da 
Praça da Cidadania: “Quero 
agradecer o Governo do Estado 
por esse equipamento, que é 
um presente para o nosso mu-
nicípio. Jundiapeba tem cerca 
de 90 mil habitantes e a Praça 
da Cidadania vai beneficiar 
a população não só na parte 
de lazer, mas principalmente 
na qualificação profissional, 
com cursos de gastronomia, 
computação. Será um ótimo 
equipamento”, completou 
Simone Margenet Cunha.

Equipamento 
A Praça da Cidadania contará 

com quadra de futebol society, 
quadra poliesportiva, academia 
ao ar livre, parquinho infantil, 
pista de skate, arena ao ar livre, 
pista de caminhada e área 
de jogos, além da Escola de 

Qualificação Profissional do 
Fundo Social de São Paulo, 
que oferece Sala de Gastro-
nomia, Sala de Beleza e Bem 
Estar, Sala de Esterilização, 
Sala de Moda e Arte, Sala de 
Informática, Sala do Banco do 
Povo/CIC, duas salas multiuso, 

sala de administração, copa e 
lavanderia, depósito e almoxa-
rifado, sanitários, área técnica, 
horta comunitária e canteiro 
da escola de construção civil.

Para minimizar o impacto 
no meio ambiente, a Praça 
contará com jardins de chuva, 

para retenção e infiltração das 
águas pluviais, iluminação em 
LED e pisos semipermeáveis. 
O edifício da Escola de Qua-
lificação Profissional, por sua 
vez, contará com sistema de 
captação e reaproveitamento 
da água da chuva.

O secretário municipal de 
Planejamento e Urbanismo, 
Claudio de Faria Rodrigues, 
explicou que o projeto exe-
cutivo da Praça da Cidadania 
foi elaborado pelo governo do 
Estado e encaminhado aos 
técnicos da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, que trabalharam 
na análise da proposta e na 
sua adequação ao terreno 
definido para receber o equi-
pamento: “O projeto é muito 
bom e teremos no local um 
equipamento completo, que 
proporcionará qualificação 
profissional, esporte e lazer. 
A licitação para a contratação 
da empresa responsável pela 
construção será realizada pelo 
governo do Estado”, comentou

Além de Mogi das Cru-
zes, o governo do Estado 
também firmou parcerias 
para a instalação de Praças 
da Cidadania nas cidades de 
Carapicuíba, Cubatão, Itape-
vi, Itaquaquecetuba, Osasco, 
Santos, Diadema, Embu das 
Artes, Mauá, Ribeirão Preto 
e São Bernardo do Campo.

Anúncio ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do prefeito

Pedro Chavedar/PMMC
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Fundo Social recebe 7 toneladas
de alimentos não perecíveis
Mogi - O Fundo Social de 
Mogi das Cruzes recebeu, na 
manhã de ontem, a doação 
de mais de sete toneladas 
de alimentos não perecíveis, 
que foram arrecadados pela 
Drogaria Kobayashi. A entrega 
aconteceu na unidade do 
Alto do Ipiranga da drogaria 
e contou com a presença da 
presidente do Fundo Social 
de Mogi, Simone Margenet 
Cunha, bem como de repre-
sentantes da empresa.

“A arrecadação de alimentos 
foi uma prioridade neste ano, 
em que vimos muitas pessoas 
precisando de ajuda por conta 
da pandemia. Fico muito grata 
pelas doações, pois elas nos 
permitem seguir atendendo 
quem precisa”, destacou a 
presidente do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha. 

A campanha de arrecadação 
da Kobayashi foi realizada com 
a parceria de supermercados 
da cidade. Pelo segundo ano 

Drogaria Kobayashi

consecutivo, a empresa dei-
xou de realizar a caminhada 
Kobayashi, que chegou neste 
ano à sua décima edição, em 
função dos protocolos sani-
tários, porém a ação social e 

campanha de arrecadação de 
alimentos foram mantidos.

Os alimentos recebidos pelo 
Fundo Social serão distribuídos 
entre as instituições sociais 
cadastradas, que atendem 

Entrega dos produtos aconteceu na unidade da farmácia no Alto do Ipiranga

Divulgação/PMMC

Primeiro Simpósio de Saúde 
do Condemat acontece hoje
Reunindo iniciativas de 12 municípios, evento vai apresentar e debater sobre boas práticas no combate à Covid

EM GUARAREMA

Região - O Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) realizará hoje 
o primeiro Simpósio de 
Saúde do Condemat (Sisac). 
Reunindo iniciativas de 12 
municípios, o evento será um 
espaço para apresentação e  
debate sobre boas práticas 
no combate ao coronavírus.

Idealizado e realizado pelo 
Condemat, o encontro tem 
participação das cidades de 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, 
Guarulhos, Itaquaquecetu-
ba, Mogi das Cruzes, Poá, 
Salesópolis, Santa Branca, 
Santa Isabel e Suzano, que 
farão apresentações orais dos 
seus trabalhos de destaque 
dos últimos dois anos.

De acordo com o presi-
dente do consórcio e pre-
feito de Suzano, Rodrigo 
Ashiuchi (PL), o Sisac é 
uma forma de exaltar as 

vitórias dos municípios, 
bem como partilhar ideias 
que podem ser aplicadas 
em larga escala na região. 

“Cada cidade desenvolveu 
atividades para as suas ne-
cessidades, mas que podem 
ser adaptadas para outras 
realidades. Compartilhar 
essas experiências pode ser 
essencial para o desenvolvi-
mento da saúde em todo o 
Alto Tietê”, explicou.

A coordenadora da Câ-
mara Técnica de Saúde do 
Condemat, Adriana Martins, 
estima que o encontro irá criar 
pontes entre as autoridades 
públicas. “Vamos receber 
grandes especialistas em 
saúde e epidemiologia, além 
de representantes do governo 
estadual, o que possibilita 
um melhor diálogo entre 
os municípios e o Estado 
para o desenvolvimento 
de novas iniciativas para a 
saúde”, apontou.

As prefeituras abrangi-
das pelo Condemat são 
apoiadoras do encontro, 
que conta também com 
o patrocínio de empresas 
locais, como a Suzano S.A; 
RV Ímola; Sabesp; Grupo 
RFR; Açotubo; Dagan; Karina 

Plásticos; Lepe; Mirandinha 
Miniaturas; Mobensani; Mogi 
Mater; Hospital Santa Maria; 
Sil Fios e Cabos; Truckvan; 
Mars, Murc e Transguará.

O Simpósio de Saúde do 
Condemat será hoje, no 
Guararema Parque Hotel. 

O evento é exclusivo para 
convidados e será realizado 
com respeito às normas de 
segurança e higiene para 
prevenção ao coronavírus, 
sem presença de público 
externo. No site do evento 
(simposiodocondemat.com.

br), é possível acessar as 
informações sobre a pro-
gramação e palestrantes, 
enquanto no Facebook (fb.
com/condemataltotiete) e 
Instagram (@condematal-
totiete), são postadas as 
atualizações sobre o Sisac.

Prefeituras atendidas pelo Condemat são apoiadoras do encontro, que conta também com o patrocínio de empresas

Divulgação/Condemat

diretamente famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social.

Quem quiser e puder con-
tribuir com o Fundo Social 
deve entrar em contato por 
meio do telefone 4798-5143.

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071-2/2021 – PROCESSO Nº 13.388/2021

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA FÍSICA (PENEIRAÇÃO, ASPIRAÇÃO, ESCOVAÇÃO, LIMPEZA DE 
BORDAS E PRÉ-FILTRO) E EQUILÍBRIO QUÍMICO (CORREÇÃO DE PH, ALCALINIDADE 
TOTAL, DUREZA CÁLCICA, DESINFECÇÃO E OXIDAÇÃO) DA ÁGUA DE PISCINA DE 
CONCRETO AZULEJADO, AQUECIDA E DE USO COLETIVO, NA EMESP JOVITA FRANCO 
AROUCHE, NESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
EMPRESA VENCEDORA: AMMER SERVIÇOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 27.480,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta reais).

Mogi das Cruzes, em 02 de dezembro de 2021.
ANDRÉ DUARTE STÁBILE - Secretário de Municipal de Educação__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 114-2/2021 - PROCESSO Nº 18.979/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO 
COM ESPESSURA DE ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 15 
KM, A SEREM REALIZADOS EM VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS).
EMPRESA VENCEDORA: CAPITAL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 2.867.580,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos 
e oitenta reais).

Mogi das Cruzes, em 09 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 203/2021 – PROCESSO Nº 33.510 E 33.512/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (INCLUINDO MONTAGEM).
EMPRESAS VENCEDORAS: AT&WP COMERCIAL EIRELI; RODRIGO TOLOSA RICO e RVL 
COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 74.308,93 (setenta e quatro mil, trezentos e oito reais e noventa e três centavos).

Mogi das Cruzes, em 10 de dezembro de 2021.
EWERTON KOMATSUBARA - Secretário de Esportes e Lazer__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/21 - PROCESSO Nº 22.867/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO CEIM JOÃO GUALBERTO MAFRA 
MACHADO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS GARCIA, 540, JUNDIAPEBA, 
NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: TOPUS TERRA CONSTRUÇÕES LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 567.993,08 (quinhentos e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e três 
reais e oito centavos).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, em 13 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

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 
quanto ao julgamento e classificação das propostas, habilitando-a a exercer os direitos 
previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

Mogi das Cruzes, em 13 de dezembro de 2021.
ERIC WELSON DE ANDRADE - Presidente da CMPL__________________________________________________________________________

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 007-2/21 - PROCESSO Nº 24.488/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS).
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA URBANA, torna público, para conhecimento dos interessados, que em 
face da necessidade de alterações no Edital, fica adiada “sine die” a entrega dos envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”, cuja data estava marcada para o dia 14 de dezembro 
de 2021, até às 9 horas.

MOGI DAS CRUZES, em 13 de dezembro de 2021.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Silvana fi ca enciumada ao ver Cristóvão conversando e rindo com Verônica 

na empresa.

GLOBO, 17H55

Malhação

Os médicos conseguem reanimar Cobra. Heideguer é preso e humilha Henrique.

GLOBO, 18H15

Nos Tempos do Imperador

Samuel diz a Pilar que acredita que, após salvar a vida de Tonico, o deputado 

os deixará em paz. Pedro explica a Teresa que a guerra só acabará com 

a rendição de Solano. Isabel propõe a Gastão que adotem uma criança. 

GLOBO, 19H15

Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném e Paula levam Flávia para o hospital. O funcionário do motel chama 

a polícia. Daniel recrimina Celina por incentivar a separação do fi lho. Flávia 

convence Guilherme a ajudá-la. Juca tem um mau pressentimento.

GLOBO, 21H00

Um Lugar ao Sol
Bárbara ameaça se separar de Christian/Renato. Noca conhece Napoleão na 

enfermaria do hospital. Felipe pede desculpas a Rebeca por ter procurado 

Cecília. Janine presenteia Bárbara com uma caderneta de anotações. Joy 

fl agra Christian/Renato discutindo com Ravi e questiona a relação dos dois. 

RECORD, 21H

A Bíblia

A Visita dos Anjos. Abraão recebe um aviso de Deus. Ló vive com sua família 

em Sodoma. Abraão recebe visitas divinas. Sara ri do aviso recebido. O 

Enviado de Deus sela o destino de Sodoma e Gomorra.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Emudece
Casa

rústica de
regiões

serranas

Processo
de transfor-
mação das 
borboletas

Cetáceo
retratado
em "Moby
Dick" (Lit.)

Cão brin-
calhão de

origem
alemã

O esporte
mais

popular 
no Brasil

Hortaliça
de boa du-
rabilidade

"A (?) de
Nóe", obra
de Vinicius
de Moraes

Sentimen-
to de so-
freguidão

Diz-se de
indivíduo

lento

(?) Waters,
um dos fun-
dadores do
Pink Floyd

Cavalo de
pelagem
marrom

Giulia (?),
atriz de
"Boogie

Oogie"  (2014) 

"Os fins
justificam

os (?)"
(dito)

Amigos e (?): os con-
vidados da festa íntima
Destino turístico na
República Tcheca

Sufixo de
"hidroxila"

Parte 
do boi

Sal do (?),
tempero
rosado

(?) Levine,
cantor do
Maroon 5

Botão de
rádios

Divisões de
presídios
Telúrio

(simbolo)

Distúrbio 
psiquiátri-

co que
pode cau-
sar acú-
mulo de
dívidas e

depressão

Et cetera
(red.)

Mestre do
Gênio (Lit.)

Abaixo de
Banho

oriental 
de spas

Teorias

O par do 
condiciona-
dor capilar

Aplauso,
em inglês

Picape 
ou sedã

(?) dia!,
saudação
Regra do
Direito

Sem (?) 
nem beira:
na miséria
A 5ª letra

Fonte do
caviar

Capa de
confrarias

Arma de 
arremesso
Como se 

encontram
os mem-
bros de
debates 

televisivos

Interjeição
de espanto
Armadilha
para caça

Meta de
projetos

Tatuagem
do Popeye

Tony Ra-
mos, ator
Resina de

colares

Estado do
carimbó

Instrumento de
percussãoNome (?):

Francisco, para Jor-
ge Mario Bergoglio
(Catol.)

Passar ao
longo de
Deus, em

latim

FCAM
CACHALOTE

HIMALAIAETC
DIALSOBAMO

ALIEOXAMPU

ADAMFUTEBOL
PERCORRERRS

DEOOSAFÃ
BESTAESCOPO

PORASLESO
RTCNROGER

CARAACARAC
GAMOVABOM

TAMBORCLAP
PAPALEIRA

PARAMEIOS

3/deo. 4/clap — leso. 5/ofurô. 6/escopo. 9/cachalote.

Recomeçar não 
é algo destinado 
exclusivamente a 
quem dá um passo em 
falso e se arrepende 
de tudo o que fez. 
Recomeçar não é 
apenas necessário para 
aqueles que viram 
seus sonhos serem 
destruídos. Todos 
temos a oportunidade 
de começar de novo 
por muitos motivos e 
a verdade é que ter a 
coragem de fazer isso 
acaba nos trazendo 

MOMENTO
especial

RECOMEÇAR FAZ PARTE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 
LUIZ GERALDO ALVES
MARIO MASSAYOSHI TOKUZUMI
VALDIR VALLADÃO DE MELLO
Que a vida continue te surpreendendo, ensinando, te fa-
zendo rir de tudo que já passou e fique orgulhoso de quem 
se tornou. Feliz aniversário!

“ Não se importe tanto com a opinião 
dos outros. Se você quer muito algo, 
siga seu coração e junte forças para 
consegui-lo!”

 cultura@jornaldat.com.br

muitos benefícios.
Durante nossa 

vida, estamos sempre 
aprendendo algo de 
novo e a forma como 
encaramos cada 
desafio vai mudando. 
Por isso, é preciso 
deixar ficar para trás 
tudo o que já não 
nos traz algo positivo. 
Não tenho medo de 
recomeçar
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   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

CLEBER  FERREIRA  SILVA,  estado  civil solteiro, profissão inspetor de qualidade,  
nascido em 27° Subdistrito - Tatuapé, São Paulo, SP no dia primeiro  de  julho de 
mil novecentos e noventa e quatro (01/07/1994), residente  e  domiciliado Avenida 
Japão, 4587, C 83, Jardim Layr, Mogi das  Cruzes,  SP,  filho  de  Jose  Alves  da Silva 
e de Angelita Rosa Ferreira Silva.                                                       
THAÍS  ALVES  OLIVEIRA,  estado civil solteira, profissão assistente de 
sustentabilidade,  nascida  em Guarulhos, SP no dia dezessete de junho de  mil  
novecentos  e  noventa  e  cinco  (17/06/1995),  residente  e domiciliada  Avenida  
Japão, 4587, C 83, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP,  filha  de Marcos Antonio de 
Oliveira Moura e de Rejane Alves Lins Moura.                                                                
Conversão de União Estável                                            

THOMAS  CAIK  DA  NOBREGA  SILVA  DE  SIQUEIRA,  estado civil solteiro,
profissão autonomo, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e nove de  
outubro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  quatro  (29/10/1994), residente e 
domiciliado Rua Santa Efigênia, 624, Jardim Universo, Mogi das  Cruzes,  SP, filho 
de Paulo Sergio Nunes de Siqueira e de Evelyse da Nobrega Silva de Siqueira.                                         
ELENICE  LEILA  DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão chefe de divisão,  
nascida  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia dez de maio de mil novecentos  e 
setenta e três (10/05/1973), residente e domiciliada Rua  Santa  Efigênia,  624,  
Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de João Francisco dos Santos e de 
Maria Rosa dos Santos.                 

RAFAEL  NUNES  PEREIRA  DA  SILVA,  estado  civil  solteiro,  profissão ajudante,  
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no dia vinte e oito de outubro  de  mil 
novecentos e noventa e dois (28/10/1992), residente e domiciliado  Avenida  
América,  168,  Jardim  Aeroporto  II,  Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  JOSÉ  
PEREIRA  DA SILVA e de JOSELIA DA SILVA NUNES.                                                                
KATIANA  DOS  MILAGRES  CARDOSO,  estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida em Teresina, PI no dia seis de setembro de mil novecentos e  oitenta  
e  cinco  (06/09/1985),  residente  e  domiciliada Avenida América,  168,  Jardim  
Aeroporto  II,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de TERESINHA DOS MILAGRES 
CARDOSO PEREIRA.                               
Conversão de União Estável                                            

ALEXANDRE  CORREIA  DE  MORAES JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
Policial  Militar,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezessete de setembro  
de mil novecentos e noventa e oito (17/09/1998), residente e domiciliado  Avenida  
Santo  Antônio,  115,  Vila  Bela Flor, Mogi das Cruzes,  SP,  filho  de  Alexandre  
Correia  de Moraes e de Alessandra Domingues de Moraes.                                                  
BRUNA  ROBERTA  VAZ,  estado civil solteira, profissão auxiliar fiscal, nascida  em  
Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e noventa 
e cinco (27/08/1995), residente e domiciliada Rua Professor  Emerson Valente, 
46, Jardim Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filha de Adriano Roberto Vaz e de 
Rosemary Rodrigues da Costa Vaz.    

CHRISTIAN    LIMA   TKACZUK,   estado   civil   divorciado,   profissão administrator,  
nascido  em São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de   mil  novecentos  e  
setenta  e  oito  (25/05/1978),  residente  e domiciliado  Rua Aratimbó, 20, Jardim 
Layr, Mogi das Cruzes, SP, filho de ALEXANDER IWANCZUK TKACZUK FILHO e 
de CICERA LIMA TKACZUK.         
GLAUCIA  SCHENATTO  FERREIRA  LEITE,  estado  civil solteira, profissão 
fonoaudióloga,  nascida  em São Paulo, SP no dia três de agosto de mil novecentos  
e setenta e dois (03/08/1972), residente e domiciliada Rua Floresto  Bandecchi,  
479, apto 42 E, Jaguaré, São Paulo, SP, filha de JAIME EDUARDO FERREIRA 
LEITE e de SUELI SCHENATTO FERREIRA LEITE.     

EVERTON  MARTINS  DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
técnico  eletrônico,  nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia seis de junho  de  mil  
novecentos  e oitenta e oito (06/06/1988), residente e domiciliado  Rua  Freijó,  213,  
Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP, filho  de ODAIR CARDOSO DE ANDRADE e 
de ROSANGELA APARECIDA MARTINS DE ANDRADE.                                                              
DAYANE  RODRIGUES  DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida  em  São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos e noventa  
e três (07/09/1993), residente e domiciliada Rua Freijó, 213, Jardim Planalto, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de SAMUEL DAS DOS SANTOS e de MARIA DOMINGAS 
RODRIGUES DE SOUZA.                                 
Conversão de União Estável                                            

ROGERIO  DONIZETE  DO  NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão , 
nascido  em  Poá,  SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e setenta   
e   dois  (16/12/1972),  residente  e  domiciliado  Rua  São Francisco,  101,  bloco  
01, apto 33, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP,  filho  de  ROMILDO  PEREIRA  DO  
NASCIMENTO  e de AURORA DE SOUZA NASCIMENTO.                                                           
PRISCILA   DOS  ANJOS  VITALINO,  estado  civil  divorciada,  profissão enfermeira  
do  trablho,  nascida  em  São  Paulo,  SP  no dia oito de dezembro  de mil novecentos 
e setenta e oito (08/12/1978), residente e domiciliada Rua São Francisco, 101, bloco 
01, apto 33, Vila Bela Flor, Mogi  das  Cruzes,  SP, filha de ALFREDO VITALINO e de 
EDITE ALEXANDRE DOS ANJOS VITALINO.                                                   
Conversão de União Estável                                            

ISAAC LEONARDO VERONICO LIMA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de  
pintura,  nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e sete de julho  de  dois  
mil  e dois (27/07/2002), residente e domiciliado Rua Tunísia,  623,  Jardim Santos 
Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filho de Ronne Lima Santos e de Cristiane Ferreira 
Veronico.                   
NATHALIA  APARECIDA  NUNES MACHADO, estado civil solteira, profissão do lar,  
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e um de fevereiro de dois  mil e um 
(21/02/2001), residente e domiciliada Rua Tunísia, 623, Jardim  Santos  Dumont II, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de Cezar Machado Neto e de Simone Nunes.                                               
Conversão de União Estável                                            

CRISTIANO GONÇALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão operador 
de  equipamento,  nascido em São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil  
novecentos e oitenta e seis (16/05/1986), residente e domiciliado Rua  Rodésia, 
215, Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filho de EVERALDINO 
CLAUDINO FERREIRA e de MARIA JOSE GONÇALVES FERREIRA.   
RAQUEL MARCELINO, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP no dia doze de abril de mil novecentos e oitenta e oito  (12/04/1988),  
residente  e domiciliada Rua Rodésia, 215, Jardim Santos  Dumont  II,  Mogi das 
Cruzes, SP, filha de JOSE MARCELINO e de MARIA APARECIDA MARTINS 
MARCELINO.                                    
Conversão de União Estável                                            

LUCAS  BEZERRA  DE  OLIVEIRA  BENTO,  estado  civil solteiro, profissão 
instrutor,  nascido em Aracaju, SE no dia vinte e oito de fevereiro de mil  novecentos 
e noventa e oito (28/02/1998), residente e domiciliado Rua  Irineu  Pedroso de 
Moraes, 23, casa 02, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSÉ BENTO e 
de ANA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA.   
BEATRIZ  MIGUEL  SILVA,  estado  civil  solteira,  profissão  analista, nascida  
em São Paulo, SP no dia vinte e nove de janeiro de dois mil e um  (29/01/2001),  
residente e domiciliada Rua Professor Paulo Ferrari Massaro,  351,  Vila  Lavínia,  
Mogi  das Cruzes, SP, filha de RICARDO
XAVIER DA SILVA e de EDMEIA MIGUEL.                                   
Conversão de União Estável                                            

MATHEUS   DA   ROCHA   RODRIGUES,   estado  civil  solteiro,  profissão 
estoquista,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e seis de julho  de  
mil novecentos e noventa e quatro (26/07/1994), residente e domiciliado  Vila 
São Francisco, 167, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de MARCIO LUIZ 
RODRIGUES e de IVONETE MORAIS DA ROCHA.          
THAÍS  DE  SOUZA  FRANCO, estado civil divorciad, profissão cuidadora, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia dezesseis de abril de mil novecentos  e  noventa  
e  cinco (16/04/1995), residente e domiciliada Estrada  Mogi  Bertioga,  Km  17,  
Biritiba Ussu, Mogi das Cruzes, SP, filha de RUBENS DE SOUZA FRANCO e de 
HELENICE APARECIDA DE SOUZA.     

VICTOR CESAR DA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia nove de fevereiro de dois mil (09/02/2000),  
residente  e  domiciliado  Rua  Santa Otília, 187, Vila Sagrado Coração de 
Maria, Mogi das Cruzes, SP, filho de JULIO CESAR DA COSTA e de MICHELE 
CRISTIANE DA SILVA COSTA.                          
RITA  DE  CASSIA  LIZANDRA  SOUZA,  estado  civil  solteira,  profissão 
recepcionista,  nascida  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia dezesseis de setembro  
de dois mil (16/09/2000), residente e domiciliada Rua D, 05, Vila  Moraes, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de SEBASTIÃO PEDRO DE SOUZA e de JURACY CARDOSO 
ALEXANDRE SOUZA.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
Pregão Eletrônico Nº 044-4/2021 - PROCESSO Nº 200.731/2021

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manutenção geral em máqui-
nas para perfuração de redes em carga e aquisição de peças de reposição para 

máquina perfuratriz de redes de água em carga.
Devido à necessidade de correções no edital, essa Autarquia comunica que fica 
REDESIGNADA para até o dia 28 de dezembro de 2021, às 08h00min, a data de 
recebimento das propostas que inicialmente estava marcada para o dia 21 de de-
zembro de 2021, EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO, no endereço 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital passará a ser identificado pelo nº 044-
5/2021 e poderá ser examinado e adquirido, juntamente com seus Anexos, no site 
da Prefeitura http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao. Mogi das Cruzes, 13 de 

dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
Pregão nº 087/2021 - PROCESSO nº 201.811/2021

OBJETO:  Contratação de empresa para transporte e coleta de lodo.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, através do Diretor 
Geral, comunica que, após negociação de valores dos lotes 01 e 02 com a Empresa 
vencedora Multilixo Remoções de Lixo Sociedade Simples Ltda, os valores serão de: 
Lote 1 – R$ 2.788.214,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil e duzentos e 
quatorze reais) Lote 2 – R$ 1.910.500,00 (um milhão, novecentos e dez mil e qui-
nhentos reais). Mogi das Cruzes, em 13 de dezembro de 2021. JOÃO JORGE DA 

COSTA - Diretor Geral.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2021 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
23 DE OUTUBRO DE 2.021.

PARA SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO

À vista dos elementos constantes dos autos, aprovo o procedimento objetivado e, por 
despacho, HOMOLOGO o resultado do Edital de Chamamento Público nº 04/2021 – Secretaria 
de Educação, publicado em 23 de outubro de 2021, outorgando concessão administrativa 
do imóvel municipal, de acordo com o Parecer da Comissão de Seleção das Organizações 
Parceiras – Resolução SME nº 03, de 20 de janeiro de 2021. 

Processo/Mantenedor Prédio Habilitado

Processo nº 31.128/2021
Casa de Convivência Vila Estação

CNPJ. 05.144.161/0001-72

CEIM Professora Ivone Baghoss
Rua Santa Virgínia, nº 101, Vila 
Estação, Mogi das Cruzes/SP

PUBLIQUE-SE
Mogi das Cruzes, 13 de dezembro de 2021.

André Duarte Stábile
Secretário Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Alto Tietê não registrou mortes por Covid-19 nas últimas 72 horas

A região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) 
não registrou óbitos por Covid-19 nas últimas 72 horas. Em Mogi, a Secretaria 
Municipal de Saúde retomou ontem a obrigatoriedade do agendamento prévio para 
aplicação de primeira, segunda ou terceira doses da vacina contra a Covid-19. O 
agendamento online deve ser feito por meio do site www.cliquevacina.com.br.

Mogi - O time do Desportivo 
Mogi de Futsal Feminino 
conquistou recentemente 
a Copa Estadual da Liga 
Nacional de Futsal Feminino 
(LNFF). A conquista credencia 
o time para a etapa nacional 
do torneio, superando não 
apenas equipes de renome, 
mas também a falta de es-
trutura adequada.

Na competição estadual, 
que contou com 27 times de 
26 cidades do Estado, o time 
de Mogi enfrentou o Pedra 
Bela nas oitavas-de-final; nas 
quartas-de-final conseguiu 
uma vitória por 1x0 contra 
o Santos, e na final o time 
superou as Guerreiras de 
Pindamonhangaba.

Millena Lopes é a presidente 
do Desportivo Mogi, que 
está em sua segunda parti-
cipação na equipe principal. 
Ela afirmou que o projeto 
de base já funciona há sete 
anos, beneficiando mais 

Desportivo Mogiano conquista Copa 
Estadual e mira etapa brasileira

Futsal feminino

irá buscar o apoio junto à 
iniciativa privada e com o 
apoio da comunidade, por 
meio de rifas e campanhas, 
para garantir o apoio logístico 
necessário. “Hoje temos uma 
padaria no distrito de César 
de Souza que colabora com 
sanduíches para as viagens da 
equipe, mas é preciso mais 
para garantir o desempenho 
das atletas”, apontou.

Questionada sobre a par-
ticipação da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, por meio 
da Secretaria de Esporte e 
Lazer, Millena reiterou que 
a participação do municí-
pio esteve dentro de algu-
mas das promessas, como 
o pagamento de taxas e o 
fornecimento de transporte 
para as cidades de Marília e 
Araraquara. “Acredito que a 
Secretaria quer ajudar, mas 
ainda há a resistência com 
o futebol feminino. Ainda 
é muito difícil conquistar 
o espaço, mas não desani-
mamos”, concluiu.

de outras equipes, como a 
da Ferroviária e do Santos. 

“Enquanto que em outras 
cidades há suporte finan-
ceiro para as atletas, com 
treinos diários, nutricionista 
e fisioterapia, não pudemos 
oferecer nada disso, e ainda 
sim conseguimos na raça, 
treinando apenas uma vez 
por semana”, celebrou.

Para a próxima temporada, 
Millena afirma que o time 

de 700 atletas de base. “No 
primeiro ano, chegamos ao 
quarto lugar no Campeonato 
Paulista, e hoje conquista-
mos a Copa Estadual, que 
é a primeira parte da Liga 
Nacional. Conquistamos 
o título sobre a equipe do 
Marília, que é uma potência 
na modalidade”, afirmou.

Um dos méritos das meninas 
mogianas foi a conquista sem 
o aporte de infraestrutura 

Andre Diniz

Equipe mogiana teve de superar falta de estrutura

Reprodução

Estrada Mário Covas passará por 
recuperação e modernização
Investimento total do Estado é de R$ 1,8 bilhão no programa que vai beneficiar 106 vias com 1,2 mil quilômetros

ASFALTO

Região - A estrada Governador 
Mário Covas Junior, ligação 
entre Itaquaquecetuba, Poá e 
Suzano, passará por obras de 
recuperação asfáltica e mo-
dernização. A via foi incluída 
na sétima fase do programa 
Novas Estradas Vicinais, do 
governo do Estado de São 
Paulo, lançado ontem, pelo 
governador João Doria (PSDB) 
e pelo vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), no Palácio 
dos Bandeirantes. O investi-
mento total do programa é de 
R$ 1,8 bilhão e vai beneficiar 
outras 106 vias com 1,2 mil 
quilômetros de melhorias.

A inclusão dessa estrada 
na nova fase do programa 
contou com a intermedia-
ção do deputado estadual 
André do Prado (PL) e a 
parceria com os prefeitos 

Deputado conseguiu incluir vicinal na 7ª fase do programa

Rodrigo Ashiuchi (PL) (Su-
zano), Eduardo Boigues (PP) 
(Itaquaquecetuba) e Marcia 
Bin (PSDB) (Poá). “Recupe-
rar e modernizar essa via é 
fundamental para melhorar o 
tráfego entre Itaquaquecetuba, 
Poá e Suzano. É um corredor 
importante, por onde passam 
milhares de veículos todos 
os dias e as melhorias nessa 
estrada oferecerão melhores 
condições de mobilidade e 
segurança aos motoristas”, 
analisou. 

Serão recuperados 7,4 
quilômetros da estrada, 
que é a ligação da rodovia 
Ayrton Senna (SP-70) com 
a SP-66 e está orçada em 
R$ 26.015.525,10. “Ao lado 
dos prefeitos Rodrigo Ashiuchi 
[Suzano] e delegado Eduardo 
Boigues [Itaquaquecetuba], 

trabalhei muito para atender 
essa demanda, porque sei 
de sua importância. É uma 
vicinal que se tornou corredor 
de ligação entre as cidades, 
registrando intenso volume 
de veículos, e que precisava 
dessa modernização”, disse 
o 2º vice-presidente da As-
sembleia Legislativa.

Alto Tietê
Somente para a cidade de 

Itaquaquecetuba, o deputado 
André do Prado conquistou 
a modernização das estradas 
dos Índios, do Pinheirinho, 
do Campo Limpo e do Bonsu-
cesso, que estão em processo 
licitatório. 

Já na cidade de Suzano 
serão modernizadas a estrada 
Joaquim Pereira de Carvalho, 
11 quilômetros de extensão, 

do Furuyama até a Volta Fria, 
ligando Suzano e Mogi das 
Cruzes, e as estradas das Neves 
e Matsuzaki, 2,9 quilômetros 
de extensão, ligação até as 
estradas dos Fernandes e 
do Viaduto.

De Biritiba Mirim foi incluí-
da a estrada do Sertãozinho, 
12 quilômetros de extensão, 
ligação do município à rodovia 
Mogi-Bertioga (SP-98), em 
Mogi das Cruzes, e a estrada 
do Rio Acima, que liga as 
áreas urbanas e rurais, com 
4,3 quilômetros de via.

Os 4,8 quilômetros da 
estrada Hércules Campagnoli, 
em Guararema, também serão 
contemplados neste etapa. 
Por fim, está em processo 
licitatório a modernização 
da estrada da Marilândia, 
em Santa Isabel.

Divulgação


