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

Crimes de homicídios caem, 
mas estupros e roubos crescem

Números de 2021 foram revelados ontem pela Secretaria de Segurança Pública; comparação foi feita com 2020

GUARAREMA

  SuperDia de Vacinação para as crianças está 
marcada para este sábado. Cidades, página 3

O levantamento da violência no 
Estado de São Paulo, divulgado on-
tem pela Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP), apontou 
que o número de crimes sexuais 
e de roubos sofreu um aumento 
no Alto Tietê entre 2020 e 2021, 
enquanto que os homicídios tive-
ram queda no mesmo período. A 
apuração de dados leva em conta 
os casos registrados por todas as 
delegacias nos 645 municípios do 
Estado. Um dos pontos revelados 
pelos dados é que o número total 
de estupros - envolvendo tanto 
mulheres adultas quanto meno-
res de 14 anos - teve um aumen-
to de 7,47%: de 455 ocorrências 
em 2020, foram registrados 489 
crimes sexuais no ano passado.  
Cidades, página 6
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OBRAS DE RECAPEAMENTO 

NA ESTRADA DOS 

FERNANDES DEVE 

TERMINAR NO FIM DO ANO

Suzano

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve  
ontem no local para vistoriar os trabalho de  

recuperação da via. Cidades, página 3

Arquivo/Mogi News

Segurança

Poupatempo terá mais um  
dia de mutirão de CNH

No Alto Tietê são quatro unidades que devem prestar 
o serviço neste sábado. Cidades, página 5
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A cidade receberá neste final de semana o Strong For All, consi-
derado o maior evento de strongman da América do Sul. A disputa 
reunirá mais de 70 atletas e será realizada neste sábado e domingo.  
Cidades, página 4

Mogi

HUGO RAMOS VAI RECEBER 
COMPETIÇÃO DE FORÇA

A entrada será gratuita e competição começa a partir das 9 horas
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ISO 9001
A Prefeitura de Guararema com-
pletou, no ano passado, 10 anos de 
certificação ISO 9001 do sistema de 
gestão da qualidade. Na reta final 
de 2021, a administração municipal 
passou por auditoria de supervisão e 
foi recomendada para a manutenção 
da certificação,  completando assim 
uma década do mecanismo que fun-
ciona como instrumento para auxi-
liar os gestores a melhorar os pro-
cessos da Prefeitura.

DESENVOLVIMENTO
Nesta semana, o prefeito Luis Camar-
go (PSD), acompanhado pelo secre-
tário municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, José Carlos Santos, 
e sua adjunta Flávia Sanches, fina-
lizaram o Plano de Desenvolvimen-
to Local (PDL), em parceria com o 
Sebrae. A iniciativa visa a fortalecer 
ainda mais o comércio e as empre-
sas de pequeno e médio portes, a 
fim de garantir emprego e renda no 
município, além das aplicações dos 
serviços e da coleta dos resultados.

DOSES DA VACINA
Os municípios do Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios do 

Alto Tietê (Condemat), com exce-
ção de Santa Branca, que pertence 
a outra região administrativa, ree-
beram ontem um novo lote de imu-
nizantes infantis contra a Covid-19 
da farmacêutica Pfizer. O lote con-
tém 28.510 doses destinadas para as 
crianças de 5 anos. Até o momento, 
a vacina Pfizer é a única autoriza-
da para crianças desta faixa etária. 
Desde o dia 15 de janeiro a região 
recebeu 265.707 doses de vacina, 
tanto da Pfizer quanto CoronaVac, 
para a aplicação de primeira dose 
em crianças de 5 a 11 anos.

SEM CARNAVAL
A Prefeitura de Itaquaquecetuba de-
cretou, anteontem, o cancelamen-
to do Carnaval 2022 na cidade. Por-
tanto, ficam impedidos de acontecer 
eventos de rua, desfiles de esco-
las de samba ou mesmo bailes em 
eventos públicos ou privados du-
rante todo o ano. A decisão levou 
em conta o aumento dos casos de 
Covid-19 e influenza, cujo contágio 
é potencializado pela aglomeração 
de pessoas e, a fim de observar os 
protocolos sanitários e as recomen-
dações das autoridades de saúde, a 
folia foi cancelada.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Violência do ano

O 
ano de 2021 acabou e, além de en-
frentar mais um período de pan-
demia de coronavírus, nos vimos, 
novamente, envoltos em violência 

do dia a dia na nossa região, para não dizer 
em outras partes do Estado e do país também.

Divulgados ontem pela Secretaria de Esta-
do da Segurança Pública (SSP), os números 
de estupro e roubo, infelizmente dois dos 
crimes mais comuns que afligem nossa po-
pulação, uma pela crueldade e covardia e ou 
outro pela ousadia, apresentaram aumento de 
7,47% e 9,67% respectivamente. Em qualquer 
cenário, qualquer aumento da criminalidade, 
seria trágico. 

Os valores, definitivamente, estão inverti-
dos. Agora, o conselho quando for sair na rua 
é para não ficar com o celular na mão ou com 
a carteira à vista, o mesmo vale para os casos 
de violência sexual, pedindo para as vítimas 
não saírem com roupa curta (como se a roupa 
fosse o gatilho para um crime sexual). Em um 
país sério e seguro não haveria problema em 
esquecer um pertence no banco de uma esta-
ção de trem. Quando o proprietário voltasse 
para buscar, o objeto estaria no mesmo lugar, 

ou com os funcionários da estação. Aqui no 
Brasil, quando isso ocorre, é por pura sorte, 
embora a Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) tenha informado que 
foram recuperados mais de 2 mil artigos es-
quecidos nas estações e trens da Linha 11-Co-
ral. Isso ocorre, e ainda bem, porque algum 
funcionário ou um usuário que sabe fazer o 
que é certo, pegou antes e entregou o objeto 
para os responsáveis pela estação.

Em um dia mais movimentado talvez o 
passageiro esquecido não teria tanta sorte. 
Mas voltando à violência das ruas, mesmo 
passando tanto tempo falando que entre os 
principais problemas vividos pela nossa socie-
dade está a insegurança, pouca coisa parece 
mudar. Ainda existe aquela sensação de que 
“saímos de casa, mas não sabemos se volta-
mos”, dada aos perigos das ruas.

Mas pelo menos há notícias mais amenas, 
uma vez que a SSP informou que os casos de 
homicídios tivera queda. Os moradores do Alto 
Tietê querem mais notícias como esta. Sabe-
mos que zerar a criminalidade é algo utópico, 
mas o mínimo que nós merecíamos é a sensa-
ção de segurança para ter mais tranquilidade.

Uma outra situação que 
vem trazendo preocupação 
no pós-Covid-19 são alguns 
casos de trombose pulmonar. 
Segundo resultados de vários 
estudos, a infecção parece au-
mentar o risco de formação de 
coágulos o que, consequente-
mente, pode provocar o apa-
recimento de complicações 
graves como trombose pul-
monar ou trombose venosa. 
Conhecidas como tromboem-
bolismo pulmonar, acontece 
quando um coágulo (trombo) 
entope um vaso do pulmão, 
impedindo a passagem de 
sangue e causando a morte 
progressiva da parte afetada.

Devido à dificuldade em 
respirar e às lesões, a quan-
tidade de oxigênio no sangue 
diminui e os órgãos podem 
ser afetados.

O sintoma mais comum é 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

a intensa sensação de falta de 
ar, que pode surgir de repente 
ou ir agravando ao longo do 
tempo. Existem ainda, outros 
sintomas como por exemplo, 
dor intensa no peito, respira-
ção rápida, tosse com sangue, 
pele azulada, especialmente 
nos dedos e lábios, palpita-
ções, vertigens.

A intensidade pode variar 
de acordo com o tamanho do 
coágulo e com a duração da 
trombose. Sempre que exis-
tir falta de ar, dor intensa no 
peito ou tosse com sangue é 
sempre muito importante ir 
ao hospital, para identificar a 
causa e iniciar o tratamento.

A trombose pulmonar ge-
ralmente é causada por um 
coágulo de sangue, ou trom-
bo, que se desloca de outra 
parte do corpo até o pulmão, 
ficando preso e impedindo a 

passagem do sangue para uma 
parte do pulmão. Existem 
alguns fatores que aumen-
tam o risco de ter coágulos e 
desenvolver este problema, 
podem ser eles um paciente 
com histórico de trombose 
venosa profunda ou um fa-
miliar com trombose pulmo-
nar, fraturas em membros in-
feriores e quadril, problemas 
de coagulação, histórico de 
infarto, AVC/AVE, obesida-
de, alcoolismo, fumantes e 
sedentarismo.

Em casos mais raro também 
pode ser provocado por ou-
tras causas, como bolhas de 
ar, no caso de pneumotórax, 
ou na presença de fragmentos 
capazes de obstruir um vaso 
sanguíneo, como gotículas de 
gordura, por exemplo.

Doutor Luiz Felipe Da Guar-
da é fisioterapeuta e presiden-
te da Comissão de Saúde do 
Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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SuperDia de Vacinação de 
crianças ocorre amanhã
Guararema - Para dar início 
à vacinação de crianças sem 
comorbidades em Guararema, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde promove amanhã o 
SuperDia da Vacinação In-
fantil contra a covid-19. As 
três unidades de Saúde do 
município serão utilizadas na 
sexta ação especial de vaci-
nação na cidade: a Unidade 
Nogueira, das 9 às 15 horas; 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Jardim Dulce, das 
9 às 14 horas; e a Unidade 
Básica de Saúde do Lambari, 
das 9 às 14 horas.

Serão imunizadas crianças 
de 6 a 11 anos que realizaram 
o cadastro no vacina.digital, 
disponível no site da Prefeitura 
de Guararema (guararema.
sp.gov.br), no link https://
guararema.vacina.digital/. 
Para confirmar que a criança 
será vacinada no SuperDia de 
Vacinação Infantil, é necessário 
acompanhar as informações 
disponíveis neste mesmo 
link de cadastro.

“Neste sábado vamos iniciar 

Imunização infantil 

mais uma importante etapa da 
vacinação contra a covid-19 
em Guararema: a de imunizar 
crianças sem comorbidades 
de 6 a 11 anos”, ressalta 
o prefeito Zé. “Contamos 
com o apoio da população 
em cadastrar as crianças e 
continuar com a vacinação 
contra a doença que, hoje, 
é a melhor estratégia que 
temos contra o coronavírus”, 
completa.

No último dia 17, a Secretaria 

Municipal de Saúde deu início 
à vacinação de crianças com 
comorbidades e pessoas com 
deficiência. A imunização foi 
iniciada nas três unidades de 
vacinação disponíveis para 
a população. 

O cadastro para crianças 
sem comorbidades de 6 a 
11 anos está aberto desde a 
última sexta-feira, data em 
que o município completou 
um ano do início da vacinação 
contra a doença.

Será a sexta ação especial de vacinação realizada 

 Tiago Morais/PMG

Governo do Estado promete 
ajuda às cidades na pandemia

Reunião virtual contou com a presença de presidentes do Condemat, Grande ABC, Cioeste, Conisud e Cimbaju

ENFRENTAMENTO À COVID-19

Região - O vice-governador 
Rodrigo Garcia participou 
de reunião no fim da noite 
de anteontem com o presidente 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) e 
prefeito de Guarulhos, Guti, 
e presidentes de consórcios 
intermunicipais da Região 
Metropolitana: Consórcio 
do Grande ABC; Consórcio 
Intermunicipal da Região 
Oeste Metropolitana (Cioeste); 
Consórcio Intermunicipal da 
Região Sudoeste da Gran-
de São Paulo (Conisud) e 
Consórcio Intermunicipal 
dos Municípios da Bacia do 
Juqueri (Cimbaju).

Durante a reunião, o vice-
-governador, acompanhado 
pelos secretários de Estado de 
Saúde, Jean Gorinchteyn; de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, e da Casa 
Civil, Cauê Macris, prometeu 
ajuda aos municípios no 
enfrentamento à pandemia.

Neste primeiro momen-
to, a ajuda será na forma 

de abertura de leitos nos 
hospitais de gestão esta-
dual. Conforme anúncio 
do governo do Estado, na 
região da Grande São Paulo 
serão abertos 234 leitos de 
Enfermaria e 91 leitos de 
UTI. Destes, pelo menos 
120 são para a região do 
Condemat, contemplando 
os hospitais Santa Marcelina, 
em Itaquaquecetuba, Dr, 
Arnaldo Pezzuti e Luzia de 

Pinho Melo, ambos em Mogi 
das Cruzes.

Além disso, Garcia con-
firmou que o Estado fará o 
repasse de recursos fundo 
a fundo para os municípios 
implantarem novos leitos 
nas unidades municipais ou 
para a contratação de leitos 
junto à iniciativa privada.

De acordo com o vice-
-governador, tanto os leitos 
estaduais quanto os leitos 

municipais com o custeio 
parcial do Estado serão abertos 
no prazo de 10 dias.

“Em todo o Estado serão 
abertos 700 novos leitos 
que vão suprir este aumento 
na demanda. Mesmo os 
municípios que não foram 
atendidos com a abertura 
dos leitos estaduais, podem 
solicitar o cofinanciamento do 
Estado nos leitos municipais 
e nós atenderemos de forma 
emergencial para garantir 
assistência à população”, disse.

O secretário de Estado de 
Saúde reforçou o apoio aos 
municípios, porém desta-
cou que apesar da alta nos 
números de internações, a 
rotatividade de leitos está 
maior, com média de 7 dias 
de internação.

A edição de um novo de-
creto estadual declarando 
situação de calamidade pú-
blica também foi solicitada. 
O vice-governador orientou 
que cada cidade faça o seu 
decreto e encaminhe para a 
Assembleia Legislativa. 

Região Metropolitana ganhará mais de 200 leitos

Divulgação 

Após solicitação e mo-
bilização do Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), o governo do 
Estado confirmou anteon-
tem a abertura de novos 
leitos específicos para o 
tratamento de covid-19 
nos próximos 10 dias. O 
Estado havia confirmado 
a abertura de 120 leitos 
em três hospitais de ges-
tão estadual da região. 
O pedido foi reforçado 
pelos prefeitos durante 
reunião com o secretário 
de Estado de Saúde, Jean 
Gorinchteyn, em Guarulhos.

Em ligação ao presi-
dente do Condemat e 
prefeito de Guarulhos, 
Guti, o secretário de Esta-
do confirmou a abertura 

Hospitais da região 
receberão 120 leitos 

de 40 leitos de UTI e 80 
leitos de Enfermaria. No 
Hospital Santa Marcelina, 
de Itaquaquecetuba, serão 
20 leitos de Enfermaria 
e 10 de UTI; no Dr. Ar-
naldo Pezzuti, em Mogi 
das Cruzes, serão abertos 
60 leitos, sendo 30 de 
Enfermaria e 30 de UTI. 
Já no Luzia de Pinho Melo, 
também em Mogi, serão 
30 leitos de Enfermaria.

A ampliação da capa-
cidade de atendimento 
hospitalar na rede de saú-
de pública do Alto Tietê 
vem sendo solicitada pelo 
Condemat desde o início 
do ano para dar vazão à 
demanda de novos casos 
covid-19 e de pacientes 
com sintomas gripais e 
síndromes respiratórias.

Suzano - O prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi, 
esteve ontem no Jardim 
Casa Branca para vistoriar as 
obras de pavimentação que 
beneficiarão toda a extensão 
da estrada dos Fernandes. A 
via é responsável por interligar 
diversos pontos da cidade a 
municípios vizinhos. Os tra-
balhos devem ser concluídos 
até o final deste ano.

Os trabalhos já tiveram 
início com a mobilização de 
canteiro de obras, zeladoria 
e roçagem de terrenos e 
plataformas, além de auxílio 
da Operação Tapa-Buraco 
para recuperação asfáltica 
paliativa. Atualmente, as 
ações de recuperação do 
pavimento estão ocorrendo 
com a execução de reparos 
profundos. O investimento 
é de R$ 11.929.521,58.

Ao longo dos próximos 
meses, os 12,8 quilômetros 
da estrada serão totalmente 
revitalizados, com fresagem 
e nova pavimentação.

Obras na Estrada 
dos Fernandes 
devem terminar 
no fim do ano

Recapeamento

Suzano - A campanha de 
imunização contra a co-
vid-19 em Suzano concentra 
esforços no atendimento 
das crianças de 6 a 11 anos 
sem comorbidades. Ontem, 
terceiro dia acolhendo esta 
faixa etária, foram mais 1.460 
aplicações feitas. As doses 
também seguem disponí-
veis para outros públicos 
já beneficiados.

Para a população com 11 
anos ou menos, a vacinação 
acontece exclusivamente na 
Arena Suzano, das 8 às 16 
horas, mediante agendamento 
prévio. Até o momento, já 
foram 3.583 doses pediátricas 
aplicadas.

O secretário municipal de 
Saúde, Pedro Ishi, destacou 
que  amanhã acontecerá em 
Suzano uma maratona de va-
cinação para as crianças de 6 
a 11 anos sem comorbidades. 

A “Maratona da Vacinação 
Kids”, sem necessidade de 
agendamento, acontece-
rá, das 9 às 17 horas, na 
Arena Suzano (avenida Se-
nador Roberto Simonsen, 

90 – Jardim Imperador), no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificados (CEU) Alberto de 
Souza Candido (rua Teruo 
Nishikawa, 570 – Jardim 
Gardênia Azul) e no Cen-
tro Cultural Palmeiras (rua 
Crispim Adelino Cardoso, 
42 – Vila Júlia).

Na ocasião, será necessário 
apresentar a documenta-
ção da criança, que inclui 
RG, CPF, cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e o 
comprovante do pré-cadastro 
no site “Vacina Já” do go-
verno estadual (vacinaja.
sp.gov.br), todos em nome 
do munícipe beneficiado. 
Também será necessário o 
Termo de Assentimento Livre 
e Esclarecido, preenchido e 
assinado pelo responsável 
legal. O documento está 
disponível no link bit.ly/
Termo_Assentimento.

Na segunda-feira, Suzano 
realiza a imunização das crianças 
de 5 anos sem comorbidades 
e dos pequenos de 5 a 11 
anos com comorbidades, 
mediante agendamento.

Mais de 3,5 mil crianças 
recebem primeira dose

Imunização
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Evento internacional de 
strongman será em Mogi

Mogi - A cidade receberá 
neste final de semana o Strong 
For All, considerado o maior 
evento de strongman da 
América do Sul. A disputa 
reunirá mais de 70 atletas e 
será realizada neste sábado 
e domingo a partir das 9h, 
no Ginásio Municipal de 
Esportes Professor Hugo 
Ramos, no Mogilar. A entrada 
é gratuita.

O evento será dividido 
em categorias, definidas 
de acordo com o peso dos 

“Strong For All” 

competidores. Estão con-
firmadas as participações 
de atletas de Brasil, Chile, 
Colômbia, Bolívia, Argentina, 
Suécia, Ucrânia e Rússia. O 
campeão de cada catego-
ria conquistará vaga para 
a disputa do Campeonato 
Mundial de Strongman, que 
será disputado na Ucrânia, 
ainda sem data definida.

No feminino, a disputa será 
feita nas categorias até 63 kg 
e única. Já no masculino, as 
provas reunirão atletas nas 

categorias até 90 kg, até 105 
kg, absoluta e master acima 
de 40 anos. Também haverá 
a disputa entre estreantes 
para homens e para mulheres.

O Strong For All também 
terá uma atração especial na 
sua abertura, com a partici-
pação de crianças e jovens 
nas atividades de strongman 
/ strongwoman e de levan-
tamento de peso olímpico.

O Ginásio Hugo Ramos fica 
na rua Professor Ismael Alves 
dos Santos, 560 – Mogilar.

Ginásio Hugo Ramos receberá atletas de diversos países neste fim de semana

Divulgação/PMMC 

Instituições recebem 
doações do Fundo Social
Foram entregues pacotes e latas de leite e sutiãs para a Rede de Combate ao Câncer e para o Cecan 

ATENDIMENTO DE PESSOAS COM CÂNCER

Mogi- O Fundo Social tam-
bém fez nesta semana a 
entrega de 100 pacotes e 
latas de leite em pó e de 
12 sutiãs de mastectomia, 
para a Rede de Combate ao 
Câncer Guiomar Pinheiro 
Franco e para o Centro de 
Convivência para Apoio ao 
Paciente com Câncer (Ce-
can), ambos especializados 
no atendimento de pessoas 
com câncer. 

O leite em pó e os sutiãs 
foram doados ao Fundo 
Social pelo restaurante e 
cafeteria Sr. Café e pela loja 
Madame Santa, que fizeram 
campanhas próprias para 
o Outubro Rosa do último 
ano. No caso do leite em 
pó, eles foram adquiridos 
com recurso proveniente 
da venda de um brownie 
cor de rosa, que foi cria-
do especificamente para a 
campanha.

Já os sutiãs foram fruto 
de uma outra ação desen-
volvida pela loja Madame 
Santa, em que, a cada sutiã 

vendido em outubro, um 
outro específico de mas-
tectomia seria doado ao 
Fundo Social. As entregas 
do leite em pó e dos sutiãs 
ao Fundo Social de Mogi 
das Cruzes foram realizadas 
no final do ano passado. 

“Ficamos muito felizes 
com essa ação, pois sabemos 
que são itens realmente 
utilizados e demandados 
por essas instituições. É 
muito bom saber que esta-
mos ajudando de verdade”, 
destacou a presidente do 
Fundo Social de Mogi das 

Cruzes, Simone Margenet 
Cunha, que participou das 
entregas.

Doações
O Fundo Social de Mogi 

das Cruzes trabalha o ano 
inteiro com doações. Tudo 
o que é recebido chega a 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social, a partir 
das instituições, associações 

e lideranças cadastradas. 
A quem quiser e puder 
ajudar o Fundo Social de 
Mogi das Cruzes, basta 
fazer contato por meio do 
telefone 4798-5143.

Doações são encaminhadas para instituições, associações e lideranças cadastradas

Divulgação/PMMC

Fundo Social faz a primeira 
entrega de caixas Tetra Pak
Mogi- O Fundo Social fez 
nesta semana a primeira 
entrega de caixas cartonadas 
(Tetra Pak) resultantes da 
Campanha Ciclos. Ao todo, 
foram 160 quilos doados para 
a Associação dos Moradores 
do Jardim Planalto. A cam-
panha une a conscientização 
ambiental às causas social e 
animal.

A Associação dos Mora-
dores do Jardim Planalto foi 
selecionada, em parceria com 
o coletivo Okará e o projeto 
Recicla Mogi, para receber 
as primeiras levas de caixas 
arrecadadas. A decisão levou 
em conta o amplo projeto 
social desenvolvido com 
a comunidade do entorno 
e também o fato de que a 
entidade está em busca de 
recursos para uma reforma 
em sua unidade. 

Quando doados diretamente 
às instituições sociais, os itens 
recicláveis se tornam ferramenta 
para a geração de recursos. 

“Nosso objetivo é ajudar as 
instituições a levantarem 

Jardim Planalto

recursos. A associação do 
Jardim Planalto desenvolve 
um trabalho muito impor-
tante com a comunidade do 
bairro, portanto é papel do 
Fundo Social ajudá-la a dar 
continuidade a esse projeto”, 
destacou a presidente do 
Fundo Social de Mogi das 
Cruzes, Simone Margenet 
Cunha. 

Além das caixas, o Fundo 
Social de Mogi também entre-
gou à associação 50 pacotes 
de absorventes, arrecadados 

por meio da campanha Tia 
Chica, mais 50 cestas bási-
cas e 22 kits de higiene. Os 
alimentos e itens de higiene 
são arrecadados de forma 
permanente pelo órgão.

A Campanha Ciclos trabalha 
com a arrecadação de três 
tipos de materiais: tampas 
plásticas, lacres de latas de 
alumínio e embalagens car-
tonadas (Tetra Pak). 

Mais informações podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-5143.

Foram 160 quilos doados para a Associação dos Moradores

Divulgação/PMMC

Mogi- A atleta mogiana Viviane 
Kobo, de apenas 13 anos, vem 
se destacando no cenário do 
beach tennis. Ela conquistou 
duas medalhas de ouro como 
campeã no International Tennis 
Federation (ITF), disputado 
na Praia do Gonzaga, em 
Santos. O torneio, no último 
fim de semana, aconteceu na 
estrutura da Arena Verão+ e 
consagrou Viviane vitoriosa 
nas categorias C e Sub-14, 
e também terceira colocada 
na mista. 

Associada do Clube de Campo 
de Mogi das Cruzes (CCMC), 
Viviane Kobo conquistou o título 
nas duas categorias com sua 
parceira Júlia Rossi e o terceiro 
lugar em dupla com Vinicius 
Eduardo. No ano passado, a 
jovem também foi vice-campeã 
nos jogos pan-americanos de 
beach tennis no Brasil. 

A recente conquista da atleta 
é resultado de um trabalho de 
base realizado semanalmente 
no CCMC. Ao longo do último 
ano, Viviane Kobo tem obtido 
avanços físicos, técnicos e 
mentais, influenciando direta-
mente em seu desenvolvimento 
nos treinamentos e torneios 
disputados. 

Atleta é campeã 
em torneio 
internacional de 
beach tennis 

Medalhas de ouro

Doações podem 
ser feitas 
por meio do 
telefone 
4798-5143
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Educadores ambientais têm 
módulo em Estação Ecológica 
Participantes do curso no Cocuera puderam conhecer o ecossistema e tiveram aula prática sobre fauna e flora 

ITAPETI

Mogi - A terceira turma do 
Curso de Educadores Am-
bientais Locais, promovido 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente, teve 
seu segundo módulo de 
formação anteontem, com 
uma atividade realizada na 
Estação Ecológica Itapeti, 
em parceria com a Fundação 
Florestal, que é a gestora 
do local. 

Os participantes tiveram 
a oportunidade de conhecer 
o ecossistema da unidade e 
também uma aula prática 
sobre a flora e a fauna, tirando 
dúvidas com especialistas e 
aprimorando os conhecimen-
tos sobre o meio ambiente.

A secretária municipal do 
Verde e Meio Ambiente, Mi-
chele de Sá Vieira, destacou 
a evolução do curso, que já 
está em sua terceira turma 
e realizará a formatura de 
90 alunos.

“O Curso de Educadores 
Ambientais Locais consolidou-
-se em Mogi das Cruzes 

como uma ferramenta de 
construção da cidadania e de 
respeito ao meio ambiente. As 
turmas estão cada vez mais 
motivadas e interessadas de 
multiplicar os conhecimentos 
recebidos durante a formação”, 
comentou a chefe da pasta.

Cocuera 

O primeiro módulo da 
terceira turma do curso foi 
realizado no dia 13 de ja-
neiro, na Associação dos 
Agricultores de Cocuera. 
Os participantes cumprirão 
um total de cinco etapas de 
formação, incluindo uma 
visita ao Parque Municipal. 

A educadora ambiental 
Carla Panzeri destaca a di-
versidade das turmas: “Temos 
sempre pessoas com formações 
profissionais e experiências 
variadas, o que contribui 
para o enriquecimento dos 
grupos”, observa.

Entre os objetivos do curso 
de Educadores Ambientais, 
estão promover a sensibili-
zação dos moradores frente 

ao tema, estimular o conhe-
cimento sobre o território 
onde vivem e fomentar o 
planejamento de ações orien-
tadas pelos paradigmas da 
sustentabilidade.

Durante a formação tam-
bém são abordados proble-
mas socioambientais locais, 
como o descarte irregular de 
resíduos sólidos, o parcela-
mento irregular do solo, a 
poluição dos rios e córregos, 
a supressão da vegetação 
nativa, entre outros. 

Outra meta da iniciativa 
da administração municipal 
por meio do curso é tornar 
a legislação ambiental mais 
acessível à população, além 

de orientar as pessoas a 
elaborarem planos de ações 
coletivas.

Turmas

A primeira turma reuniu 
moradores de Jundiapeba, 

Chácara Santo Ângelo, Con-
junto Santo Ângelo, Santo 
Ângelo, Parque das Varinhas, 
Jardim Nove de Julho e Par-
que São Martinho. As aulas 
tiveram início no dia 2 de 
setembro e foram até o dia 
14 de outubro.

Já a segunda turma reuniu 
moradores dos bairros Barroso, 
Pedra Branca, Pindorama, 
Quatinga, Taiaçupeba, Ta-
quarussu e Vargem Grande. 
As aulas ocorreram entre os 
dias 27 de outubro e 8 de 
dezembro. Os participantes 
que tiverem pelo menos 
80% de participação nas 
quatro etapas de formação 
receberão certificados. 

Participantes estiveram na Estação Ecológica Itapeti

Divulgação/PMMC

Região- As unidades do Pou-
patempo de Mogi das Cruzes, 
Suzano, Ferraz de Vasconcelos 
e Itaquaquecetuba promovem 
amanhã o último mutirão do 
mês para renovação de CNH. 
Serão destinadas cerca de 
10 mil vagas para ação, que 
acontecerá de forma presen-
cial em todos os postos de 
atendimento do programa. 
A grade de agendamento foi 
liberada ontem. 

Com a retomada do ca-
lendário de vencimento das 
habilitações, suspenso pelo 
Governo Federal durante o 
período mais crítico da pandemia 
da Covid-19, os documentos 
vencidos nos meses de maio 
e junho de 2020 precisam 
ser renovados até o dia 31 
de janeiro. Nos dois sábados 
anteriores, dias 15 e 22, o 
Poupatempo registrou mais 
de oito mil atendimentos em 
todo o estado.  

O serviço presencial será 
oferecido no horário habitual 
de cada unidade, mediante 
agendamento prévio, que deve 
ser feito nos canais digitais de 

forma gratuita – por meio do 
portal www.poupatempo.sp.gov.
br, aplicativo Poupatempo Digital 
e totens de autoatendimento. 
A prioridade é atender aqueles 
que estejam com a habilitação 
para vencer ainda neste mês e 
precisam realizar alterações no 
documento, como transferência 
interestadual, por exemplo. A 
renovação simplificada pode 
ser feita preferencialmente 
pelos canais digitais do Poupa-
tempo, além das plataformas 
eletrônicas do Detran.SP. Para 
isso, o motorista não precisa 
comparecer presencialmente 
em uma unidade, bastando 
seguir o passo a passo do 
atendimento online, realizar 
o exame médico na clínica 
indicada durante o processo 
e o novo documento chegará 
ao endereço de cadastro, pelos 
Correios. 

Em 2021, cerca de sete 
milhões de cidadãos deram 
entrada ao processo de renova-
ção da CNH. Desse total, 4,5 
milhões de solicitações (65%), 
foram realizadas de forma 
online, pelo site e aplicativo. 

Poupatempo realiza o 
terceiro dia de mutirão

Renovação de CNH

acesse e agende cliquevacina.com.br

A vacinação das crianças tá on 

em Mogi das Cruzes. Agende a 

dose do seu pequeno no Clique 

Vacina e vamos juntos na luta 

de Mogi Contra a Covid.

EU VACINEI!
agora é sua vez!
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Biblioteca Municipal faz exposição de gibis

Mogi- O Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos será celebrado no próximo 
domingo. Em alusão à data, a Biblioteca Municipal “Benedicto Sérvulo de Sant´Anna” 
fará uma ação comemorativa amanhã, das 9 às 16 horas, no piso térreo do Centro 
Cultural. Quem visitar o local poderá conferir uma exposição de gibis especialmente 
selecionados e que poderão ser livremente consultados pelos visitantes.

Aplicação será feita na próxima semana nas UBSs com doses da vacina Pfizer

Pedro Chavedar/PMMC
Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Saúde libera agen-
damento online no www.
cliquevacina.com.br para 
crianças de 5 anos hoje, às 
16 horas. A aplicação será 
feita na próxima semana, 
nas unidades de saúde, 
com doses do imunizante 
Pfizer que será entregue ao 
município especificamente 
para atendimento desse 
público.

Para receber a dose, além 
de efetuar o agendamento, 
todas as crianças precisam 
estar acompanhadas por 
um responsável maior de 
18 anos e apresentar do-
cumento de identificação 
(preferencialmente CPF), 

Saúde abre agendamento para vacinar crianças de 5 anos
Coronavírus

momento, 840.651 doses já 
foram aplicadas na cidade.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio do  
Sistema Integrado de Saúde 
(SIS) no telefone 160.

Mortes
A região do Consórcio 

de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) registrou ontem 
10 óbitos por Covid-19. No 
acumulado desde o início 
da pandemia já são 5.713 
vítimas fatais da doença.

As vítimas eram mora-
doras dos municípios de 
Mogi das Cruzes, Suzano, 
Poá, Itaquaquecetuba e 
Santa Isabel.

comprovante de residência 
e carteirinha de vacinação.

A vacinação contra a Co-
vid-19 é fundamental para 
conter o avanço da pande-
mia e manter a redução de 
agravamentos e óbitos.

Crianças de outras faixas 
etárias e adultos que ainda 
não se vacinaram ou preci-
sam completar o esquema 
vacinal podem efetuar o 
agendamento a qualquer 
momento.

O site oficial da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes man-
tém vagas disponíveis para 
aplicação de primeira dose, 
segunda e terceira doses 
para adultos e crianças de 
todos os imunizantes. Até o 

Homicídios caem, mas crimes 
de roubos e estupro aumentam
Assassinatos caem 13,2% entre 2020 e 2021, porém, o total de estupros subiu 7% e roubos cresceram 9,6%

CRIMINALIDADE

Região - O levantamento 
da violência no Estado de 
São Paulo, divulgado ontem 
pela Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP), 
apontou que o número de 
crimes sexuais e de rou-
bos sofreu um aumento 
no Alto Tietê entre 2020 
e 2021, enquanto que os 
homicídios tiveram queda 
no mesmo período entre as 
dez cidades que compõem 
o bloco regional.

A apuração de dados leva 
em conta os casos registrados 
por todas as delegacias nos 
645 municípios do Estado, 
e o levantamento estatístico 
inclui também a atuação das 
autoridades no combate à 
criminalidade.

Um dos pontos revela-
dos pelos dados é que o 
número total de estupros 

- envolvendo tanto mulheres 
adultas quanto menores de 
14 anos - teve um aumento 
de 7,47%: de 455 ocorrências 
em 2020, foram registrados 
489 crimes sexuais no ano 
passado.

De todo o Alto Tietê, 
apenas Poá e Santa Isabel 

A violência sexual também é combatida pelas equipes das guardas civis da região

apresentaram redução no 
número de casos de violência 
sexual; Itaquaquecetuba e 
Salesópolis mantiveram os 
mesmos números de crimes, 
117 e cinco, respectivamente. 
Itaquá foi o município com 
o maior número de casos 
registrados em 2021, seguida 
de Mogi das Cruzes (110) 

e de Suzano (95).
No Alto Tietê, o total de 

homicídios caiu de 113 casos 
entre janeiro e dezembro 
de 2020 para 98 crimes em 
2021, o que representou uma 
queda de 13,2%. Das dez 
cidades, seis apresentaram 
redução no número de cri-
mes: Arujá, Biritiba Mirim, 

Guararema, Mogi das Cruzes, 
Salesópolis e Santa Isabel; 
Ferraz de Vasconcelos, Poá, 
Itaquaquecetuba e Suzano 
tiveram aumento no número 
de crimes de assassinato.

No ano passado, a cidade 
com o maior número de 
homicídios registrados foi 
Itaquaquecetuba, com 32 

casos; Suzano aparece em 
segundo lugar com 25, e Mogi 
das Cruzes em terceiro, com 
16 crimes. A única cidade 
que não registrou homicí-
dios ao longo de 2021 foi 
Santa Isabel. Guararema e 
Salesópolis tiveram um caso 
cada, Biritiba Mirim teve dois 
assassinatos e Arujá, três.

Entretanto, o indicador 
da violência que apresen-
tou o maior avanço foi a 
somatória de roubos, que 
aumentou 9,67% em um 
ano. Enquanto que no ano 
retrasado foram computados 
8.063 casos, no ano passado 
a somatória de ocorrências 

foi de 8.843.

Atividade policial 
A Secretaria de Estado de 

Segurança Pública também 
apontou um aumento na 
atividade dos policiais civis e 
militares entre 2020 e 2021.

O número de prisões feitas 
pela Polícia Civil e Militar 
subiu de 3.921 em 2020 para 
4.140 em 2021, representando 
um aumento de 5,58% no 
número de prisões. O nú-
mero de inquéritos abertos 
para investigação de crimes 
também aumentou, indo de 
9.656 para 10.410 em um 
ano, um aumento de 7,8%.

André Diniz
Ney Sarmento/PMMC

Em Itaquá, número de casos chegou a 32 em 2021

Arquivo/Mogi News
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SEMAE – SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

RATIFICAÇÃO
Ratifico o parecer jurídico, bem como as demais informações constantes do processo 
nº 201.856/2021 e apenso, declarando inexigível de licitação, com fundamento no 
art. 25, inciso I da Lei  nº 8.666/93, a favor da empresa Cia. de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo - SABESP, CNPJ nº 43.776.517/0001-80 para atendimento 
com faturas referentes a aquisição de água potável e a prestação de serviços de trata-
mento de esgoto no município de Mogi das Cruzes, pelo período de 12 (doze) meses, 
no valor estimado de R$ 49.600.000,00 (quarenta e nove milhões e seiscentos mil 
reais), face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se en-
contra devidamente instruído. Mogi das Cruzes, em 27 de janeiro de 2022. - JOÃO 

JORGE DA COSTA - Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 - PROCESSO Nº 200.992/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponí-
veis para download no endereço http://licitacaomgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 10 de fevereiro de 2022, exclusi-
vamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
Mogi das Cruzes, 27 de janeiro de 2022 - JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 089/2021 – PROCESSO Nº 201.818/2021

OBJETO: Registro de Preços – Aquisição de tubos DEFOFO e PVC para redes de 
esgoto

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos - SEMAE, por intermédio do Sr. Diretor 
Geral, comunica que, devido à necessidade de alterações no edital, fica SUSPENSA 
sine die a abertura da sessão do pregão em referência, que inicialmente estava 
prevista para ocorrer exclusivamente em meio eletrônico na data de 02 de fevereiro 
de 2022. Mogi das Cruzes, 27 de janeiro de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor 

Geral do SEMAE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2021 - PROCESSO Nº 16.709/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TUBOS PEAD E AFINS.
EMPRESAS VENCEDORAS: J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO 
EIRELI; JCV COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA.
VALOR GLOBAL: R$ 468.839,50 (quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e 
nove reais e cinquenta centavos).

Mogi das Cruzes, em 26 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Infraestrutura Urbana___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2021 – PROCESSO Nº 29.138/2021 E APENSOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE 
PINTURA DIVERSOS.
EMPRESAS VENCEDORAS: AMANCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA; FER 
MAX FERRAMENTAS LTDA; GOAN MERCADO DE MAT. P/ CONSTRUIÇÃO LTDA; R.A. 
MARTINS EIRELI; THIPLAN COMERCIO LTDA e WAF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 361.794,12 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e 
quatro reais e doze centavos).

Mogi das Cruzes, em 26 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Infraestrutura Urbana___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 170-2/2021 - PROCESSO Nº 27.476/2021. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM LOCAÇÃO DE APARELHO VENTILADOR INVASIVO E NÃO INVASIVO (BIPAP) COM 
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER USO DO APARELHO 
COM FORNECIMENTO DE TODOS OS ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 
NECESSÁRIOS AO SEU USO PARA TRATAMENTO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO 
MÉDICA.
EMPRESA VENCEDORA: LUMIAR HEALTH NUILDER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 42.030,00 (quarenta e dois mil e trinta reais).

Mogi das Cruzes, em 25 de janeiro de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde___________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 006/21 - PROCESSO Nº 23.638/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLÍNICA 
TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA, SITUADA NA AV. PEDRO ROMERO S/ Nº, LOT. 
FAZENDA RODEIO, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 4.063.477,73 (quatro milhões, sessenta e três mil, quatrocentos e 
setenta e sete reais e setenta e três centavos).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, em 27 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana___________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 006/21 - PROCESSO Nº 23.638/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLÍNICA 
TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA, SITUADA NA AV. PEDRO ROMERO S/ Nº, LOT. 
FAZENDA RODEIO, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 4.063.477,73 (quatro milhões, sessenta e três mil, quatrocentos e 
setenta e sete reais e setenta e três centavos).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, em 27 de janeiro de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08-2/21 – PROCESSO Nº 30.870/21
OBJETO: OUTORGA DE LICENÇA PARA PROVER 86 (OITENTA E SEIS) ESPAÇOS 
DISPONÍVEIS NAS FEIRAS LIVRES E NAS MODALIDADES: FEIRA TRADICIONAL, 
TEMÁTICA, NOTURNA E VAREJÃO, PARA DIVERSOS RAMOS DE ATIVIDADES EM 
DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, através de Permissão de Uso a Título Precário .
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que após trâmites realizados nos termos 
do parágrafo 2º do artigo 45 da lei federal nº 8.666/93 com suas alterações, decidiu, após 
análise de documentação, pela homologação final dos participantes do certame, a saber: 
VAREJÕES: VILA DA PRATA: para vaga de Laticínios – Lucas Dias de Souza. Para vaga de 
Plantas e Flores – Natália Medeiros da Silva. OROPÓ: para vaga de Ovos – Rodrigo Freitas 
Rosa. Para vaga de Roupas – Thalita de Souza Messias Castro. Para vaga de Utilidades 
Domésticas – Cicera Angela da Conceição. MERCADO MUNICIPAL DO PRODUTOR 
“MINOR HARADA” - DOMINGO: para vaga de Palmito – Henrique Kiyoshi Nakata. Para 
vagas de Hortifrúti Orgânico – 9 metros lineares: Sérgio Akira Kuradomi; 6 metros lineares 
– Victor Delaosa Huerta. Para a vaga de Café em Grãos Moído – Ahmad Mahmoud Abu 
Zamaq. Para vaga de Ovos – Bianca Sousa Oliveira. E para vaga de Conservas e Compotas 
– Fátima Mounir Saada. TAIAÇUPEBA: para vaga de Confeitaria – Iara Lavorato Franco. 
FEIRAS: JARDIM CAMILA: para vaga de Armarinhos – Rogério Cristiano Machado. Para 
vaga de Laticínios – Sandra Namie Furuzawa. Para vaga de Ovos – Rodrigo Freitas Rosa. 
VILA INDUSTRIAL: para vaga de Condimentos, grãos e cerais – Felipe Reis Leandro 
Bertoldo. Para vaga de Laticínios – Roberto de Castro. CONJUNTO DO BOSQUE: para vaga 
de Milho Verde e Derivados – Irene Catarina Martins Marques. Para vaga de Armarinhos 
e Brinquedos – Rogério Cristiano Machado. VILA NATAL: para vaga de Plantas e Flores 
Ornamentais – Natália Medeiros da Silva. Para vaga de Ovos – Rodrigo Freitas Rosa. Para 
vaga de Laticínios – Roberto de Castro. Para vaga de Utilidades Domésticas – Cicera 
Angela da Conceição. CÉSAR DE SOUZA: para vaga de Laticínios – Lucas Dias de Souza. 
VILA JUNDIAÍ: para vaga de Laticínios – Sandra Namie Furuzawa. MOGI MODERNO: 
para vaga de Milho Verde e Derivados – Irene Catarina Martins Marques. SHANGAI: 
para vaga de Verduras, Legumes e Processados – Yukuio Kuroiwa. JARDIM MARICÁ: 
para vaga de Armarinhos – Maysa Shimada. JARDIM ESPERANÇA: para vaga de Milho 
Verde e Derivados – Tarek Rahmeh. VILA NOVA APARECIDA: para vaga de Armarinhos 
e Brinquedos – Maysa Shimada. Para vaga de Plantas e Flores Ornamentais – Davi Araújo 
Moreira. FEIRAS NOTURNAS : SMAG - Rua Brás Cubas: para vaga de Alimentos de 
Pronto Consumo – Maria Brasileiro da Silva. Para vaga de Temperos, grãos e cerais - 
Carla dos Reis Leandro Bertoldo. Para vaga de Verduras – Victor Delaosa Huerta. MINOR 
HARADA: para vaga de Laticínios – Cacildo de Oliveira Costa. Para vaga de Confeitaria, 
doces em compotas e geleias – Bianca Sousa Oliveira. FEIRAS TEMÁTICAS: FEIRA DO 
PRODUTOR RURAL: para vagas de Hortifrutigranjeiros – Raquel da Conceição Santos; e 
Selma Maria Pereira das Graças. Para vaga de Confeitaria – Iara Lavorato Franco. FEIRA 
ORGÂNICA: para vaga de Frutas, Verduras e Legumes Orgânicos – Victor Delaosa Huerta. 
Para as demais vagas não houve interessados.

Mogi das Cruzes, em 27 de janeiro de 2022.
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário Municipal de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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