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

Reajuste nos combustíveis 
revolta motoristas da região 

Alteração no preço diretamente na bomba deve passar dos 18%  no caso da gasolina e 24% em relação ao óleo diesel

CONTRA COVID

 Saúde aplica 7,8 mil doses nesta semana em Suzano. Cidades, página 3

O novo reajuste dos combus-
tíveis vai impactar no bolso dos 
motoristas no Alto Tietê. O valor 
do litro da gasolina subiu 18,8% 
e do diesel 24,9%. O aumento 
dos preços de gasolina, diesel 
e gás de cozinha foi anuncia-
do anteontem pela Petrobras, 
e já à tarde o movimento era 
grande em postos da região. Na 
tarde de anteontem, postos de 
combustíveis da região já fica-
ram lotados. Os motoristas fize-
ram filas para garantir o tanque 
cheio antes da mudança. Em 
alguns estabelecimentos, o au-
mento foi feito anteontem, sen-
do que o reajuste passou a valer 
somente ontem nas refinarias.  
Cidades, página 8

O projeto Recicla Cidade, desen-
volvido desde o ano passado pelo 
Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (Conde-
mat) em parceria com a ONG Espa-
ço Urbano será um dos destaques 
da programação da I Conferência 
Internacional de Resíduos Sólidos 
(Cirsol). Cidades, página 8

Resíduos sólidos

PROJETO DO 
CONDEMAT  
É DESTAQUE

RADARES

Prefeitura 
promete 
licitaçao para 
este mês. p4

Os aumentos, um dos mais altos até agora, já estão valendo nos estabelecimentos do Alto Tietê

Mogi News/Arquivo
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Segurança

Após dias de caos, Linha Coral 
tem sexta-feira de calmaria

Normalização voltou a uma das linhas mais utilizadas 
da CPTM na tarde de quinta-feira. Cidades, página 8
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CONCURSO DE MISS I
Se você é do sexo feminino, tem 
idade entre 16 e 30 anos, é japone-
sa ou tem ascendência japonesa, 
é solteira e mora na região do Alto 
Tietê, pode se inscrever para par-
ticipar do 11º concurso “Miss Aki-
matsuri”, que será realizado dia 9 
de abril durante o 35º Festival de 
Outono Akimatsuri, em Mogi das 
Cruzes. Interessadas devem fa-
zer as inscrições pelo site oficial 
da festa (www.akimatsuri.com.br) 
até amanhã.

SECRETÁRIO-ADJUNTO
O secretário-adjunto da Educação 
de Mogi das Cruzes, Caio Calegari, 
deixou ontem a Pasta após cumprir 
a transição com a nova secretária, 
Patrícia Helen, que assumiu o lu-
gar de André Stabile, que deixou o 
cargo em 15 de fevereiro.

NOVA LOJA
Presente em mais de 70 estabele-
cimentos, a Doce Cacau, com mui-
to inaugurou na semana passada, 
sua primeira loja física em Mogi das 
Cruzes. O endereço está localizado 
na rua Navajas, 645, no centro de 
Mogi. A loja já é conhecida pelo mo-

gianos, já que realiza entregas via 
delivery. O novo espaço começou a 
funcionar na sexta-feira passada.

NOVO ECOPONTO
A Prefeitura de Itaquaquecetuba 
inaugurou, na última quinta-feira, 
o Ecoponto Vila Arizona para am-
pliar as ações de combate ao des-
carte irregular no município. A uni-
dade, localizada na rua Vitorino, é a 
quarta entregue em menos de um 
mês e funciona de segunda a sába-
do, das 8 às 17 horas. O local conta 
com quatro caçambas que vão rece-
ber móveis desmontados, madeiras, 
recicláveis e resíduos da constru-
ção civil, além de um espaço para 
a coleta de lâmpadas quebradas.

PODER DA MULHER
A 55ª Subseção da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB Suzano) pro-
moveu nesta quinta-feira o evento O 
Poder da Mulher em 2022, em alu-
são ao Dia Internacional das Mu-
lheres, celebrado em 8 de março. 
A cerimônia foi realizada no Teatro 
Municipal Dr. Armando de Ré e re-
cebeu cerca de cem pessoas, entre 
advogados, estudantes e membros 
da sociedade civil. 

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Ducha de água fria

F
alávamos ontem mesmo sobre a pos-
sibilidade deste ser um ano melhor, 
em razão de um provável arrefeci-
mento da pandemia e das eleições 

gerais, principalmente para presidente da 
República. Mas vem um novo aumento dos 
combustíveis – e que aumento – que parece 
jogar um balde de água fria nas expectativas.

Em outras circunstâncias, o problema nem 
seria o aumento dos preços, que acompa-
nha a paridade de preços do dólar, política 
que vem ocorrendo desde a época do ex-
-presidente Michel Temer, mas sim o poder 
de compra do brasileiro. Em outros países, 
um possível aumento poderia não ser tão 
desastroso, dado poder de compra de ou-
tras nações, algo que para nós está distante 
da realidade. Só para se ter uma ideia, para 
encher o tanque de 50 litros com gasolina 
hoje, no Brasil, a um preço de R$ 6,70, o 
motorista vai gastar R$ 335, ou seja, mais 
de um quarto em relação ao salário mínimo, 
que neste ano está em R$ 1.212.

A economia brasileira está arrebentando 
com o trabalhador porque, não só apenas 
os combustíveis  aumentaram, como outros 

aumentos estão por vir. Como tudo é trans-
portado por caminhões neste país, e o die-
sel pode passar, pela primeira vez, o valor 
da gasolina, alcançando os R$ 7, esse valor 
será repassado ao consumidor, desde o pé 
de alface até a compra de um carro, embo-
ra esta seja uma péssima ideia no momento.

Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que 
vem afetando o preço do petróleo em todo 
o mundo, existe a possibilidade de a gaso-
lina bater os R$ 15. Ainda é melhor deixar 
o carro em casa, porque não terá a menor 
condição de sair dirigindo por aí.

Algo precisa ser feito, os combustíveis são 
insumos de primeira necessidade, sem eles 
não há como locomover o país. Outra que 
coisa que não é possível esquecer é que o 
botijão de gás também vai aumentar, então 
não será apenas quem tem um veículo que 
deve estar arrancando os cabelos, mas todo 
o brasileiro que utiliza gás para cozinhar.

Por outro lado, se o etanol não sofrer ele-
vação, ele vai tomar o lugar gasolina como 
combustível mais em conta para ser utiliza-
do no carro, algo que a gasolina tinha como 
vantagem até ontem, por um nariz.

“Escuta, formosa filha do 
amor, as instruções da pru-
dência, e permite que os 
preceitos da verdade pene-
trem profundamente em teu 
coração, assim os encantos 
de tua mente darão brilho 
à elegância de tuas formas, 
e tua beleza, como a rosa a 
qual se assemelha, conser-
vará sua doçura mesmo de-
pois de murchada”. Portanto, 
você mulher, mãe e amiga 
receba as nossas mais pro-
fundas homenagens no dia 
da mulher que se passou em 
oito de março. 

Receba o nosso amor, o 
nosso carinho e admiração. 
Mas, acima de tudo quere-
mos que as mulheres saibam: 

“Haja o que houver, aconte-
ça o que acontecer, o sím-
bolo da humanidade ainda 
será uma mulher com uma 

Mulheres: fé e força

ARTIGO
Olavo Arruda Câmara

criança nos braços”. Você é 
a principal responsável pela 
vida, pelo amor e pela con-
tinuidade da raça humana, 
pois sem você mulher, sem 
você mãe, a vida se tornaria 
muito triste e Deus teria que 
mudar os destinos do mundo. 

Às mulheres que partiram 
para outras dimensões do 
Cosmos, guardaremos eter-
namente as suas imagens e 
lembranças, mas, não com 
tristezas, pois a vida é eter-
na. A cada noite ao contem-
plarmos uma estrela no céu 
iluminado, nos lembrare-
mos daquelas que se foram, 
com muita devoção e eterno 
agradecimento pelo que nos 
legaram em amor, bondade, 
sabedoria, educação e acima 
de tudo por nos ensinar os 
caminhos do bem. 

A estas poderosas mulhe-

res, devemos deixar registra-
do: “um dia nos encontra-
remos novamente na terra 
do Senhor”. Ao prestar esta 
homenagem devemos lem-
brar-nos do amor! Afinal, o 
que significa amar? O amor 
pode ser visto e sentido de 
acordo com os sentimen-
tos e emoções de cada ser. 
Quando se fala em mulher, 
é como se pudesse segurar 
a sua mão e acorrentar a 
sua alma para que permane-
cesse para sempre ao nosso 
lado. O papel de mulher é 
maravilhoso, principalmen-
te quando vê o resultado 
do seu amor que é o filho 
crescido e formado pronto 
para enfrentar a vida. Caso 
fosse possível não permiti-
ria jamais que as mulheres 
partissem desta vida para o 
mundo invisível.

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política

 olavocamara.adv@uol.com.br
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Importância do planejamento 
em obras para a engenharia
Para um bom resultando, é importante o controle de prazos e do avanço físico semana do projeto executado

CONSTRUÇÃO

A construção civil, em 
geral, é um dos setores que 
menos utiliza-se de tecno-
logias e ambientes virtuais, 
com maior parte de suas 
atividades manuais, o que 
torna todo o processo de 
construção muito custoso.

Assim, um bom controle 
e planejamento evitam o 

desperdício de materiais e 
o retrabalho de atividades, 
assim como a má qualidade 
de execução por falta de 
prazo. Quando se entende 
que a previsibilidade dessas 
atividades e o detalhamento 
trarão altos benefícios para a 
obra, as empresas costumam 
dedicar um colaborador 
focado nesse controle e ge-
renciamento, obtendo bons 
resultados em seus projetos.

Isso porque a equipe de 
campo pode se dedicar, exclu-
sivamente, à obra, enquanto 
um engenheiro civil fica res-
ponsável pelo planejamento 
das atividades, apresentando 
para a equipe, de uma for-
ma prática e resumida, os 
problemas futuros. 

Para um bom resultado e 
acompanhamento de obras 
de médio e grande porte, se 
faz necessário um controle 
do prazo e do avanço físico 
semanal da obra para mo-
nitorar a evolução e corrigir 
possíveis desvios. 

Um cronograma eficiente 

é criado na fase de estudo 
e viabilidade do projeto, 
momento que se leva em 
conta o prazo da obra para 
calcular os custos indiretos, 
como equipe, infraestrutura, 
locação de equipamentos 

em gerais e prazo médio 
de execução de cada ativi-
dade da obra. Quanto mais 
otimizado esse prazo, mais 
baixo será o custo da obra. 

O cronograma também 
proporciona o controle das 

contratações para a obra 
no devido prazo e, mais 
importante, o fluxo de caixa 
mensal necessário para que 
o proprietário ou investidor 
possa fazer os aportes men-
sais de acordo com o ritmo 

e volume de atividades da 
obra, tendo assim, uma curva 
física financeira, obtendo 
uma estimativa mensal do 
valor gasto para a execução 
até a conclusão do projeto. 

Após esse estudo e iní-
cio da obra, o engenheiro 
e os profissionais envol-
vidos poderão utilizar o 
cronograma para calcular 
o ritmo das atividades e a 
quantidade de funcionários 
e equipamentos. Com um 
bom cronograma, é possível 
antecipar desvios de prazo 
em atividades específicas que 
podem empurrar o prazo da 
obra. O acompanhamento 
físico também é importante, 
principalmente para saber 
se a obra está seguindo o 
prazo planejado ou não e 
que, assim que um desvio 
na execução for detectado, 
seja corrigido o mais breve 
possível, trazendo o prazo 
da obra de volta aos trilhos.

*Carlos Gil da Costa é 
engenheiro civil

 Cronograma também ajuda na contratação para a obra que está sendo realizada

 Fernando Frazão/Agência Brasil

Região - A maioria das cida-
des do Alto Tietê começou a 
promover mudanças sobre 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras, entretanto, as ações 
voltadas para a rede de ensino 
nos municípios devem também 
acompanhar a determinação 
do Estado.

Na nova diretiva do Estado, 
as escolas estaduais permitirão 
que os alunos possam ficar sem 
máscaras em locais abertos, 
como no pátio e quadras 
esportivas abertas, no entanto 
a obrigatoriedade continua 
sendo aplicada dentro da 
sala de aula.

A Prefeitura de Suzano 
informou que irá seguir o 
decreto estadual, mas com 
ressalvas. “No município, 
permanecerá obrigatório o 
uso de máscara em ambientes 
fechados, transporte público 
e escolas – inclusive em qua-
dras, pátios e áreas de lazer. 
O decreto municipal deve ser 
publicado nesta quinta-feira”, 
informou.

Escolas devem seguir 
Estado na flexibilização

Máscaras na quadra

Segundo a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, a administração 
municipal chegou a estudar 
o uso facultativo de máscaras 
em ambientes públicos fe-
chados nas áreas de Cultura 
e Esporte, mas reavaliações 
com técnicos da Secretaria de 
Saúde e da Vigilância Sanitária 
apontaram que ainda não é 
viável: “Este é o motivo pelo 
qual o município seguirá 
integralmente às orientações 
do Plano São Paulo”.

Ferraz de Vasconcelos infor-
mou que seguirá diretamente 
as determinações do Estado 
sobre o uso de máscaras, e que 
irá publicar um decreto com 
as devidas regulamentações 
até o final da semana. 

A cidade de Itaquaquece-
tuba informou que continua 
seguindo o Plano SP e que irá 
retirar o uso obrigatório de 
máscaras ao ar livre, e que 
continuará realizando ações 
educativas e preventivas. O 
mesmo posicionamento foi 
observado em Poá, com a 
prefeitura afirmando que irá 
seguir as diretrizes do Estado.

André Diniz

Suzano - O viaduto Ryu Mi-
zuno, que liga o centro aos 
bairros Parque Maria Helena 
e Vila Maria de Maggi, rece-
berá serviços de manutenção 
e zeladoria amanhã. Desta 
forma, a Secretaria Municipal 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana informa que vai realizar 
a interdição parcial de uma 
das vias no período matutino, 
entre 7h30 e 13 horas. 

O local vai ganhar nova 
sinalização de trânsito, com 
pintura da área lateral, revisão 
da iluminação em seu entorno 
e serviços de zeladoria, com 
limpeza de toda a calçada 
e pista. 

De acordo com o secretário 
Claudinei Galo, a pista do sen-
tido centro será parcialmente 
interditada entre as 7h30 e 
13 horas para a realização 
do trabalho de repintura das 
colunas que servem como 
base para a estrutura que liga 
a malha central de Suzano à 
uma das alças do Rodoanel e 
à rodovia Ayrton Senna.

Ryu Mizuno 
será interditado 
amanhã para 
manutenção

Parcial

Carlos Gil da Costa*

Saúde registra 1,5 mil 
atendimentos diários
Suzano - A campanha de 
vacinação contra o coronavírus 
(Covid-19) tem prosseguimento. 
Nesta semana, o município 
registrou média diária de 
1,5 mil atendimentos nas 
24 salas de vacinação dos 
postos da rede de atenção 
básica. Entre segunda e ontem, 
foram feitas 7.808 aplicações, 
sendo 58,6% delas referentes 
à terceira dose, de reforço. O 
acolhimento para os maiores 
de 12 anos ocorre das 8 às 
15 horas. Já para as crianças 
é necessário agendamento 
prévio na plataforma virtual 
bit.ly/Agendamento_Suzano.

Do total de atendimen-
tos, 4.578 contemplaram o 
público da terceira dose. O 
grupo é seguido pelas crianças 
que receberam a segunda 
aplicação, sendo que 1.777 
concluíram o esquema vacinal 
nos últimos sete dias. Ainda 
nesta semana, 810 pessoas 
tomaram o imunizante pela 
primeira vez, sendo 626 de 
5 a 11 anos de idade. Outros 
643 adultos completaram a 

Na semana

vacinação com a segunda dose.   
De acordo com o secretário 

municipal de Saúde, Pedro Ishi, 
a campanha de imunização 
segue com boa adesão. “Os 
números mostram a preocupa-
ção do suzanense em buscar a 
vacina, completar o esquema 
e reforçar a imunização. Isso 
é muito interessante de se 
observar porque reforça o 
compromisso da população 
com a saúde pública”, destacou.

Segundo dados da plata-
forma “Vacina Já”, Suzano 

alcançou 100% da população 
adulta vacinada com pelo 
menos uma dose. Em relação 
à segunda aplicação, 98% do 
público estimado concluiu o 
esquema vacinal. Já na dose 
de reforço, são contabiliza-
dos 123.020 contemplados 
(50,2%). Quanto à proteção 
dos pequenos, a cidade soma 
22.619 vacinados com pelo 
menos a primeira dose, sendo 
89,6% do público infantil de 
5 a 11 anos, estimado em 
25.230 crianças. 

Ações foram realizadas em salas de vacinação 

Glaucia Paulino/Secop Suzano   
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Prefeitura promete licitação 
de radares até fim deste mês

Mogi - A Prefeitura infor-
mou ontem que, até o fim deste 
mês, será aberto o processo 
licitatório para a empresa 
que ficará responsável pela 
instalação e manutenção dos 
radares de veículos da cidade.

Segundo a Secretaria de 
Mobilidade Urbana do mu-
nicípio, um novo processo 
está em andamento entre 
as pastas responsáveis, e a 
previsão é de que o proce-
dimento ainda seja aberto 
no primeiro trimestre deste 
ano, sendo que no final de 
2021 a previsão de abertura 
do processo era para o início 
de janeiro.

Segundo a Pasta, a contratação 
dos serviços de tecnologia para 
a mobilidade contará com um 
novo conceito, envolvendo a 
fiscalização eletrônica como 
parte dos processos. “O for-
necimento de soluções de 
inteligência viária e tecnológica 
para o transporte coletivo, e 
a operação de uma central 

Fiscalização

informatizada de trânsito, 
estão dentro do escopo da 
nova contratação que, entre 
outras ações previstas, trará a 
modernidade, a atualização 
tecnológica e a agilidade 
necessárias para uma gestão 
inteligente e inclusiva da 
mobilidade urbana”.

A administração municipal 
também ressaltou que todo o 
processo para os equipamentos 
de fiscalização eletrônica será 
precedida de um processo 

educativo junto aos mo-
toristas, informando onde 
serão ativados e instalados 
os radares.

O sistema de monitoramen-
to por radares fotográficos, 
que permaneceu desativado 
desde agosto de 2020, foi 
reativado em maio do ano 
passado, sendo descontinuado 
em agosto do mesmo ano, 
devido ao fim do contrato 
com o Consórcio Caminhos 
Seguros Mogi.

André Diniz

A contratação dos serviços de tecnologia pra a 

Mogi News/ Arquivo

Mogi Moderno recebe 
mutirão Cidade Bonita
Mogi- A partir de hoje, um 
trecho do Mogi Moderno 
receberá o mutirão Cidade 
Bonita, uma força-tarefa que 
envolve todos os setores 
da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana 
e visa deixar os bairros da 
cidade em boas condições 
de conservação. Será aten-
dido o perímetro do Mogi 
Moderno compreendido 
entre as avenidas Prefeito 
Francisco Ferreira Lopes, 
Prefeito Carlos Alberto 
Lopes e Presidente Getúlio 
Vargas.

A ação terá carta de ser-
viços completa, incluindo a 
Operação Cata-Tranqueira. 
Assim, os moradores que 
desejam descartar móveis 
velhos e outros itens in-
servíveis devem deixar o 
material na calçada em frente 
aos seus imóveis até as 7 
horas de hoje, para que as 
equipes façam a recolha. A 
operação garante a destina-
ção correta dos materiais e 
também contribui para evitar 

Hoje

enchentes e alagamentos.
Quem tiver pneus para 

descartar também pode 
separá-los. Só não são re-
colhidos lixo doméstico, 
roupas, restos de construção 
civil (entulho) e material 
resultante de poda de árvore 
ou jardinagem.

O mutirão terá serviços de 
limpeza pública, com roçada, 
raspagem e retirada de lixo 
e entulho e também limpeza 
e manutenção de praças, 

serviços de tapa-buraco, 
limpeza e desobstrução 
de bocas de lobo e galerias 
de águas pluviais, troca de 
luminárias e nivelamento 
e cascalhamento em vias 
ou trechos de vias não 
asfaltados.

A definição dos bairros a 
serem atendidos obedece a 
um novo sistema de plane-
jamento da Secretaria, que 
tem como base a chamada 
matriz GUT, uma ferramenta 
que auxilia na definição 
de prioridades, buscando 
organizar as demandas de 
acordo com sua gravidade 
(G), urgência (U) e tendência 
(T). Isso vale tanto para as 
demandas que chegam por 
terceiros à Secretaria, como 
também pelo mapeamento 
feito pelas próprias equipes, 
a partir de vistorias.  

A previsão é que os tra-
balhos no Mogi Moderno 
sejam finalizados em uma 
semana. Mais informações 
podem ser obtidas por meio 
do telefone 4798-5706.

Reunião na OAB na terça vai 
abordar revisão de legislação 
Encontro será sobre processo de revisão da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos) de Mogi

USO DO SOLO

Mogi - A Secretaria Municipal 
de Planejamento e Urbanismo 
realizará na próxima terça-

-feira, a partir das 18h30, 
uma reunião técnica setorial 
sobre o processo de revisão 
da Lei de Ordenamento do 
Uso e Ocupação do Solo de 
Mogi das Cruzes (Louos). O 
evento ocorrerá no auditório 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) de Mogi 
das Cruzes (rua dr. Cândido 
Xavier de Almeida e Souza, 
175) e faz parte das ações 
de divulgação da revisão 
da legislação.

O secretário Claudio de 
Faria Rodrigues lembra que 
o processo de participação 
popular foi prorrogado até 
o final da abril. As sugestões 
podem ser feitas pelo site - 
https://www.mogidascruzes.
sp.gov.br/pagina/secretaria-de-

-planejamento-e-urbanismo/
revisao-da-louos-lei-de-

-ordenamento-do-uso-e-
-ocupacao-do-solo

“O projeto vem sendo cons-
truído a partir da participação 

das pessoas, em um processo 
democrático e que busca jus-
tamente incluir as demandas 
da sociedade. Queremos uma 
legislação renovada, que seja 
resultado da participação 
social e que reflita o que os 
mogianos querem para o 
seu município. Temos um 
bom relacionamento com 
a OAB e a reunião técnica 
setorial contribuirá para 
a divulgação do trabalho”, 
explica o secretário.

Nas últimas semanas, Clau-
dio Rodrigues participou de 
encontros com os vereadores 
e com os comerciantes para 
tratar do tema. O diálogo 
com os parlamentares acon-
teceu no dia 21 de fevereiro 
e foi proveitoso, segundo 
o secretário, assim como a 
reunião na Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC), no dia 24. Nas duas 
oportunidades, o secretário 
municipal fez uma explana-
ção sobre a importância da 
lei e principalmente sobre a 
participação popular.

Planejamento 
A Lei de Ordenamento 

do Uso e Ocupação do Solo 
foi instituída pela Lei Mu-
nicipal nº 7.200, de 31 de 
agosto de 2016, e é um dos 
principais instrumentos de 

planejamento territorial da 
cidade, reunindo as regras 
do zoneamento e a definição 
dos parâmetros de uso e de 
ocupação do solo.

A revisão da lei está prevista 
no novo Plano Diretor de 

Mogi das Cruzes, aprovado 
pela Lei Complementar nº 
150, de 26 de dezembro de 
2019. “Fizemos a revisão do 
Plano Diretor e o artigo 242 
determina que a legislação 
urbanística municipal deverá 

ser revista e alterada para 
ajuste e adequação aos seus 
dispositivos legais, assegu-
rada a ampla participação 
popular na discussão dos 
temas abordados”, detalha 
o secretário. Já foram reali-
zadas reuniões com órgãos 
da Administração Municipal 
(ocorridas entre fevereiro e 
junho do ano passado) e 
encontros setoriais. 

Claudio Rodrigues lembra 
que, após o prazo de apresen-
tação das sugestões, a etapa 
seguinte será dedicada à 
avaliação das condições atuais 
de ocupação do território e 
identificação de convergências 
e divergências. A próxima 
fase prevê o alinhamento 
dos conceitos e estratégias 
centrais para a nova legislação, 
enquanto a etapa posterior 
será dedicada à construção 
da minuta do projeto de lei.

Assim que a proposta estiver 
elaborada, será encaminha-
da ao Conselho Municipal 
da Cidade (ConCidade), e 
depois ao Legislativo.

Processo visa construir uma legislação renovada, com participação dos mogianos

(Divulgação/PMMC)

Ação terá serviços 
de limpeza pública, 
com roçada, 
raspagem e retirada 
de lixo e entulho
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Roda de Conversa será 
realizada na terça-feira
Mogi Na próxima terça-feira, 
a Secretaria Municipal de 
Cultura fará mais uma ação 
em homenagem ao Mês da 
Mulher. Será a roda de con-
versa “A Mulher na Cultura 
em Mogi das Cruzes”, um 
bate-papo entre mulheres 
que representam o segmen-
to cultural, bem como a 
universalidade feminina. 
O encontro será no Teatro 
Vasques, terá início às 19 
horas e a entrada é gratuita.

Participarão da roda de 
conversa a presidente do 
Conselho Municipal da Mulher 
(Commulher), Vânia Silva, 
a presidente do Conselho 
Municipal de Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cul-
tural, Artístico e Paisagístico 
(Comphap); Ana Sandim, a 
atriz e gestora cultura; Da-
niele Santana e a integrante 
do grupo musical Umbigo 
de Yayá, Gisele Maré.

O encontro faz parte do 
projeto Arte: Substantivo 
Feminino, que a Secreta-
ria Municipal de Cultura e 

Mulher na Cultura

Turismo promove nos meses 
de março e abril deste ano, 
como forma de estimular e 
refletir sobre o protagonis-
mo da mulher na cultura 
e na sociedade mogiana e 
brasileira.

Na programação deste 
mês, a Secretaria Municipal 
de Cultura também abriu 
editais que visam selecionar 
artistas para participarem da 
1ª Mostra Arte: Substantivo 
Feminino, que será realizada 

entre março e abril.
O Teatro Vasques, onde 

acontecerá a roda de con-
versa, segue operando com 
70% de ocupação máxima, 
em respeito aos protocolos 
sanitários e o uso de máscara 
durante a atividade também 
continua sendo obrigatório. 
O espaço de cultura está 
localizado na rua Dr. Corrêa, 
515, no Centro Histórico. 
Mais informações pelo te-
lefone 4798-6900.

Encontro com mulheres será no Teatro Vasques 

Divulgação/PMMC

Capacitação de 26 novos é 
concluída pela Agricultura
Mogi - A Secretaria Municipal 
de Agricultura realizou, ontem, 
a cerimônia de entrega dos 
certificados de participação 
para membros da primeira 
edição da Escola do Feirante. 
No total, são 26 novos em-
preendedores que iniciam 
suas atividades nas feiras 
livres da cidade na próxima 
terça-feira. A capacitação foi 
promovida em parceria com 
o Sebrae.

Os novos empreendedo-
res irão atuar em diversos 
pontos nas modalidades 
Feira Tradicional, Temática, 
Noturna e Varejão, preen-
chendo vagas nos varejões 
da Vila da Prata, Oropó e 
Mercado do Produtor, em 
feiras tradicionais diurnas, em 
feiras noturnas, e nas feiras 
temáticas do Produtor Rural 
e de Produtos Orgânicos. 

Os novos comerciantes 
obtiveram autorização para 
comercializar produtos diversos 
como armarinhos, plantas e 
flores ornamentais, laticínios, 
frutas, ovos, pescados, bananas, 

Empreendedorismo

utilidades domésticas, roupas, 
armarinhos e brinquedos, 
confeitaria, palmito, café 
em grãos e moído, hotifrutis 
orgânicos, pertences para fei-
joada, conversas e compotas, 
condimentos, grãos e cereais, 
milho verde e derivados, açaí, 
verduras e alimentos prontos 
para consumo. 

Durante a capacitação, 
realizada desde segunda-feira, 
os comerciantes conheceram a 
rotina do feirante, informações 

sobre logística e retorno 
financeiro, leis e decretos 
sobre as feiras, orientações 
sobre exposição e vitrine 
de produtos, entre outros 
temas importantes para o 
desenvolvimento dos novos 
negócios. 

A capacitação ocorreu na 
Escola de Empreendedorismo 
e Inovação e a Secretaria 
Municipal de Agricultura 
continuará oferecendo todo 
suporte e orientações necessárias.

Feirantes irão atuar em diversos pontos de Mogi

Divulgação/PMMC

Mega-aumento nos combustíveis 
pode alterar rotina dos motoristas

Com o preço da gasolina 18,8% maior, entre outros combustíveis, rotina de motoristas profissionais ou não vai mudar

MAIS ESSA!

Região- O novo reajuste dos 
combustíveis vai impactar 
no bolso dos motoristas no 
Alto Tietê. O valor do litro 
da gasolina subiu 18,8% e 
do diesel 24,9%. O aumento 
dos preços de gasolina, diesel 
e gás de cozinha foi anunciado 
anteontem pela Petrobras, e 
já à tarde o movimento era 
grande em postos da região.

A professora Jussara Oliveira, 
de Suzano, disse que vai precisar 
rever a rotina. “O aumento vai 
impactar e muito o meu dia 
a dia porque utilizo o carro 
diariamente, e com o aumento 
da gasolina, vou ter que voltar 
para o transporte público”. A 
educadora também acredita 
que outras pessoas passarão 
a repensar suas rotinas para 
evitar gastos excessivos.

Walter dos Reis Costa, 
motorista que trabalha com 
entregas, está indignado com 
o novo aumento nos preços. 

“É um absurdo, um aumento 
abusivo desse não tem como”, 

desabafou o motorista, dizendo 
que o salário não consegue 
acompanhar os múltiplos 
aumentos, o que impacta 
na vida cotidiana. “Reflete na 
gente que é assalariado, isso 
é um peso muito grande”, 
destacou.

Na tarde de anteontem, 
postos de combustíveis da 
região já ficaram lotados. Os 
motoristas fizeram filas para 
garantir o tanque cheio antes 
da mudança. “Nosso posto 
ficou bem movimentado, todo 
mundo correu para abaste-
cer”, explicou Donato Kano, 
proprietário de posto, no 
bairro Alto do Ipiranga, em 
Mogi das Cruzes. No local, 
o preço do diesel que estava 
R$ 5,899, por litro, antes do 
reajuste; está por R$ 6,499. 
Já a gasolina foi de R$ 6,849 
para R$ 6,949, por litro.

“Os consumidores precisa-
vam garantir os preços antigos 
por isso até as 22 horas foi 
direto, com fila que chegou 
até fora do posto”, disse Kano. 
O reajuste surpreendeu até 

mesmo o comerciante, que 
destacou que há muito tempo 
não acontecia um aumento 
desse nível, enfatizando que 
o preço vai impactar toda a 
sociedade. “Quem depende 
de combustível vai ter que 

repassar o valor”, disse.
Em alguns estabelecimentos, 

o aumento foi feito anteontem, 
sendo que o reajuste passou 
a valer somente ontem nas 
refinarias. Uma gerente de um 
posto no centro de Mogi das 

Cruzes, admitiu à reportagem 
que o aumento foi repassado 
ao consumidor no mesmo 
dia do anúncio. “Esperamos 
não ter carros para efetuar a 
troca de preço, porém alguns 
clientes que chegaram na hora 

e receberam a informação do 
aumento não gostaram”. A 
alteração, segundo ele, ocorreu 
apenas no preço da gasolina, 
durante a semana os valores 
dos demais combustíveis 
devem ser reajustados.

Reajuste
O preço da gasolina teve 

aumento de 18,8%, do diesel 
de 24,9% e do gás de cozinha 
de 16,1%. O aumento foi 
anunciado, no mesmo dia em 
que o Senado Federal analisava 
relatórios sobre projetos que 
estabilizassem o preço dos 
combustíveis.

“Hoje, após 57 dias sem 
reajustes, a Petrobras fez 
ajustes nos seus preços de 
venda de gasolina e diesel 
para as distribuidoras”, in-
formou a estatal. O preço 
médio de venda da gasolina 
para as distribuidoras, de 
acordo com a Petrobras, foi de  
R$ 3,25 para R$ 3,86, por litro. 
Já no caso do diesel o preço 
médio foi de R$ 3,61 para  
R$ 4,51, por litro.

Raissa Sandara

Reajuste de combustíveis impactou postos e motoristas de toda a região

Raissa Sandara/Mogi News
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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

FABIO  CHIAROTTI ANUNCIAÇÃO, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido  em  
Suzano,  SP  no  dia  vinte  e  seis  de  setembro de mil novecentos  e oitenta e seis (26/09/1986), 
residente e domiciliado Rua Prefeito  José  de Melo Franco, 737, Jardim Universo, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de Marcos de Santana da Anunciação e de Mara Elisa Chiarotti
Anunciação.                                                           
NAARA  CRISTINA  DA  SILVA  SANTOS,  estado  civil  solteira, profissão vendedora,  nascida  em 
Mogi das Cruzes, SP no dia onze de setembro de mil  novecentos e noventa e três (11/09/1993), 
residente e domiciliada Rua  Prefeito  José  de  Melo  Franco,  737, Jardim Universo, Mogi das 
Cruzes,  SP,  filha  de Valmir Ribeiro dos Santos e de Marcia Cristina Dantas da Silva Santos.                                               
Conversão de União Estável                                            

DOUGLAS APARECIDO DOMICIANO, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em Mogi 
das Cruzes, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos  e noventa e três (26/02/1993), 
residente e domiciliado Rua Lindenberg,  18,  casa  02, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP,
filho de Dalva Luzia Domiciano.                                       
ELIETE  APARECIDA  ALVES  DE  ARAUJO,  estado civil solteira, profissão gerente  de  
processos e negocios I, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia  doze  de janeiro de mil 
novecentos e noventa e seis (12/01/1996), residente  e domiciliada Rua Lindenberg, 18, CASA 
02, Jardim Aeroporto III,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de José Pereira de Araujo e de Nalva Alves 
de Araujo.                                                      
Conversão de União Estável                                            

JOSE  EDUARDO  RODRIGUES  CARDOSO,  estado  civil  solteiro,  profissão ajudante  geral,  
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia nove de agosto de  mil  novecentos  e  setenta  e  
quatro  (09/08/1974),  residente e domiciliado  Rua  Júlio  Aragão, 788, Loteamento Municipal 
Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de THEREZINHA RODRIGUES DE MIRANDA.        
DEINSE  BARBOSA  DA  SILVA,  estado  civil  solteira, profissão do lar, nascida  em  Mogi  das  
Cruzes,  SP  no  dia cinco de fevereiro de mil novecentos  e  oitenta (05/02/1980), residente e 
domiciliada Rua Júlio Aragão,  788,  Loteamento  Municipal  Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP,
filha de FLORIANO NONATO DA SILVA e de LEONTINA BARBOSA DE SOUZA.     
Conversão de União Estável                                            

ALEX  BEZERRA  DE  OLIVEIRA  BENTO,  estado  civil  solteiro, profissão policial  militar,  
nascido  em  Ribeirão  Pires, SP no dia dezoito de março  de  mil  novecentos  e oitenta e nove 
(18/03/1989), residente e domiciliado  Rua  Irineu  Pedroso de Moraes, 23, Vila Brasileira, Mogi
das  Cruzes,  SP,  filho  de  JOSE  BENTO  e  de  ANA MARIA BEZERRA DE  OLIVEIRA.                                                             
MARIA  CRISTIANE  DE SOUZA, estado civil solteira, profissão técnica em enfermagem,  
nascida em Lages, SC no dia vinte e um de novembro de mil novecentos  e oitenta e três 
(21/11/1983), residente e domiciliada Rua Irineu  Pedroso  de  Moraes, 23, Vila Brasileira, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de ILARINO DE SOUZA e de NADIR DAS GRAÇAS SOUZA.                
Conversão de União Estável                                            

DAIANE   ELIZABETE   DE  OLIVEIRA,  estado  civil  solteiro,  profissão operadora  de loja, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta de novembro de   mil  novecentos  e  oitenta  e  nove  
(30/11/1989),  residente  e domiciliada  Avenida Valentina Mello Freire Borenstein, 2100, Vila São
Francisco, Mogi das Cruzes, SP, filha de Edna Rosângela de Oliveira.   MILENA  CLARO 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar,  nascida  em Mogi das Cruzes, 
SP no dia dezessete de fevereiro de mil  novecentos e noventa e nove (17/02/1999), residente 
e domiciliada Avenida  Valentina  Mello Freire Borenstein, 2100, Vila São Francisco, Mogi  das  
Cruzes,  SP,  filha de Osmil Costa de Oliveira e de Silvana Claro Teixeira de Oliveira.                                           
Conversão de União Estável                                            

VILSON  DOS  SANTOS  SILVA, estado civil solteiro, profissão professor, nascido  em  Mogi  
das  Cruzes,  SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos  e setenta e nove (17/10/1979), 
residente e domiciliado Rua João  Baptista  Monteiro,  87,  casa  04,  Vila  Melchizedec, Mogi das
Cruzes,  SP, filho de Valdemar Julião da Silva e de Hilda dos Santos e Silva.                                                                
PAMELA  BARBOZA  DE  SOUZA,  estado  civil solteira, profissão analista contábil,  nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil  novecentos e oitenta e nove (27/12/1989), 
residente e domiciliada Rua  João  Baptista  Monteiro, 87, casa 04, Vila Melchizedec, Mogi das
Cruzes,  SP, filha de Jario Conceição de Souza e de Leci Maria Barboza de Souza.                                                             

JOSÉ  APARECIDO  CORDEIRO  CALADO,  estado  civil  solteiro,  profissão pedreiro,  nascido 
em Presidente Prudente, SP no dia treze de abril de mil   novecentos   e   cinquenta  e  oito  
(13/04/1958),  residente  e domiciliado  Viela  Jatobá,  09,  casa  02,  Jardim Planalto, Mogi das
Cruzes, SP, filho de JOSÉ CORDEIRO CALADO e de MARIA ROSA DE MEDEIROS. 
JASMILINA  ANTERO  DA  CRUZ, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida  em  Cruzalia,  
SP  no  dia nove de agosto de mil novecentos e sessenta  e  dois  (09/08/1962), residente e 
domiciliada Viela Jatobá, 09,  casa  02,  Jardim  Planalto,  Mogi das Cruzes, SP, filha de ANDRE
ANTERO DA CRUZ e de JOSEFA MARIA DA CRUZ.                             
Conversão de União Estável                                            

ABENONIAS   DA   CONCEIÇÃO  SILVA,  estado  civil  solteiro,  profissão funcionario publico, 
nascido em Lago da Pedra, MA no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e sessenta e nove 
(25/04/1969), residente e domiciliado  Rua  Francisco  Martinêz  Casanova,  146, casa 01, Jardim
Santa Teresa, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOÃO PEREIRA DA SILVA e de JULIA MARIA DA 
CONCEIÇÃO.                                             
IDAIANE  NUNES DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão ajudante de produção,  nascida  
em  Monteiro,  PB  no  dia  cinco de agosto de mil novecentos  e oitenta e oito (05/08/1988), 
residente e domiciliada Rua Francisco  Martinêz  Casanova, 146, casa 01, Jardim Santa Teresa, 
Mogi das  Cruzes, SP, filha de EDIVALDO ARRUDA DE ANDRADE e de NÚBIA RAQUEL 
NUNES DE ANDRADE.                                                     
Conversão de União Estável                                            

EDERSON  DO  NASCIMENTO  BATISTA,  estado  civil  solteiro, profissão , nascido  em  Mogi 
das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil  novecentos e oitenta e dois (24/02/1982), 
residente e domiciliado Rua  Doutor José Juca Assi, 251, Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP,
filho de JOAQUIM BATISTA e de CAROLINA JOSÉ DO NASCIMENTO.            

ZENITE  ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão promotora de vendas, nascida em 
Mogi das Cruzes, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos  e setenta e oito (09/02/1978), 
residente e domiciliada Rua Doutor  José  Juca  Assi,  251,  Jardim Planalto, Mogi das Cruzes, SP,
filha de WILSON ALVES DA SILVA e de APARECIDA FERNANDES.              
Conversão de União Estável                                            

LUIZ  ALVES  CIRINO  JUNIOR, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido  em  Mogi  
das Cruzes, SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos  e noventa e nove (26/08/1999), 
residente e domiciliado Rua Raimundo Balbino de Freitas, 3, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, 
filho de Luiz Alves Cirino e de Luciana Corrêa Cirino.                      
LAIANE SOUZA LISBOA, estado civil solteira, profissão autonoma, nascida em  Ipíaú,  BA  no  
dia onze de junho de dois mil e dois (11/06/2002), residente  e  domiciliada  Rua  Raimundo  
Balbino  de Freitas, 3, Vila Pomar,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha  de Edvaldo Pereira Lisboa e de 
Zoraide Brito de Souza.                                               
Conversão de União Estável                                            

ANTONIO  CARLOS  DE  OLIVEIRA  JUNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar  de  
produção, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro de  maio  de mil novecentos e oitenta 
e seis (01/05/1986), residente e domiciliado  Rua  Fernando  Namura, 315, Jardim Santa Teresa, 
Mogi das Cruzes,  SP,  filho de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e de ZILDA APARECIDA
MACHADO DE OLIVEIRA.                                                  
NILCE  DE  SANTANA  CAMPOS,  estado  civil  solteira, profissão do lar, nascida  em  Mogi  
das  Cruzes,  SP  no  dia  nove  de setembro de mil novecentos  e noventa e dois (09/09/1992), 
residente e domiciliada Rua Fernando  Namura, 315, Jardim Santa Teresa, Mogi das Cruzes, SP, 
filha de ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS e de NILZA PEREIRA DE SANTANA CAMPOS.   

CAIKE  OTTONI  DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão empresário, nascido  em  Mogi  
das  Cruzes, SP no dia dezessete de setembro de mil novecentos  e noventa e três (17/09/1993), 
residente e domiciliado Rua Thuller,  1196,  Jardim  Universo,  Mogi das Cruzes, SP, filho de JOSE
RICARDO DOS SANTOS e de JEANNE CRISTINA OTTONI.                       
JAQUELINE  SILVA  AGUIAR,  estado civil solteira, profissão auxiliar de produção,  nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e sete de julho  de  mil  novecentos  e noventa e oito 
(27/07/1998), residente e domiciliada  Rua  Thuller, 1196, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP,
filha de AVANILTON OLIVEIRA AGUIAR e de NADIR ALMEIDA DA SILVA AGUIAR.

MAURICIO   APARECIDO   MANTOAN,   estado  civil  divorciado,  profissão aposentado,  
nascido  em  São  Caetano do Sul, SP no dia vinte e um de abril de mil novecentos e cinquenta 
e quatro (21/04/1954), residente e domiciliado  Rua  Professora  Ana  Maria  Barbosa  Garcia,  
333,  Vila
Paulista,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filho de Walter Mantoan e de Maria Vitorino Mantoan.                                                     
SONIA  APARECIDA  MORANDINI,  estado  civil solteira, profissão técnica enfermagem, 
nascida em Santo André, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e sessenta e sete 
(20/09/1967), residente e domiciliada Rua Professora  Ana  Maria  Barbosa  Garcia,  333, Vila 
Paulista, Mogi das
Cruzes,  SP,  filha de Claudio Herminio Morandini e de Jacira Fedoruck Morandini.                                                            
Conversão de União Estável                                            

IDENILDO SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido  em  
Salvador,  BA  no  dia  oito de julho de mil novecentos e oitenta  e  três  (08/07/1983),  residente  
e domiciliado Rua Efigênia Antônia dos Santos, 111, casa 02, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de JOAQUIM DE SOUZA e de ALAIDE DOS SANTOS.                     
FERNANDA   ALMEIDA  DOS  SANTOS,  estado  civil  divorciada,  profissão motorista,  
nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia dois de setembro de mil  novecentos e setenta e 
nove (02/09/1979), residente e domiciliada Rua  Efigênia  Antônia  dos Santos, 111, casa 02, 
Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filha de NELSON RODRIGUES DOS SANTOS e de 
HELENA PINTO DE ALMEIDA.                                                           
Conversão de União Estável                                            

ÉDER  AUGUSTO  PINA DE BRITO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de  produção,  
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de junho de  mil  novecentos  e  noventa  
(19/06/1990), residente e domiciliado Avenida Julio Simões, 98, B, Vila Paulista, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de JOSÉ ROBERTO DE BRITO e de SANDRA SUELI PINA.                      
JULIANA  RODRIGUES  DE  OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar,  nascida em 
Serra, ES no dia trinta de agosto de mil novecentos e noventa  e  dois  (30/08/1992),  residente 
e domiciliada Avenida Julio Simões,  98,  B,  Vila  Paulista,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de JOÃO 
VILÁZIO DALFIOR DE OLIVEIRA e de ROSIMERI RODRIGUES.                  
Conversão de União Estável                                            

MOACIR  SÁ  NERES DA ROCHA, estado civil solteiro, profissão tecnico em edificações,  
nascido  em Osasco, SP no dia vinte e dois de outubro de mil   novecentos   e   setenta  e  
quatro  (22/10/1974),  residente  e domiciliado  Rua  Cumbica,  63, Jardim Aeroporto III, Mogi 
das Cruzes,
SP, filho de Albertino Neres da Rocha e de Margarida Paixão Sá Rocha.  JUSSARA  
MODESTO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em 
Belem, PA no dia vinte e um de julho de mil novecentos  e oitenta e seis (21/07/1986), residente 
e domiciliada Rua
Campo  de  Marte, 274, casa 02, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
Creuzeunaldo Lobo de Oliveira e de Joana Maria Modesto de Oliveira.                                                             

GABRIEL  HENRIQUE LIMA SILVA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão alimentador  de  
linha  de produção, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia  vinte  e nove de março de dois 
mil e um (29/03/2001), residente e domiciliado  Rua  Júlio Antônio de Andrade, 89, Vila Jundiaí, 
Mogi das Cruzes,  SP, filho de CLAUDIO ROBERTO SILVA DA COSTA e de SOLANGE LIMA 
DA SILVA.                                                             
QUEILA  DE  SOUZA  SANTOS,  estado  civil  solteira,  profissão do lar, nascida  em  Mogi  das 
Cruzes, SP no dia vinte e seis de junho de dois mil  e três (26/06/2003), residente e domiciliada 
Rua Júlio Antônio de Andrade, 89, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, filha de PABLO BARBOSA

DOS SANTOS e de RENATA APARECIDA DE SOUZA SANTOS.                     
Conversão de União Estável                                            

NATANAEL  IGNÁCIO PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Primeiro de Maio, PR no dia dois de junho de mil novecentos e  setenta e dois (02/06/1972), 
residente e domiciliado Rua Icicariba, 245,  Jardim  Elba, Mogi das Cruzes, SP, filho de 
APARECIDO PINHEIRO e de MARIA IGNÁCIO PINHEIRO.                                            
SHIRLEY CELESTINO DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão ajudante geral,  nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos  e  setenta  e quatro 
(29/01/1974), residente e domiciliada Avenida  Prefeito  Maurílio Souza Leite Filho, 777, Bloco 
J, apto 501,
Parque  Olímpico,  Mogi  das  Cruzes, SP, filha de MILTON CELESTINO DE SOUZA e de 
JOANEDE AUGUSTO DE SOUZA.                                  

FABIO  ALVES  DA  SILVA,  estado civil solteiro, profissão , nascido em Mogi  das  Cruzes, SP 
no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e setenta  e  nove  (16/09/1979),  residente  
e  domiciliado  Rua  Maria Bertolina  de Oliveira, 240, casa 03, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP,
filho de VICENTE ALVES DA SILVA e de VALQUIRIA MATILDE ALVES DA SILVA. CASSIA  
CRISTINA  ISHII,  estado  civil solteira, profissão auxiliar de qualidade,  nascida  em Mogi das 
Cruzes, SP no dia quatorze de janeiro de  mil  novecentos  e  oitenta  e  cinco  (14/01/1985),  
residente  e domiciliada Rua Maria Bertolina de Oliveira, 240, Vila Pomar, Mogi das Cruzes,  SP,  
filha  de  PEDRO  HIDEO  ISHII  e  de  MARIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO ISHII.                                                      
Conversão de União Estável                                            

CLAUDIO  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteiro,  profissão  auxiliar de pedreiro,  nascido  em  
Mogi das Cruzes, SP no dia três de setembro de mil  novecentos e oitenta e dois (03/09/1982), 
residente e domiciliado Rua  Europa,  280, Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filho
de JOSÉ DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA SANCHES GUTIERRES DOS SANTOS. 
MARGARETE   CECILIO   DA  SILVA,  estado  civil  divorciada,  profissão faxineira,  nascida  em  
Mogi das Cruzes, SP no dia treze de agosto de mil  novecentos e setenta e três (13/08/1973), 
residente e domiciliada Rua  Europa,  280, Jardim Santos Dumont II, Mogi das Cruzes, SP, filha
de JOSÉ VICENTE DA SILVA e de JULIANA JOSÉ CECILIO.                   

THIAGO   AUGUSTO  DE  VASCONCELOS  RODRIGUES,  estado  civil  solteiro, profissão  
designer  grafico,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia primeiro  de  outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (01/10/1986), residente  e  domiciliado  Avenida  Manoel  Lino  da 
Silva, 43, Jardim Aeroporto II, Mogi das Cruzes, SP, filho de Antonio Carlos Rodrigues e
de Maria Ines Vasconcelos Tavares.                                    
DÉBORA  HELLY  DA  SILVEIRA,  estado  civil solteira, profissão do lar, nascida  em  Mogi  das  
Cruzes,  SP  no  dia quatro de novembro de mil novecentos  e  oitenta  e  oito  (04/11/1988), 
residente e domiciliada Avenida  Manoel  Lino  da  Silva,  43,  Jardim  Aeroporto II, Mogi das
Cruzes,  SP, filha de Waldemiro José da Silveira e de Maria Barbara de Souza da Silveira.                                                    

LINCOLN TERUO DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão autonomo, nascido  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  trinta  de  março de mil novecentos  e oitenta e dois 
(30/03/1982), residente e domiciliado Rua Isidoro  Boucault, 109, Vila Brás Cubas, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de
Narciso de Carvalho e de Dirce Tikae de Carvalho.                     
MARILIA  NOGUEIRA  PIRES,  estado  civil solteira, profissão técnica de segurança do 
trabalho, nascida em São Paulo- Capital no 38 Subdistrito - Vila Matilde no dia dezessete 
de outubro de mil novecentos e oitenta e  quatro  (17/10/1984), residente e domiciliada Rua 
Isidoro Boucault,
109,  Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha de Luiz Carlos Pires e de Aparecida Donizete 
Nogueira.                                     

CAYNAN  DE  JESUS  LICA  GONÇALVES  FERREIRA,  estado  civil  solteiro, profissão  
jornalista,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezenove de  maio  de mil novecentos 
e noventa e sete (19/05/1997), residente e domiciliado  Rua  Santa  Efigênia,  1213,  Jardim  
Universo,  Mogi das Cruzes, SP, filho de WILSON DE JESUS GONÇALVES FERREIRA e de 
ROSEMEIDE APARECIDA LICA GONÇALVES FERREIRA.                                    
FABIANA  CRISTINA  UCHÔAS, estado civil solteira, profissão jornalista, nascida  em  São  
José  dos  Campos,  SP no dia trinta de julho de mil novecentos  e noventa e seis (30/07/1996), 
residente e domiciliada Rua Santa  Efigênia,  1213, Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, 
filha de
SERAFIM UCHÔAS e de SILVANA DE FATIMA UCHÔAS.                         

ANTONIO  MONTEIRO NETO, estado civil solteiro, profissão controlador de acesso,  nascido 
em Mogi das Cruzes, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos  e oitenta e dois 
(09/12/1982), residente e domiciliado Rua Noz,  17, casa 02, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de FRANCISCO MONTEIRO NETO e de THEREZINHA PERPETUA CANTARINO 
SOBRINHO.            
MARIA  DOMINGAS  DE  SOUSA,  estado civil divorciada, profissão do lar, nascida  em  
Coroatá, MA no dia dezesseis de abril de mil novecentos e setenta e oito (16/04/1978), 
residente e domiciliada Rua Noz, 17, casa 02, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filha de MARIA 
DE JESUS DE SOUSA.
Conversão de União Estável                                            

ANDERSON  MARQUES  DE  PAULA  VIEIRA,  estado civil solteiro, profissão engenheiro  
elétrico,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia sete de maio  de  mil  novecentos  e  noventa 
e seis (07/05/1996), residente e domiciliado Rua Felipe Camarão, 562, Jardim Universo, Mogi 
das Cruzes, SP,  filho  de  Edson  Marques  Vieira e de Solange Aparecida de Paula Vieira.                                                               
INGRID  BENTO  DE  ALMEIDA, estado civil solteira, profissão psicóloga, nascida em Suzano, 
SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa  e  cinco  (27/06/1995),  residente  
e  domiciliada Rua Felipe Camarão,  562,  Jardim Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de 
Adelson
de Almeida e de Rosana Bento de Almeida.
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AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108-2/2021 - PROCESSO Nº 15.972/2021 e ap.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E 
MOÍDO, AÇÚCAR REFINADO E FILTRO DE PAPEL
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sra. Secretária de Assistência Social, 
comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas disposições 
do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 108-2/2021. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste comunicado, para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 
109 da Lei Federal nº 8.666/93.

MOGI DAS CRUZES, em 11 de março de 2022.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária Municipal de Assistência Social__________________________________________________________________________
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 180-2/2021 - PROCESSO Nº 12.784/2021 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 
ELETRÔNICOS, DE ILUMINAÇÃO, PARA SERRALHERIA E FERRAGENS, ETC.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 horas do dia 28 
de março de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 11 de março de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, 
nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 37, caput, e 
§ 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição dos seguintes atos administrativos:

LEI Nº 7.762, DE 7 DE MARÇO DE 2022 - Aprova o Plano Municipal de Controle de Erosão 
de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.

LEI Nº 7.763, DE 7 DE MARÇO DE 2022 - Aprova o Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicadas no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 7 de março de 2022. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: Os atos acima se encontram publicados, em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.
sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. 
artigo 37, caput, e § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do seguinte ato 
administrativo:

LEI COMPLEMENTAR Nº 165, DE 4 DE MARÇO DE 2022 - Confere nova redação ao artigo 
78 da Lei Complementar nº 82, de 7 de janeiro de 2011, que institui o Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos do Município de Mogi das Cruzes.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 4 de março de 2022. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: O ato acima se encontra publicado, em seu inteiro teor, por afixação no Quadro de 
Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.br, link 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Governo, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 
37, caput, e § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição dos seguintes atos 
administrativos:

LEI Nº 7.764, DE 9 DE MARÇO DE 2022 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio 
com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, para a 
finalidade que especifica, e dá outras providências.

LEI Nº 7.765, DE 9 DE MARÇO DE 2022 - Confere nova redação ao artigo 3º da Lei nº 1.555, 
de 27 de dezembro de 1965, e dá outras providências.

LEI Nº 7.766, DE 9 DE MARÇO DE 2022 - Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio 
com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura e 
Abastecimento, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.

* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicadas no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 9 de março de 2022. Acesso público pelo site 
www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: Os atos acima se encontram publicados, em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.
sp.gov.br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 – SME

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 – SME, DE 10 DE MARÇO DE 
2022, PARA REPRESENTAÇÃO DE SEGMENTOS JUNTO AO CONSELHO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE MOGI DAS CRUZES.

A Secretaria Municipal de Educação, em atendimento ao Inciso II, Art. 4º, Capítulo IV, 
do Decreto Municipal nº 10.506/2010, TORNA PÚBLICO o presente Edital para as 
eleições de novos membros que comporão o Conselho de Alimentação Escolar de 
Mogi das Cruzes - Gestão 2021/2025:

Serão eleitos os representantes dos Segmentos:

I.  Representante dos Docentes, Discentes e Trabalhadores da Educação:
- 01 (uma) vaga para Suplente

II. Representante de Pais de Alunos matriculados na rede municipal de ensino:
- 01 (uma) vaga para Titular
- 02 (duas) vagas para Suplente

Todo o processo eleitoral será realizado online, por meio do link: www.se-pmmc.com.
br/eleicoes, conforme cronograma:

» Candidatura: 14 a 18 de março de 2022
» Divulgação dos Candidatos:  A partir do dia 21 de março de 2022(A partir das 14h00)
» Eleição:  22 a 25 de março de 2022 
» Divulgação dos Resultados: A partir do dia 30 de março de 2022 (A partir das 14h00)

E, para que seja dada a necessária publicidade para todos os efeitos legais, publica-
se o presente Chamamento Público.

Mogi das Cruzes, 10 de março de 2022.

PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

www.portalnews.com.br
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Saúde mantém vagas o sistema de agendamento online

Mogi das Cruzes terá vacinação contra a Covid-19 hoje em diferentes postos da 
cidade, conforme agendamento prévio realizado pelo www.cliquevacina.com.br . Em 
relação às mortes por coronavírus, a região registrou quatro óbitos nos municípios de 
Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes, informou na tarde de ontem o Consórcio de 
Desenvolvimento do Alto Tietê (Condemat).

Passageiros da CPTM voltam 
à rotina com a normalização
Trens da Linha 11 - Coral circulam desde anteontem, sem restrição de velocidade no trecho da zona leste 

TRANSPORTE 

No primeiro dia com a 
circulação de trens norma-
lizada na Linha 11- Coral 
da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM), 
ontem os passageiros não 
enfrentaram problemas. A 
normalização ocorreu na 
tarde de anteontem, com 
a liberação das duas vias 
entre as estações Tatuapé e 
Corinthians-Itaquera. Nos 
últimos dias, apenas uma 
via estava sendo utilizada 
no trecho. 

Mesmo com o fim da via 
única, o Plano de Atendimento 
a Empresas em Situação de 

Circulação dos trens voltou à normalidade anteontem

Emergência (Paese) foi man-
tido pela CPTM no horário 
de pico de ontem, com as 
transferências com o Metrô nas 
estações Corinthians-Itaquera 
e Tatuapé permanecendo 
gratuita e a disponibiliza-
ção de ônibus entre Luz e 
Guaianases.

O coordenador de TI, Wan-
derlei Rodrigues Silva, que 
mora em Mogi das Cruzes 
e trabalha em São Paulo, 
conta que ao retornar do 
trabalho anteontem a cir-
culação dos trens já parecia 
normalizada. Nos últimos 
três dias, ele chegou uma 
hora atrasado.”O trem estava 
mais cheio que o normal e 

havia empurra-empurra nas 
estações para entrar no trem”, 
relata. Ontem, o analista de 

sistemas Anderson Lopez 
não enfrentou problemas 
para chegar ao trabalho em 

São Paulo. Ele, que mora 
em Ferraz de Vasconcelos, 
também chegou atrasado 
nos últimos dias e enfren-
tou problemas no retorno 
para casa. 

A Prefeitura de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria 
de Infraestrutura Urbana e 
Obras (Siurb), informou 
que a circulação de trens na 
Linha 11-Coral da CPTM 
foi normalizada na tarde de 
anteontem. De acordo com 
o texto, a liberação foi pos-
sível após a finalização dos 
trabalhos de concretagem, 
no local do solapamento, 
tamponamento da galeria 
rompida, contenção do talude 

e estabilização do solo. A 
Pasta trabalha na recompo-
sição da galeria rompida, e 
a execução dos trabalhos 
segue normalmente. A ex-
pectativa é que os trabalhos 
sejam concluídos dentro do 
prazo previsto, anunciado 
em 45 dias.

Os problemas na Linha 11 
- Coral começaram na última 
segunda-feira com obras 
emergenciais da Siurb em 
um córrego próximo à região 
de Itaquera, em decorrência 
das fortes chuvas. As obras 
levaram à interdição de uma 
das vias, gerando maiores 
intervalos médios nos dois 
sentidos.

Ingrid Leone
Divulgação

Mogi - Com a derrubada 
do veto ao Refis das Micro e 
Pequenas Empresas (MPEs) 
os empreendedores mogia-
nos poderão regularizar seus 
débitos de forma parcelada e 
com descontos. A Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes 
(ACMC) celebrou a decisão 
do Congresso Nacional que 
derrubou o veto ao programa 
de renegociação de dívidas.

O Projeto de Lei Comple-
mentar 46/2021 foi aprovado 
em dezembro de 2021 pela 
Câmara dos Deputados e pelo 
Senado, no entanto, em janeiro 
deste ano, foi vetado pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL). 
O governo argumentou que 
a proposta violaria a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
de 2021. A partir de então, 
uma grande mobilização da 
rede de Associação Comerciais 
da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp) foi realizada para 
pedir o veto à derrubada do 
projeto. Um abaixo-assinado foi 
criado e reuniu mais de 10 mil 
assinaturas de empreendedores.

“A Associação Comercial de 
Mogi apoiou essa ação que 

derrubou o veto ao Refis das 
MPEs. Mobilizamos mais de 
200 empresários mogianos 
que assinaram o manifesto. 
A decisão do Congresso Na-
cional é uma vitória para os 
comerciantes que nos últimos 
dois anos enfrentaram grandes 
desafios para manter seus 
negócios abertos”, afirmou a 
presidente da ACMC, Fádua 
Sleiman.

A Associação Comercial de 
Mogi prepara para os próximos 
dias uma palestra para apresentar 
os principais pontos do Refis. 

“Essa será uma oportunidade 
para explicarmos o passo a 
passo para aderir ao programa, 
estimular a participação e tirar 
todas as dúvidas. Esse projeto 
é essencial para a retomada 
econômica, a manutenção 
dos negócios e empregos”, 
acrescentou a presidente.

O placar da votação desta 
quinta-feira contou com 65 
votos a 2 votos no Senado, já 
na Câmara dos Deputados o 
resultado foi de 430 a 11. O 
vice-presidente da Facesp, de-
putado federal Marco Bertaiolli 
(PSD), que foi o relator do 
projeto, articulou apoios pró-

-Refis no Congresso Nacional.

ACMC celebra derrubada 

de veto sobre o Refis

Região - O projeto Recicla 
Cidade, desenvolvido desde o 
ano passado pelo Consórcio 
de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) em parceria 
com a ONG Espaço Urbano 
será um dos destaques da 
programação da I Con-
ferência Internacional de 
Resíduos Sólidos (Cirsol), 
que acontece na próxima 
semana, em Recife (PE).

O evento tem como tema 
“A geração de resíduos só-
lidos e seus impactos nas 
mudanças climáticas” e 
contará com uma programa-
ção diversificada, reunindo 
participantes do poder pú-
blico, o setor produtivo e 
de serviços, a comunidade 
acadêmica e a sociedade 
civil, entre outros.

Na ocasião, o prefeito de 
Salesópolis e vice-presidente 
do Condemat, Vanderlon 
Gomes; o secretário de 
Meio Ambiente do muni-
cípio, Douglas Nepomu-
ceno e as coordenadoras 
da ONG Espaço Urbano, 
Roseli Barbosa e Aline Kiss, 
irão representar a região e 

Projeto do Condemat é destaque em 
Conferência de Resíduos Sólidos

Internacional

“O Recicla Cidade tem 
gerado grandes resultados 
em toda a região, contri-
buindo para a melhoria 
do meio ambiente, a cons-
cientização da população, 
a economia das prefeituras, 
formalização de catadores 
e promovendo a geração 
de emprego e renda. Com 
a atuação em todas estas 
frentes, o programa vem 
construindo um importante 
legado para a nossa região 
se tornar cada vez mais sus-
tentável.”, disse Vanderlon, 
destacando que Salesópolis 
foi o primeiro município a 
implantar o projeto e hoje 
serve de modelo para as 
demais cidades.

A programação da Cirsol 
contará ainda com apresen-
tações de cases de sucesso 
de prefeituras das regiões 
do Nordeste, Centro Oes-
te, Sudeste Sul; além de 
palestrantes de renome 
nacional e internacional; 
mesas temáticas; workshops; 
oficinas atividades de edu-
cação ambiental; festival 
de arte e cultura e feira de 
artesanatos sustentáveis.

de catadores de materiais 
recicláveis para atuação de 
forma cooperada.

O projeto segue em vi-
gência nos 12 municípios 
consorciados e coleciona 
resultados positivos. Ao 
longo de 2021 foram rea-
lizadas centenas de ações 
de educação ambiental nas 
cidades, atendendo mais 
de 30 mil pessoas, com o 
envolvimento de entidades 
nas ações de mobilização 
para ampliação da coleta 
seletiva.

apresentar os impactos do 
projeto.

O Recicla Cidade foi 
lançado no mês de abril 
no Condemat inspirado 
no projeto piloto desen-
volvido nos municípios de 
Salesópolis e Guararema 
desde 2017 e 2019, respec-
tivamente, com resultados 
positivos. A expansão para 
os outros dez municípios da 
região foi atrelada ao foco 
na melhoria e ampliação dos 
serviços de coleta seletiva, 
assim como na formação 

Próximo evento ocorre semana que vem, em Recife

Divulgação


