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

Projeto de alteração no ICMS 
deve impactar o Alto Tietê

Se aprovado no Congresso, projeto de alteração na alíquota impactará as finanças da região em quase R$ 74 milhões 

SESC MOGI

A Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) se manifestou 
sobre o Projeto de Lei Complemen-
tar 18/2022, que propõe alteração 
na alíquota de Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) relacionada à energia elétrica, 
às comunicações, aos combustíveis 
e ao transporte público. De acordo 
com os cálculos da entidade, o im-
pacto nas cidades da região pode 
chegar a aproximadamente R$ 74 
milhões. Somando ao prejuízo pre-
visto para os Estados, o montante 
chega a R$ 60,67 bilhões. O texto 
foi aprovado na Câmara dos Depu-
tados e segue agora para o Senado. 
Cidades, página 6
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A Prefeitura de Guararema pro-
move o Domingão de Vacinação  
para imunizar pessoas contra a 
Influenza e Covid-19. A ação vai 
ocorrer no Estacionamento do Pau 
D’Alho, na Central de Vacinação 
Nogueira, nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) do Jardim Dul-
ce e Lambari. Cidades, página 3

Vacinação 

GUARAREMA 
TERÁ AÇÃO 
NO DOMINGO

POÁ

PM registra 
agressão em 
escola. p3

Expectativa é que a adesão seja satisfatória como ocorreu em edições anteriores de imunização 

Divulgação/PMG

 Cia. Caruru vai destacar a cultura africana 
e também afro-brasileira. Cidades, página 5

Saúde bucal

Suzano inicia atendimentos 
odontológicos para Apae

Profissionais especializados orientarão pais e jovens 
da instituição sobre cuidados bucais. Cidades, página 3
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Mogi

Assistência 
Social pede 
doações 
Cidades, página 4
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EDITORIAL 

Segurança  

N
os últimos dias vimos um refor-
ço da segurança na região com as 
Operações Sufoco e Força Total. 
Importantíssima a atuação con-

junta das forças de segurança do Estado e 
dos municípios no combate à criminalida-
de, tendo como reflexo não apenas prisões 
de foragidos e ligadas ao tráfico de drogas e 
apreensões de entorpecentes, por exemplo, 
mas, principalmente, o aumento da sensa-
ção de segurança dos cidadãos. O trabalho 
em conjunto certamente faz toda a diferen-
ça e beneficia também policiais e guardas.

Aliado a estas ações é fundamental desta-
car o apoio prestado pelos serviços de mo-
nitoramento, como a Central Integrada de 
Emergências Públicas (CIEMP), em Mogi das 
Cruzes; e a Central de Segurança Integrada 
(CSI), que existe em Guararema e também 
em Suzano. Serviços essenciais para a identi-
ficação de criminosos, vândalos, entre outros 
delitos. A central suzanense, aliás, comple-
tou três anos este mês, tendo auxiliado em 
mais de 2.600 ocorrências. Casos de furto 
e roubo em comércio, fios de cobre, postos 
de saúde, veículos, motocicletas e bicicle-

tas, entre outros.
Chama atenção, inclusive, a iniciativa de 

Suzano que equipou escolas municipais com 
câmeras de monitoramento, conectadas à 
Central de Segurança. O trabalho foi con-
cluído na última segunda-feira. Infelizmente, 
não são raras as informações de situações de 
violência em escolas, como a agressão com 
uma faca registrada ontem em uma escola 
estadual de Poá, e recentemente, as amea-
ças feitas a escolas estaduais em Jundiapeba, 
bairro de Mogi. 

Casos que reforçam a necessidade de pre-
venção e acompanhamento das ações dos 
estudantes e também no entorno das insti-
tuições de ensino. A proteção e prevenção 
são parte importante do processo de com-
bate à violência e à criminalidade, que pre-
cisa englobar também ações educativas e de 
promoção da cidadania. 

A educação precisa estar interligada à segu-
rança, assim como a tantos outros segmentos 
da nossa sociedade. Não há transformação 
social sem que todos tenham acesso a uma 
educação de qualidade, que desafie os  es-
tudantes a irem além. 

Fibromialgia é uma doen-
ça reumatológica que afeta a 
musculatura causando dor. 
Por ser uma síndrome, essa 
dor está associada a outros 
sintomas, como fadiga, altera-
ções do sono, distúrbios intes-
tinais, depressão e ansiedade. 
Acomete 2% da população 
mundial e é mais frequente 
em mulheres.

Como muitas das doenças 
reumatológicas, a fibromial-
gia (FM) não tem suas cau-
sas e mecanismos totalmente 
esclarecidos. O que sabemos 
é que a pessoa que tem FM 
possui maior sensibilidade à 
dor e isso tem relação com o 
centro de dor no sistema ner-
voso. Desta maneira, nervos, 
medula e cérebro, fazem que 
qualquer estímulo doloroso 
seja mais intenso.

Fibromialgia caracteriza-se 

Saúde Funcional 

ARTIGO
  Dr. Luiz Felipe Da Guarda

por dor crônica que migra 
por vários pontos do corpo 
e se manifesta especialmente 
nos tendões e nas articulações. 
Trata-se de uma patologia rela-
cionada com o funcionamen-
to do sistema nervoso central 
e o mecanismo de supressão 
da dor que atinge, em 90% 
dos casos, mulheres entre 35 
e 50 anos, mas também pode 
ocorrer em crianças, adoles-
centes e idosos.

Os sintomas são muito 
variáveis, em aparecimento 
e intensidade, entretanto al-
guns critérios de diagnóstico 
podem auxiliar na suspeição 
clínica, dor por mais de três 
meses em todo ou qualquer 
parte do corpo, presença de 
pontos dolorosos na muscu-
latura, alteração do sono e 
fadiga, quadro de depressão 
ou ansiedade, alterações do 

hábito intestinal, alterações 
cognitivas, como falta de me-
mória ou concentração.

As pessoas com FM têm 
maior sensibilidade ao toque, 
sendo que muitos não toleram 
ser abraçados. O diagnóstico 
da fibromialgia é essencial-
mente clínico, pela história 
e exame físico, e após serem 
excluídas outras causas para 
a dor e demais sintomas.

Todo quadro de dor per-
sistente deve ser avaliado, 
especialmente quando não 
se identifica a causa prová-
vel da dor, como um trauma, 
por exemplo, tratamento deve 
ser multidisciplinar, incluin-
do medicamentos, atividade 
física, acompanhamento psi-
cológico, hidroterapia e tera-
pias manuais.

Dr. Luiz Felipe Da Guarda é 
fisioterapeuta e presidente da 
Comissão da Saúde do Lions 
Clube de Mogi das Cruzes. 

editor@jornaldat.com.br
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Circulação

De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Suzano- Durante patrulhamento no Parque Heroísmo, bairro do distrito de 
Palmeiras, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) deteve uma mulher 
por venda de entorpecentes. No momento da abordagem, ela carregava uma 
mochila com 85 papelotes de maconha, 148 invólucros de crack, 18 frascos de 
lança-perfume, 112 pinos de cocaína e R$ 148. 
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GCM DETÉM MULHER POR TRÁFICO DE DROGAS 
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 �Café de Negócios

A Prefeitura de Guararema, por meio 
da Secretaria Municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico, realizou 
anteontem, a 7ª edição do Café de Ne-
gócios, com dezenas de empresas insta-
ladas no município. A data foi escolhida 
pois, em 25 de maio, é celebrado o Dia 
Nacional da Indústria, data que home-
nageia a produção industrial, setor com 
maior representação para a economia 
nacional. No evento realizado pela Ad-
ministração Municipal, diversos setores 
da economia guararemense estiveram 
presentes, participando de ações que 
deram visibilidade aos seus negócios 
e estreitando as relações com o Poder 
Público, para fortalecimento da econo-
mia local.

 �Vacinação Arujá

A vacinação contra a Covid-19 de crian-
ças de 5 anos a 5 anos, 11 meses e 29 
dias de idade também está acontecendo 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
em dias específicos, sempre das 8 às 16 
horas. Segundo a Secretaria de Saúde 
de Arujá, nas segundas-feiras será pos-
sível levar a criança para receber a dose 
da vacina nas UBS do Jardim Real e no 

Centro de Especialidades Médicas (CEM); 
às terças nas UBSs do Pilar e do Parque 
Rodrigo Barreto; nas quartas-feiras na 
UBS do Jardim Emília; às quintas nas 
UBSs do Mirante, Parque Rodigo Bar-
reto, Jardim Rincão e também no CEM 
e, nas sextas-feiras, na UBS Nova Aru-
já. Mais informações podem ser obtidas 
por meio do telefone 4652-1079.

 �Doações na CPTM 

A campanha de doação de tampinhas 
plásticas e de alumínio chega a mais sete 
estações da CPTM. Os minis contêine-
res, que já estavam em Mogi das Cruzes, 
Suzano e Ferraz de Vasconcelos, agora 
também estarão instalados nas esta-
ções Francisco Morato, Tatuapé, Brás, 
Luz, Barra Funda, Mauá e Santo André.

 �Renovação de CNH

Detran -SP oferece 9 mil vagas para re-
novação de CNH em mutirão sábado no 
Poupatempo. Motorista que não regula-
rizou o documento vencido em janeiro e 
fevereiro de 2021 tem mais uma opor-
tunidade para normalizar sua situação. 
Para mais informações acesse www.
poupatempo.sp.gov.br.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••
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Ciesp celebra a força da 
indústria do Alto Tietê

Região - O protagonismo e 
a força da indústria da região 
foram celebrados na última 
quarta-feira, Dia da Indústria, 
durante evento promovido 
pelo Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp) do 
Alto Tietê. A cerimônia contou 
com a presença de diretores da 
entidade, diversas autoridades, 
empresários e convidados. O 
parque fabril da região conta 
com cerca de 2 mil empresas 
que juntas geram mais de 70 
mil empregos formais. “As 
dificuldades dos últimos anos 
reforçam a importância da 
união de esforços dos setores 
produtivos e do poder público. 
Todos têm sua parte nessa tarefa 
de garantir a continuidade 
dos negócios para gerar renda, 
além, de é claro, de emprego 
e saúde”, destacou o diretor 
regional do Ciesp Alto Tietê, 
José Francisco da Silva Caseiro.

Apenas Mogi das Cruzes 
abriga mais de 500 indústrias 
de diversos segmentos, como 
automobilístico, metalúrgico 
e químico. “A economia da 

Dia da Indústria

cidade foi abalada por causa 
da pandemia, ela hoje está de 
pé não só pela administração 
que a gente fez, mas porque 
a indústria não parou, ela 
continua gerando emprego e 
renda. Um dos nossos pedidos 
ao governador Rodrigo Garcia 
é um acesso ao Taboão, que 
possui a maior área de ZUP 1 
(Zona de Uso Predominante-
mente Industrial) da Região 
Metropolitana, e assim, trazer 
ainda mais indústria e renda”, 
afirmou o prefeito de Mogi, 
Caio Cunha (Pode).

Durante o evento, o presi-
dente do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat), o 
prefeito de Guarulhos, Gus-
tavo Henric Costa, ressaltou a 
importância da parceria entre 
o poder público e a indústria. 

“O Condemat está criando a 
Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Alto Tietê (Adat) 
para fomentar o crescimento 
da indústria e dos médios e 
grandes negócios. Precisamos 
trazer mais investimentos para 
nossa Região”, explicou.

Autoridades prestigiaram o evento na noite de anteontem 

Divulgação 

Guararema vai promover 
Domingão de Vacinação 

Ação vai ocorrer no Estacionamento do Pau D’Alho e outras unidades de saúde da cidade

IMUNIZAÇÃO 

Guararema - A Prefeitura, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, vai realizar 
neste domingo o Domingão 
da Vacinação para imunização 
de pessoas contra a Influenza 
(Gripe) e Covid-19. A ação, 
que vai vacinar diferentes 
grupos contra as doenças, vai 
ocorrer no Estacionamento 
do Pau D’Alho, na Central 
de Vacinação Nogueira, na 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Jardim Dulce e na UBS 
Lambari, das 9 às 13 horas.

O público-alvo da vacina-
ção contra a Influenza são 
idosos, trabalhadores de 
saúde, crianças maiores de 6 
meses até menores de 5 anos, 
gestantes, puérperas, pessoas 
com comorbidades, pessoas 
com deficiência, caminho-
neiros de transporte coletivo 
rodoviário, trabalhadores das 
forças armadas, segurança 
e salvamento. Já contra a 
Covid-19 podem se vacinar 
adultos e crianças acima de 
5 anos com qualquer dose.

No Estacionamento do Pau 

D’Alho ocorrerá a vacinação 
apenas para a atualização de 
terceira e quarta dose em 
adultos contra a Covid-19, 
sendo que, nas demais 
unidades serão aplicadas 
todas as doses em adultos e 

crianças. Não será necessário 
agendamento para receber 
as doses dos imunizantes 
nas unidades participantes 
do Domingão da Vacinação.

Com o nome de Dia D de 
Vacinação, ou SuperDia de 

Vacinação, diversas unidades 
participaram da imunização 
da  população em outras 
oportunidades e, em to-
das, o índice de adesão da 
população foi considerado 
satisfatório.

“Neste Domingão de Vacina-
ção vamos dar exclusividade 
para a vacinação contra a 
Influenza e Covid-19 para 
aumentar a cobertura vacinal 
contra essas duas doenças 
que estão sendo registrados 
novos casos”, explica a se-
cretária municipal de Saúde, 
Adriana Martins.

A Secretaria Municipal 
de Saúde contatou ao longo 
desta semana, via WhatsApp, 
as pessoas que estão aptas a 
receber as doses da vacina, 
reforçando a importância 
e a realização do evento. 
Mais informações sobre o 
Domingão da Vacinação 
estão nas redes sociais da 
Prefeitura de Guararema, no 
Facebook e no Instagram.

Ação terá como foco a imunização de pessoas contra Influenza (Gripe) e Covid-19

Divulgação/PMG

Suzano- A Secretaria de 
Saúde, por meio do Núcleo 
de Saúde Bucal, iniciou os 
atendimentos aos alunos da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) no 
consultório da entidade no 
último dia 18, com a verifica-
ção de cáries nos dentes dos 
contemplados. Os profissionais 
oferecem acompanhamento 
e orientação direcionada aos 
cuidados com a saúde bucal 
aos pais e jovens participantes.

Os atendimentos estarão 
disponíveis de forma sema-
nal e gratuita para que eles 
possam passar por consultas, 

Núcleo de Saúde inicia 
atendimento na Apae

Saúde bucal

exames nas gengivas e língua, 
além de outras demandas 
dentro do consultório da 
Apae, entregue pela Saúde 
de Suzano, após reforma no 
final de 2021, com novos 
equipamentos, como uma 
cadeira odontológica com 
refletor médico.

O apoio inclui também a 
orientação de pais e responsáveis 
de alunos em tratamento ou 
não, com dicas, sugestões e 
orientações acerca dos cuidados 
a se tomar para prevenção de 
doenças, incluindo a escovação 
dos dentes e a identificação 
de possíveis danos.

Mogi - Policiais militares 
do 17º Batalhão, na última 
quarta-feira, foram acionados 
na Estrada Santa Catarina, 
em Cézar de Souza, por um 
casal, que informou que o 
filho estava engasgado. Os 
policiais começaram os primei-
ros socorros, e conseguiram 
desengasgar o pequeno Davi. 
Como ele ainda estava com 
dificuldades para respirar, 
foi levado com a mãe até a 
UPA no bairro Rodeio, onde 
permaneceu em observação.

Poá - Um caso de agressão 
foi registrado pela Polícia 
Militar (PM) no início da 
tarde de ontem na Escola 
Estadual Nanci Cristina do 
Espírito Santo, no Jardim 
Santa Helena, em Poá. De 
acordo com a PM, uma faca 
teria sido utilizada para ferir 
uma pessoa. Não foi informa-
do se a vítima ou o agressor 
eram alunos. A vítima foi 
socorrida e levada para o 
Pronto Socorro (PS) Jardim 
Medina. O agressor foi en-
caminhado para a Delegacia 
de Polícia (DP) Central de 
Itaquaquecetuba. A repor-
tagem do Mogi News/DAT 
continua apurando o caso. 
(Everton Dertônio)

Policiais 
militares 
salvam criança 
engasgada 

PM registra 
agressão em 
escola estadual 
poaense

Cezar de Souza 

Polícia

Atendimentos estarão disponíveis de forma gratuita 

Gláucia Paulino/Secop Suzano

Policiais levaram o 
menino para a UPA

Não se tem informação 
se o agressor ou a vítima 
do caso eram alunos
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Expecativa é 
repetir sucesso 
de edições 
anteriores de 
imunização
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Inscrições estão abertas 
para Aulão de Dança 

Mogi- O Fundo Social, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer e 
apoio da Plena Saúde e do DJ 
Aposan, está com inscrições 
abertas para o Aulão de Dança 
Inverno Solidário – Gestos 
que Aquecem, que será na 
próxima sexta-feira (03/06), 
em frente ao Ginásio Muni-
cipal de Esportes Professor 
Hugo Ramos. Será mais 
uma oportunidade de unir 
o exercício físico e o lazer a 
uma causa social.

O evento foi realizado pela 
primeira vez no ano passado, 
sob o nome Ritmo Rosa. 
Novamente, os participantes 
poderão ter acesso a camisetas 
personalizadas, mediante a 
troca solidária. Isto é, levar e 
doar uma lata de leite de leite 
em pó (mínimo 400g), mais 
um pacote de café (mínimo 
250g). Também é preciso 
apresentar CPF e somente 
o titular da inscrição poderá 
fazer a troca. As trocas terão 
início a partir das 16h30 e 
serão, ao todo, 450 camisetas 

Inverno Solidário 

disponibilizadas.
Os itens da troca solidária 

– leite em pó e café – foram 
escolhidos pois sempre são 
muito demandados pelas 
entidades e públicos atendi-
dos. Porém os participantes 
também podem contribuir 
para a campanha Inver-
no Solidário – Gestos que 
Aquecem, levando e doando 
cobertores, agasalhos, pares 
de meia e itens para pets, 
como roupinhas e mantas.

Além da destinação a co-
munidades e pessoas em 

situação de vulnerabilidade 
por meio das instituições 
sociais, associações de bairro 
e lideranças comunitárias 
cadastradas, neste período 
em específico, o Fundo Social 
também está destinando 
doações ao Ginásio Muni-
cipal, que novamente abriu 
as portas para acolher de 
forma espontânea pessoas 
em situação de rua nesse 
período de temperaturas 
mais baixas.

A abertura do evento será às 
18 horas, com apresentação 
do DJ Aposan. Já as aulas 
de dança devem ter início 
às 18h40 e durar aproxi-
madamente uma hora. O 
encerramento novamente terá 
o DJ Aposan como atração.

Mais informações sobre 
o Aulão de Dança Inverno 
Solidário – Gestos que Aque-
cem podem ser obtidas por 
meio do telefone do Fundo 
Social, que é o 4798-5143 
ou por meio do link https://
cidade.mogidascruzes.sp.gov.
br/gestosqueaquecem/#/

Mogi Basquete tem
dois atletas convocados 

Mogi- Os atletas Gustavo 
de Jesus Ribeiro e Gabriel 
Bavoso foram selecionados 
para representar o Mogi das 
Cruzes Basquete no Jr. National 
Basketball Association (NBA) 
Elite Camp, acampamento 
de observação para jovens 
atletas Sub-14, que iniciou 
as atividades ontem, e segue 
até domingo, no Colégio 
Emilie de Villeneuve, na 
capital paulista.

Os quatro dias servirão de 
base para a seleção dos atletas 
que participarão do Jr. NBA 
Global Championship, na 
cidade de Orlando, Flórida, 
Estados Unidos.

No total serão 28 atletas, 
14 meninos e 14 meninas. 
A equipe técnica conta com 
Flávio ‘Espiga’ Soares, assistente 
técnico do Fortaleza Basquete/
Novo Basquete Brasil (NBB) 
e técnico da seleção da Amé-
rica Latina no Jr. NBA Global 
Championship 2019; Ulisses 
Lima, da NBA Basketball 
School/Técnico de Habili-
dades; Luciana Thomazini, 

Elite Camp da NBA

da Seleção Brasileira Sub-18 
Feminina; Cristiano Cedra, 
assistente técnico da Seleção 
Brasileira nos Jogos Olímpicos 
Londres 2012 e coordena-
dor do Bradesco Esportes e 

Educação, e Andréa da Cruz, 
da NBA Basketball School/
Sociedade Thalia.

Para o diretor de esportes, 
Renato Lamas, será uma grande 
oportunidade de aprendizagem 
para os atletas. “Mais uma 
vez essa convocação retrata 
que o clube está no caminho 
certo investindo na categoria 
de base, que é o pilar para 
qualquer equipe esportiva, 
seja qual for a modalidade”, 
finalizou.

Gustavo de Jesus e Gabriel Bavoso foram selecionados

Divulgação

Secretaria pede doações para 
pessoas em situação de rua

Itens mais necessários são roupas masculinas, como calças, camisas, roupa íntima, entre outros  

GINÁSIO MUNICIPAL

Mogi- A Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
está desenvolvendo uma 
campanha, por meio da 
qual solicita ajuda de toda 
a população, para que con-
tribua com doações para as 
pessoas em situação de rua 
que vem se abrigando no 
período noturno no Giná-
sio Municipal de Esportes 
professor Hugo Ramos. Os 
itens mais necessários são 
roupas masculinas, como 
calças, camisas, roupa íntima, 
agasalhos, meias e sapatos, 
mas também são aceitos 
outros itens, como produtos 
de higiene, barbeadores e 
toalhas de banho.  

As entregas devem ser 
feitas diretamente no Giná-
sio Municipal de Esportes, 
a partir das 18h30. Desde 
o último sábado, o local 
passou a funcionar como 
um acolhimento noturno 
para pessoas em situação 
de rua. O ginásio fica de 
portas abertas a esse público 
das 19 às 7 horas e recebe 

demanda espontânea – isto 
é, as pessoas não precisam 
ter sido encaminhadas de 
outro serviço da Assistência, 
como o Centro POP.

São 30 vagas e, desde 
que o acolhimento emer-
gencial passou a funcionar, 
a procura tem sido grande. 

“Muitos acabam preferindo 
ir ao Ginásio, pelo fato de 
ser portas abertas, então é 
muito importante ofertar essa 
alternativa. No ano passado 
já tivemos alta adesão e 
neste novamente, estamos 
recebendo bastante gente”, 
destacou o coordenador do 

Centro POP, Osni Damásio.
A previsão é que o gi-

násio continue recebendo 
pessoas em situação de rua 
por um período de 30 dias. 
Além dele, há outras quatro 
unidades de acolhimento 
institucional que funcionam 
durante todo o ano, porém 

ampliaram recentemente o 
número de vagas – agora 
são 20 a mais – por conta 
da denominada Operação 
Inverno.

Além disso, a Assistência 
Social também ampliou 
o horário das equipes de 
abordagem social à popu-
lação de rua – agora elas 
operam das 7 às 23 ho-
ras. As equipes percorrem 
sistematicamente locais 
previamente mapeados, 
onde há maior incidência 
de pessoas em situação de 
rua, porém também atuam 
a partir de denúncias, que 
podem ser feitas por qual-
quer cidadão pelo telefone 
e Whatsapp da abordagem, 
que é o 97096-0923, até 
as 23 horas.

O Ginásio Municipal 
de Esportes fica na rua 
Professor Ismael Alves dos 
Santos, 560, no Mogilar. 
Mais informações podem 
ser obtidas por meio dos 
telefones 4796-3862 ou 
4790-1244.

Entregas devem ser feitas diretamente no Hugo Ramos, a partir das 18h30

Divulgação/PMMC

Mogi - O prazo para as 
inscrições para os Jogos Es-
colares da Sustentabilidade 
termina hoje. O evento é 
uma realização da Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente e fará parte da pro-
gramação do Junho Ambiental. 
Os jogos incluirão atividades 
semanais colaborativas – e 
não competitivas – realizadas 
pelas escolas inscritas com o 
objetivo de difundir a cultura 
de sustentabilidade entre os 
estudantes.

Os jogos são apenas para 
escolas públicas e particulares 
de Mogi das Cruzes, seja do 
Ensino Infantil, Fundamental 
e Médio. Basta preencher o 
formulário de inscrição no 
link https://bit.ly/3MUvUKG 
e aguardar a confirmação.

O objetivo da Secretaria do 
Verde é criar uma ferramenta 
de multiplicação de valores 
como a preservação ambiental 
e o respeito à natureza. Os 
jogos pretendem trazer como 
resultados escolas com mais 
árvores, bairros com resíduos 
sólidos despejados em local 
correto e estudantes envolvidos 
em ações de conservação da 
natureza. 

Inscrições 
para os Jogos 
Escolares 
terminam hoje

Sustentabilidade

Participantes 
poderão ter acesso 
a camisetas 
personalizadas, 
mediante a troca 
solidária

Quatro dias servirão 
de base para a 
seleção dos atletas 
que participarão 
do Jr. NBA Global 
Championship
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Sesc exalta herança 
cultural africana

Jornada na unidade mogiana faz referência ao projeto “Do 13 ao 20 (Re)
Existência do Povo Negro”, sobre a cultura africana e afro-brasileira

CULTURA

Mogi - O Sesc Mogi das 
Cruzes, localizado no bair-
ro  Socorro, promove neste 
final de semana uma série 
de atividades culturais e 
artísticas com o foco na 
herança cultural africana no 
Brasil, em referência à quarta 
edição do projeto “Do 13 ao 
20 (Re)Existência do Povo 
Negro” - ação institucional 
que lembra a abolição da 
escravidão (celebrada no dia 
13 de maio) e o Dia Nacional 
da Consciência Negra (20 
de novembro).

Hoje, a partir das 20 horas, 
o grupo Gumboot Dance traz 
o espetáculo Yebo – o nome 
da companhia remete a uma 
forma de dança popular criada 
pelos trabalhadores das minas 
de ouro e carvão da África 
do Sul. A performance traz 
uma nova linguagem sonora 
a partir das batidas nas botas 
de borracha, transformando 

o espetáculo percussivo na 
apresentação da história sobre 
a vida dos trabalhadores. A 
entrada é gratuita e a retirada 
de ingressos começa às 19 
horas.

A Companhia Caruru pro-
move amanhã na unidade 

a atividade infantil “Minha 
Realeza Ancestral”, a partir 
das 11 horas, para crianças 
de 4 a 12 anos. A partir das 
16 horas ocorre o “Quantas 
Áfricas Tem na África”, que 
vai proporcionar uma ex-
periência narrativa voltada 

para percorrer o continen-
te com um mapa lúdico, 
apresentando as diferentes 
dimensões culturais.

No domingo, a Companhia 
Caruru promove a oficina 

“Descobrindo Nossos Te-
souros: Mulheres Negras 
Que Ecoam”, que busca os 
tesouros da cultura africana e 
afro-brasileira pelas referên-
cias e histórias de mulheres 
negras como Carolina Maria 
de Jesus, Conceição Evaristo, 
Ngola Nzinga, entre outras.

Sobre os protocolos sani-
tários para as atividades, o 
Sesc Mogi das Cruzes reco-
menda o uso de máscaras em 
áreas fechadas e cobertas e 
disponibiliza álcool em gel 
nas dependências do espaço 
cultural, visando garantir a 
integridade dos espectadores.

O Sesc Mogi das Cruzes 
está localizado na rua Rogério 
Tacola, nº 118, no bairro 
Socorro. Mais informações 
pelo telefone 4728-6200.

“Minha Realeza Ancestral” é uma das atividades

ARQUIVO CIA CARURU
André Diniz

Mogi - A Operação Cata-
-Tranqueira vai atender ama-
nhã seis bairros da região 
leste da cidade de Mogi das 
Cruzes, em uma iniciativa da 
Secretaria de Infraestrutura 
Urbana. Os bairros que serão 
visitados pela operação são 
Botujuru, Vila Suíssa, Vila 
Paulicéia, Vila Horizonte, 
Jardim Juliana e Sabaúna. 

A orientação aos morado-
res desses locais é para que 
separem o material que de-
sejam descartar e disponham 
o mesmo nas calçadas em 
frente às suas residências na 
noite da sexta-feira ou nas 
primeiras horas do sábado.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi, o Cata-Tranqueira é 
uma operação realizada ao 
longo de todo o ano, sempre 

Cata-Tranqueira atende 
seis bairros amanhã

Zeladoria

aos sábados, com cerca de 
10 funcionários atuando.

O objetivo da iniciativa 
é recolher objetos e móveis 
não mais utilizados pelas 
pessoas e dar a eles a desti-
nação correta. A operação 
atende os bairros conforme 
um cronograma, disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura de Mogi.

A administração municipal 
recomenda aos que tiverem 
pneus para descartar separá-los. 
Este é um serviço adicional 
realizado pelas equipes, que 
ajuda a conter a proliferação 
do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor dos vírus da 
dengue, zika e chikungunya. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4798-5706.

Operação conta com cerca de dez funcionários 

PMMC/Divulgação

Diocese promove 8ª 
Caminhada Ecológica

Mogi - A 8º Caminha-
da Ecológica, organizada e 
promovida pela Pastoral da 
Ecologia e Meio Ambiente da 
Diocese de Mogi das Cruzes, 
acontece amanhã a partir das 
8 horas. A caminhada deste 
ano possui o tema “Educação 
e Ecologia”, com o lema “Ame 
a natureza e selecione o lixo 
com sabedoria”. 

A concentração e saída 
será do prédio da Cúria 
Diocesana (Avenida Brás de 
Pina, 560, Vila Vitória) com 
destino ao Parque da Cidade 
(Rua Jardelina de Almeida 
Lopes, 451, Parque Santana), 
em um trajeto de cerca de 
três quilômetros.

O evento retorna após 
paralisação devido a pan-
demia da Covid-19, e conta 
com a parceria da Prefeitura 
Municipal de Mogi das Cru-
zes, através da Secretaria 
Municipal do Verde e Meio 
Ambiente e da Cultura, e 
apoio Instituto Embu de 
Sustentabilidade, Embu SA 
e Instituto do Tórax.

“Educação e Ecologia”

Na chegada ao Parque da 
Cidade, a Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente irá 
fazer o plantio de mudas e 

para completar a programação, 
às 10 horas, acontece uma 
apresentação musical sob a 
regência do maestro Lelis, de 
um projeto da Secretaria de 
Cultura do município.

Não há a necessidade de 
se inscrever. No entanto, as 
primeiras 50 pessoas que 
chegarem à Cúria Diocesana 
para a concentração da 8ª 
Caminhada Ecológica irão 
receber um kit preparado 
pela pastoral.

Caminhada Ecológica acontece neste sábado

Divulgação

Mogi realiza curso de 
orquídeas no inverno

Mogi - A Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
promoverá amanhã, a partir 
das 9 horas, um curso sobre 
o cultivo de orquídeas no 
inverno. A capacitação será 
ministrada pelo orquidófilo 
Masuji Kayasima e ocorrerá 
no Parque Centenário. 

A atividade é em referência 
ao Dia da Mata Atlântica 
celebrado hoje, dia 27 de 
maio. Os interessados se 
inscreveram por formulário 
eletrônico e devem levar um 
cobertor ou agasalho para a 
atividade para confirmar a 
inscrição. Todo o material 
será encaminhado ao Fundo 
Social e direcionado para a 
campanha “Inverno Solidá-
rio – Gestos que Aquecem”. 

O instrutor Masuji Ka-
yasima é um dos maiores 
pesquisadores e coleciona-
dores de orquídeas do Brasil 
e membro da Associação dos 
Empresários de Turismo Rural 
de Mogi das Cruzes (Asde-
tur). A entidade é parceira 
de várias ações realizadas 

Meio Ambiente

pela Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente, 
o que ocorrerá também no 
curso deste sábado. 

“O sr. Masuji é um espe-
cialista na área e os cursos 
que ele ministra costumam 
atrair interessados que já 
atuam na área e também 
pessoas que querem aprender 
mais sobre as orquídeas. É 
uma ótima oportunidade 
para aprender mais sobre 
o cultivo desta espécie tão 

bonita e apreciada”, explica 
a diretora da Secretaria do 
Verde de Mogi das Cruzes, 
Suely Mitie Kusano.

Curso
Todos os 80 inscritos ga-

nharão uma mini orquídea 
após a oficina. 

Mais informações sobre o 
curso podem ser obtidas pelo 
telefone 4798-5959 ou pelo 
e-mail svma@mogidascruzes.
sp.gov.br. 

Curso será realizado amanhã no Parque Centenário 

Mariana Acioli/Arquivo Mogi News

Primeiras 50 
pessoas que 
chegarem na 
concentração vão 
receber kit 
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Câmara de Suzano aprova doação de terreno para escola 

Suzano - A Câmara aprovou na sessão ordinária de anteontem o projeto de lei 
complementar nº 6/2022 que autoriza a doação de um terreno público no bairro 
Miguel Badra para o governo estadual construir uma escola. O investimento estadual 
será de aproximadamente R$ 12,5 milhões. O terreno fica numa área entre as vias 
Avenida Miguel Badra, rua Mario Bochetti e a rua Terezinha de Souza Silva. 

Projeto de alteração do ICMS pode 
impactar região em R$ 74 milhões

Alerta é da Confederação Nacional dos Municípios (CNM); Projeto de Lei Complementar foi aprovado na Câmara

POR MUNICÍPIO

Região - Se aprovado pelo 
Congresso Nacional, o Projeto 
de Lei Complementar 18/2022, 
que propõe alteração na alíquota 
de Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) relacionada à energia 
elétrica, às comunicações, aos 
combustíveis e ao transporte 
público, impactará as finanças 
no Alto Tietê em quase R$ 74 
milhões. Somando ao prejuízo 
previsto para os Estados bra-
sileiros, o montante chega a 
R$ 60,67 bilhões. Os dados 
são da Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), que 
divulgou nota reforçando a 
preocupação com os efeitos 
financeiros da medida.

A CNM lamentou que o 
projeto não tenha passado 
por debate com Estados e 

Prejuízo previsto para os Estados o montante chega a R$ 60,67 bi 

municípios, alertando para 
a grave situação de decisões 
unilaterais tomadas pelas ins-
tâncias federais.

A Câmara dos Deputados 
aprovou anteontem o projeto 
que limita ICMS sobre energia 
e combustíveis. Além disso, de 
acordo com a CNM, o Con-
gresso inseriu no texto uma 
possível fixação da tributação 
sobre o diesel. O texto-base do 
projeto foi aprovado por 403 
a 10. Os deputados rejeitaram 
sugestões para modificar a 
proposta, que, agora, segue 
para o Senado. Segungo a 
Confederação, os Estados 
estão reagindo ao texto e já 
falam em barrar a proposta no 
Senado ou levar ao Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Se a medida for aprovada, 

a alíquota teto do ICMS sobre 
bens e serviços classificados, 
de acordo com a CNM, passa 
a ser a alíquota modal cobrada 
no Estado (17% ou 18%).

Para a CNM, a mudança de 
categoria representa o incentivo 
ao consumo de energias não 

renováveis, ao mesmo tempo 
que impacta consideravelmente 
o principal imposto arrecadado 
no Brasil, reduzindo o alcance 
de políticas públicas. Nos 
últimos 12 meses, a arreca-
dação total de ICMS superou 
R$ 673 bilhões, dos quais R$ 

168 bilhões foram transferidos 
aos municípios via cota-parte. 
Somente as quatro categorias 
elencadas no projeto de lei 
representam quase 1/3 da 
arrecadação total do imposto. 

Uma alternativa para a CNM 
seria aumentar os impostos 
de empresas petrolíferas, ao 
invés de reduzir recursos de 
Estados e municípios, que 
prestam serviços à população.

Divulgação/PMMC 

Saúde prossegue com ações amanhã 
nos postos para ampliar vacinação

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde disponibilizará amanhã 
12 pontos de vacinação contra 
gripe, Covid-19 e sarampo 
na cidade. O trabalho faz 
parte de uma ação especial 
para atualização do esquema 
vacinal dos públicos contem-
plados, que será realizada em 
demanda livre aos sábados, 
até 11 de junho.

As doses contra gripe e sa-
rampo continuam disponíveis 
de segunda a sexta-feira, em 
todos os postos de saúde e 
unidades da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), das 9 às 
16 horas. A vacina contra a 
Covid-19 pode ser agendada 
pelo www.cliquevacina.com.br .

A vacina contra a gripe está 
liberada para crianças de 6 
meses até 4 anos e 11 meses; 
idosos de 60 anos ou mais; 
gestantes e puérperas (mulheres 
até 45 dias após parto); traba-
lhadores da saúde; portadores 
de deficiências; pessoas com 
comorbidades definidas do 
Ministério da Saúde; professores 
e trabalhadores do ensino regular 

Gripe e Covid

(infantil, fundamental, médio 
e superior); trabalhadores do 
transporte coletivo rodoviário 
(motoristas e cobradores de 
ônibus); caminhoneiros; por-
tuários; policiais, integrantes do 
Corpo de Bombeiros, Guarda 
Municipal e Forças Armadas; 
indígenas e quilombolas.

A dose contra o sarampo 

é para crianças de 6 meses 
até 4 anos e 11 meses. Já 
contra a Covid-19 pode ser 
aplicada a primeira dose ou 
atualizações necessárias para 
públicos a partir dos cinco 
anos, de acordo com cada 
necessidade. Quem tem de 5 
a 17 anos deve receber duas 
doses e quem tem de 18 a 59 

Secretaria de Saúde de Mogi vai disponibilizar amanhã 12 pontos de vacinação

Divulgação/PMMC

Veja quanto cada cidade pode 
perder com alteração da alíquota do 
imposto em produtos e serviços

anos, três. Para maiores de 60, 
a indicação é de quatro doses.

Mortes

Os municípios da região do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) não registraram 
óbitos por Covid-19 nas úl-
timas 24 horas.

Mogi das Cruzes    R$ 21.085.174,21
Suzano      R$ 18.780.437,80
Arujá      R$ 7.849.953,57
Biritiba Mirim     R$ 962.420,99
Ferraz de Vasconcelos    R$ 4.781.867,26
Guararema     R$ 2.868.537,04
Itaquaquecetuba     R$ 10.777.481,02
Poá      R$ 3.726.265,06
Salesópolis     R$ 716.414,78
Santa Isabel   R$ 2.437.279,20
Total:    R$ 73.985.830,93

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana - SMIU torna público, para conhecimento das empresas interessadas, 
observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “CONCORRÊNCIA”:
EDITAL Nº 004/22 - PROCESSO Nº 6.827/22
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 
BOTUJURU (SAU 069), SITUADA NA RUA FREI BONIFÁCIO HARINK, BOTUJURU, NO 
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas do dia 30 de junho de 2022. A abertura do 
envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 26 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana - SMIU torna público, para conhecimento das empresas interessadas 
e PREVIAMENTE inscritas em Registro Cadastral, ou que atenderem todas as condições 
exigidas para cadastramento até o 3º (TERCEIRO) DIA ÚTIL anterior a data de recebimento 
das propostas, observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte 
licitação, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”:
EDITAL Nº 002/22 - PROCESSO Nº 19.933/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DO CIC JUNDIAPEBA “PROJETO 
MOGI CONECTA”, SITUADO NA ALAMEDA SANTO ÂNGELO, 688 – DISTRITO DE 
JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES – SP.
Os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA” serão recebidos na Secretaria Municipal 
de Gestão Pública da Prefeitura, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar 
(Edifício-Sede da Municipalidade), até às 09 horas do dia 15 de junho de 2022. A abertura do 
envelope “DOCUMENTAÇÃO” será realizada nesta mesma data às 09 horas e 30 minutos. 
O Edital, com seus arquivos e anexos, encontra-se à disposição para download no site da 
Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao), ficando também disponível para exame e 
cópia no endereço acima, devendo trazer Pen Drive para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 26 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 012-2/21 - PROCESSO Nº 14.095/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO 
DE 7.150M3 COM ADUTORA EXISTENTE – SAA JUNDIAPEBA, NESTE MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 1.695.603,05 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos 
e três reais e cinco centavos).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, em 26 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana__________________________________________________________________________

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 106/2020 - PROCESSO Nº 16.709/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TUBOS PEAD E AFINS.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio do Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura 
Urbana, 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 106/21. 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 20 de maio de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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COOPHAM                COOPERATIVA HABITACIONAL MOGIANA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Presidente do Conselho Administrativo da Cooperativa Habitacional Mogiana –

COOPHAM, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ 02.073.731/0001-92, com sede a Rua Dr 

Deodato Wertheimer, nº 470, Sala 3, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo, CEP:

08740-270, através do seu presidente Claudinéia Crispiniano dos Santos, no uso das atribuições que 

lhe conferem o Estatuto Social, bem como a Lei Federal 5.764/71, convoca os cooperados que, nesta 

data, são em número de 20 (vinte), em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral

Extraordinária (AGE) a realizar-se na forma virtual e gravada, devido a pandemia (impossibilidade de 

reunião presencial), através do link https://meet.google.com/iyr-vncf-iji, conforme legislação 

vigente, no dia 3 de junho de 2022, em primeira chamada às 17:00 horas com presença de 2/3 (dois 

terços) dos cooperados, em segunda chamada às 18:00 horas com presença de metade mais 01 (um) 

dos cooperados, e em terceira e última chamada às 19:00 horas com presença de número mínimo 

de 03 (três) cooperados, com término previsto para 20:00hs, para deliberarem em Assembleia Geral 

Extraordinária - AGE, com a seguinte pauta: 01) Posse da Vice Presidente do Conselho Fiscal conforme 

regras estatutárias para cumprir o mandato compreendendo o período de 01 de junho de 2022 até 

31 de maio de 2024; 02) Apresentação do Termo de Ajuste de Conduta a ser firmado com o Ministério 

Público para a consecução da aprovação do projeto do empreendimento.

Mogi das Cruzes – SP, 26 de maio de 2022.

CLAUDINÉIA CRISPINIANO DOS SANTOS

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Caixas e equivalentes de caixa 1.747.769,47 2.131.616,30 Obrigações Sociais 6.691.394,49 3.151.507,86

Outros Créditos 75.824.357,93 76.935.000,74 Obrigações Fiscais 261.302,82 264.286,50 31/12/2021 31/12/2020

Outros Débitos 67.616.560,65 75.592.438,52

77.572.127,40 79.066.617,04 74.569.257,96 4.086.057,95 Resultado do 
Exercício

144.851,78 -64.828,42

Ajustes Exercícios 
Anteriores

(55,33) (8.417.511,77)

Depreciação 7.799,25 8.451,25

Imobilizado Líquido 3.105.865,45 313.975,87 152.595,70 -8.473.888,94

3.105.865,45 313.975,87

1.110.642,81 -68.969.716,05

3.351.629,25 156.876,99

Imobilizado Líquido 349.481,68 357.280,93 Patrimônio Social 785.754,48 785.754,48 (2.983,68) 193.748,30

Resultado do Exercício 80.023,36 (64.828,42) (7.788.475,99) 74.885.525,51

349.481,68 357.280,93 Ajustes Exercícios Anteriores (619.292,17) (619.236,84)

Total do Patrimônio Líquido 246.485,67 101.689,22 (3.176.591,91) -2.207.454,19

77.921.609,08 79.423.897,97 Total do Passivo + Patrimônio Líquido 77.921.609,08 79.423.897,97

0,00 (298.025,00)

2.717.764,45 0,00

-458.827,46 -2.505.479,19

31/12/2021 31/12/2020 Descrição Patrimônio Social Resultado do
Exercício

Ajustes Exerc. Anteriores Total do Patrimônio
Líquido

(458.827,46) -2.505.479,19

Receitas sem fins lucrativos 2.131.616,30 4.637.095,49

Atividades de Saúde 33.147.229,57 19.096.341,49 Saldos em 31/12/2019 837.012,52 9.997.102,65 -2.250.085,76 8.584.029,41 1.672.788,84 2.131.616,30

Atividades de Assitencia Social 0,00 1.883.102,16

Atividades de Educação 21.718.733,14 35.495.012,77 Incorporação do Resultado do Ex. Anterior 9.997.102,65 (9.997.102,65) 0,00 0,00

Receitas Ordinárias 467.086,51 32.985,57 Ajustes Exercicios Anteriores -10.048.360,69 0,00 1.630.848,93 (8.417.511,77)

55.333.049,22 56.507.441,99 Resultado Exercicio (64.828,42) 0,00 (64.828,42)
Custos e Despesas com Projetos e Programas Saldos em 31/12/2020 785.754,48 (64.828,42) (619.236,84) 101.689,23

Atividades com Assistencia Social 0,00 (1.577.840,43) Incorporação do Resultado do Ex. Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00

Atividades com Educação (21.735.133,56) (29.230.599,08) Resultado do Exercício 0 144.851,78 0,00 144.851,78

Ajuste Exercícios Anteriores 0,00 0,00 -55,33 (55,33)

(54.907.508,34) (45.127.119,16)

Despesas Administrativas (280.689,10) (1.383.220,18) 785.754,48 144.851,78 (619.292,17) 246.485,67

-

144.851,78 9.997.102,65

Demonstração dos Fluxos de Caixa  em 31/12/2021 e 2020 (em Reais)
UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU              CNPJ: 06.254.154/0001-96

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 e 2020 (em Reais)
UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU CNPJ: 06.254.154/0001-96

ATIVO PASSIVO

Circulante Circulante

Não Circulante Patrimônio Líquido

Total do Ativo Circulante
Total do Passivo Circulante

Fluxo de caixa das atividades operacionais

(Acréscimo) Redução Outros Créditos

Acréscimo (Redução) Obrigações Sociais

Acréscimo (Redução) Obrigações Fiscais

Total do Ativo Não Circulante
Acréscimo (Redução) Outros Débitos

Aum/Dim líq. caixa e equiv. caixa

Total do Ativo
Fluxo de caixa das atividades investimentos
(Acréscimo) Redução do Imobilizado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis                                                                                                                                                               -                       -

Demonstrações do Resultado do Exercício findo Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício

em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais) em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)

Caixa e equiv.caixa início período

Caixa e equiv.caixa final período

Fluxo de Caixa Ativ Financ

Outros Pagamentos Financiamento

Não Circulante

Total do Ativo Não Circulante

Despesas Operacionais

Saldos em 31/12/2021

(=) Resultado do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU UNIÃO PELA BENEFICENCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE - UNISAU

CNPJ: 06.254.154/0001-96 CNPJ: 06.254.154/0001-96

Atividades com Saúde

José de Souza Dias Presidente
C.P.F. 575.396.938-00

Katia Valeria Ayres Prado Contadora
C.R.C. 1SP176879/O3

NOTAS EXPLECATIVAS 1.CONTEXTO OPERACIONAL A UNISAU é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, encontra-se sediada na Rua Francisco Quadra Castro 160-Casa 02-Sala 01-Vila São Jorge, CEP: 08675-170, Suzano/SP, inscrita no  CNPJ/MF sob  o  nº  06.254.154/0001-96,  e  está  em  conformidade  
com  a  Constituição  Federal,  com  o  Novo  Código  civil,  lei  nº  10.406/02  com  a  lei  nº  9.637/98  –  Lei  das  Organizações  Sociais  –  Os  e  com  a  Lei  8.666/93,  Lei  de  Licitações  e  Contratos Administrativos. Criada com a finalidade de implantar, implementar serviços nas areas da Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência 

Social, meio ambiente, entre outros. A UNISAU tem como visão garantir a excelência na gestão de contratos com o Poder Público e oferecer tratamento humanizado com base na valorização do indivíduo e da vida. Além disso, executamos projetos e programas com as melhores equipes, práticas gerenciais adequando
sempre o trabalho as necessidades dos clientes, parceiros públicos, com vista à humanização, a ética aos aspectos ambientais e aos compromissos sociais. 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS As Demonstrações Financeiras examinadas foram elaboradas em conformidade com a Legislação Brasileira em vigor, de acordo com as 
normas e princípios de contabilidade normalmente aceitos. 2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são 
denominados como prática contábeis adotadas no Brasil. 2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a) Caixa e Equivalentes de Caixa b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos d) Apuração do resultado do exercício e) Patrimônio Líquido a) Caixa e Equivalentes de Caixa 
Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata mantidas em instituição de primeira linha. As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos
rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor. b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes Ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação é provável que ocorra no próximo ano. c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas  demonstrações financeiras  de 2020  não transacionou  operação de longo prazo (ou relevantes  de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas. d) 
Apuração do resultado do exercício As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. e) Patrimônio Líquido O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e
incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária.

(33.172.374,78) (14.318.679,65)

(=) Superávit bruto

Precisa-se

Auxiliar administrativo com 

conhecimento em pacote Of-

fice,  enviar currículo para 

ajprinceadv@gmail.comwww.portalnews.com.br

Siga-nos

@moginewsonline
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