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Mogi vence o Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor

 A Prefeitura de Mogi das Cruzes venceu na Categoria Inovação e Sustentabilidade, com o Mogi Tech Gov Experience 

GUARAREMA

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes venceu o Prêmio Sebrae Pre-
feito Empreendedor 2021-2022 
na Categoria Inovação e Susten-
tabilidade, com o projeto Mogi 
Tech Gov Experience, o inovador 
Programa de Incubação realizado 
pelo Polo Digital voltado a GovTe-
chs, startups que buscam soluções 
para os desafios da gestão pública. 
O evento foi realizado na noite de 
quinta-feira, em São Paulo, e con-
tou com a participação do prefeito 
Caio Cunha e do governador Ro-
drigo Garcia. O Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), por meio 
de Salesópolis, conquistou o prê-
mio com o projeto Recicla Cidade. 
Cidades, página 4
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Associações comerciais de Mogi 
das Cruzes e Suzano estão otimis-
tas para as vendas do Dia dos Na-
morados. Uma pesquisa realizada 
pela empresa Boa Vista, que a As-
sociação Comercial de Mogi das 
Cruzes (ACMC) apontou que 51% 
dos empresários do comércio local 
esperam um aumento nas vendas. 
Cidades, página 3

Namorados

COMÉRCIO 
ESPERA ALTA 
NAS VENDAS

CIDADE BONITA

Parque 
Olímpico terá 
mutirão. p4

Mogi foi um dos destaques do evento de premiação realizado anteontem em São Paulo 

Pedro Chavedar/PMMC

 Ginásio terá finais da Copa da Liga Paulista de Futsal. Cidades, página 5

Pandemia

Cidades da região retomam o 
uso de máscaras em escolas 

Decreto em Ferraz obriga o uso, e em Santa Isabel, 
medida vale para ambientes fechados. Cidades, página 3
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EDITORIAL

Eterna vigilância

A
o autor da declaração de indepen-
dência dos Estados Unidos, Tho-
mas Jefferson, é atribuída a frase 
“O preço da liberdade é a eterna 

vigilância”, embora não haja nenhuma cons-
tatação de que o mesmo tenha proferido tais 
palavras. Mas a discussão sobre o conceito 
de liberdade, mais de dois séculos depois, 
retorna das mais diferentes maneiras. 

A interpretação do conceito de liberdade, 
de forma difusa e quase sempre contraditó-
ria, produziu nos últimos anos os resultados 
mais catastróficos que os cinco séculos de 
Brasil testemunharam. 

A retórica da liberdade sem contraparti-
das, sem deveres de agentes públicos e pri-
vados, que atropela a ciência e o bom-senso, 
não apenas nos jogou para as portas de uma 
crise institucional que jamais deveria haver 
no Brasil, mas também foi o motor para cen-
tenas de milhares de mortes. 

A despeito de qualquer discurso irrespon-
sável, outras mentes foram mais sensatas e 
garantiram que o Brasil pudesse realizar a 
tão sonhada caminhada à vida pós-pande-
mia. No entanto, a falta de coordenação en-

tre poderes públicos, alimentados por uma 
guerra de narrativas em que a “liberdade” 
era mais importante que a vida, fez com que 
esta distensão à vida normal se tornasse ca-
penga e falha, alimentando novas variantes 
de um vírus que já se mostrou agressivo e 
inclemente com os mais pobres, e que volta 
a rondar nossos pesadelos.

Nós, enquanto comunidade e uma região 
com mais de três milhões de habitantes, te-
mos como missão fundamental não apenas 
garantir nossa sobrevivência, mas também 
reforçar seu cumprimento em nosso meio. 
As lições que aprendemos amargamente nos 
últimos dois anos, onde ainda choramos 
nossas perdas, devem ser nossa motivação.

A volta das recomendações pelo uso de 
máscaras por entidades da sociedade civil 
e a obrigatoriedade pelo uso em ambientes 
fechados pela Prefeitura de Santa Isabel, são 
exemplos que mostraram-nos que a liberdade 
se conquista não por armas ou por discursos 
hipócritas, mas pela cooperação. A liberdade 
às máscaras será conquistada quando mu-
darmos e vigiarmos nossos hábitos, em um 
mundo que não será mais o mesmo.

Quando houve o impea-
chment do ex-presidente 
Collor, todos pensavam que 
o Brasil tinha novas perspec-
tivas. Passados anos, ressur-
gem os problemas e o maior 
escândalo da história bra-
sileira. O que fazer? Para 
juntos ajudarmos a elevar a 
consciência do povo brasi-
leiro, pensando sempre na 
Pátria, no desenvolvimento, 
na honestidade e trabalhar 
para uma sociedade melhor. 

O poder corrompe: não 
há dúvida. Um dia o cadáver 
virará pó e se fundirá com 
os elementos químicos ma-
teriais da natureza, pois são 
estes que compõem o corpo 
humano. O que salva? Ape-
nas a consciência.  

Vale a pena pensar e até fa-
zer uma reflexão: “tenho que 
cultivar a minha consciência”. 

Oportunismo

ARTIGO
Olavo de Arruda Câmara

O filósofo Sócrates, na An-
tiga Grécia, antes de beber 
cicuta, pois fora condenado 
à morte, afirmou aos seus 
discípulos: “Parem de cho-
rar, pois Sócrates é imortal e 
jamais morrerá como estão 
dizendo”. Morrerá “este cor-
po, esta cabeça, estas mãos 
e estas pernas, mas não Só-
crates, pois este é imortal”. 
Fantástico pensar como Só-
crates, na imortalidade e na 
humildade. 

As pessoas de todas as 
camadas sociais lutam para 
conquistar poder. Quando 
conquistam posições pode-
rosas se tornam orgulhosas, 
arrogantes e prepotentes. Mas, 
chega um dia que as suas for-
ças começam a desaparecer, 
a idade chega e o seu físico 
vai perdendo vigor até que a 
morte o abate e retorna para 

o pó de onde veio. 
Quantas maldades pelo 

mundo afora e no Brasil não 
é diferente. Há inúmeros 
conflitos armados no globo 
terrestre, levando milhões 
de pessoas à morte, devido 
à fome, doenças, ferimen-
tos causados pelas guerras, 
explosões, roubos, furtos, 
tiroteios e atentados. 

A ambição plena os domi-
na e pensam que são donos 
do mundo, esquecem que 
são frágeis. Então, eis uma 
alegoria para lembrar as pes-
soas que mergulham as suas 
mãos nas águas sujas dos ví-
cios e dos crimes. 

Eleve a consciência e tra-
balhe de alguma maneira 
para combater a impureza 
e todos os crimes que asso-
lam a nação.

Olavo Arruda Câmara Advogado, Professor, 

Mestre e Doutor em Direito e Política.
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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

PM APREENDE DROGAS EM SUZANO

Policiais Militares da quarta companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar 
Metropolitano (BPM/M) faziam patrulhamento no bairro Miguel Badra, em Suzano, 
quando avistaram um indivíduo que fugiu. O suspeito abandonou uma mochila, 
onde os agentes encontraram uma balança digital, 205 porções de cocaína, 85 de 
maconha, 6 de haxixe e 23 frascos de lança-perfume, todos embalados para venda. 
Os entorpecentes devem ser incinerados após autorização judicial. (Aline Sabino)
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 �Melhorias em Arujá

A Neoenergia Elektro, concessionária 
de energia, concluiu duas obras de me-
lhoria na rede elétrica e realizou a ins-
talação de dois novos religadores em 
Arujá. A empresa atende também San-
ta Isabel, na região, as demais cidades 
são de responsabilidade da EDP. Foi re-
alizada a melhoria de recondutoramen-
to em 1,3 km do cabeamento e interli-
gação em 600 metros de rede, além da 
instalação de novos equipamentos que 
permitem a recomposição automáti-
ca da rede.

 �Bairros 

O objetivo é melhorar o fornecimento 
de energia para os clientes na Estrada 
dos Correias, Estrada Ramiro Ferreira 
de Almeida, Estrada da Penha, Condo-
mínio Chácaras Alvorada, Bairro da Pe-
nha e Bairro dos Correias.

 �Bolsa Trabalho  

O Bolsa Trabalho, programa do governo 
estadual, está com as inscrições abertas 
e Arujá conta com 180 vagas disponíveis. 
No programa, o interessado participa de 
um curso de qualificação e recebe um 

auxílio de R$ 540, ambos pelo período 
de cinco meses.. As inscrições ocorrem 
até o dia 17 de junho e devem ser fei-
tas pelo site (www.bolsadopovo.sp.gov.
br). Os requisitos para a inscrição são: 
ter 18 anos completos até a data da ins-
crição; estar em situação de desempre-
go, desde que não seja beneficiário de 
seguro-desemprego ou qualquer outro 
programa; residir no estado de São Pau-
lo por pelo menos dois anos; integrar o 
núcleo familiar com renda de até meio 
salário mínimo e não ter outros mem-
bros beneficiários do mesmo auxílio.

 � Empreendedorismo 

A diretoria do Conselho Nacional da Mu-
lher Empreendedora e da Cultura (CMEC 
Nacional) tomou posse na última quin-
ta-feira. A presidente da Associação Co-
mercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Fá-
dua Sleiman, foi empossada na diretoria 
técnica como representante do Estado 
de São Paulo. O evento, promovido na 
sede da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP), reuniu diversas empre-
sárias e representantes de 23 Estados.
O CMEC Nacional tem o objetivo de for-
talecer a rede de mulheres empreende-
doras por meio das Associações Comer-
ciais espalhadas por todo país. 

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••
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Comércio está otimista com 
vendas do Dia dos Namorados

Mais da metade dos comerciantes em pesquisa nacional mostraram expectativa de aumento nas vendas 

COMÉRCIO

Alto Tietê - Amanhã é Dia 
dos Namorados, e o comércio 
das cidades da região vem 
aplicando estratégias para 
aquecer os corações - e os 
caixas. A expectativa de mais 
da metade dos comerciantes 
é que este ano as vendas 
sejam melhores que no ano 
passado.

Uma pesquisa realizada 
pela empresa Boa Vista, que 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC) teve 
acesso nesta semana, apontou 
que 51% dos empresários do 
comércio local esperam um 
aumento nas vendas para 
o Dia dos Namorados na 
comparação com o mesmo 
período em 2021. A pesquisa 
foi feita com 500 empresas de 
todos os portes, dos setores 
do comércio, indústrias e 
prestação de serviços em 
todo o país. Em 2021 ape-
nas 17% dos comerciantes 
acreditavam em resultados 
positivos, devido ao período 

mais intenso da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

A maior expectativa de 
presentes nesta tempora-
da de compras são roupas, 
calçados, perfumes e cosmé-
ticos, além de reservas em 
bares, restaurantes, hotéis 
e pousadas.

Na expectativa da pre-
sidente da ACMC, Fádua 
Sleiman, o gasto médio com 
presentes neste período de 
compras pode chegar a R$ 
150. “Os lojistas estão com 
expectativas positivas sabendo 
que venderão mais que em 
2021, mas menos que em 
2019, antes da pandemia”, 
explicou.

Para os comerciantes mo-
gianos, a antecipação do 13º 
salário para aposentados e 
pensionistas do INSS e o sa-
que extraordinário do Fundo 
de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) vão estimular 
as compras na reta final do 
período de compras. “Mesmo 
com a injeção de recursos, 
enfrentamos o aumento de 

juros e a inflação que tem 
corroído o poder de com-
pra dos consumidores. O 
cenário ainda é sensível, e 
pode impactar os resultados”, 
ponderou Sleiman.

Para a Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Suzano (ACE), a expectativa 
para a data comemorativa 
é a mesma em relação ao 
aumento nas compras, com 

foco nos setores de vestuários 
e calçados como sendo os 
mais procurados na cidade. 

“Outros setores como os de 
alimentos, produtos eletrô-
nicos e telefonia deverão 

ter aumento na procura”, 
apontou a entidade em nota.

Ações de estímulo 
As associações comerciais 

de Suzano e Mogi reforçaram 
que trabalharam junto aos 
comerciantes por ações de 
estímulo para as vendas 
deste Dia dos Namorados.

Em Mogi das Cruzes, vem 
sendo realizada a campanha 

“Mogi Show de Bola”, onde 
o consumo mínimo de R$ 
50 dá direito a um cupom 
para sorteio. O próximo 
sorteio está marcado para o 
dia 23 de junho e entregará 
uma caixa de som portátil. A 
campanha continuará pro-
movendo sorteios até o mês 
de outubro.

Em Suzano, a ACE está 
promovendo digital e pre-
sencialmente ações para o 
fomento de consumo também 
não apenas no Dia dos Namo-
rados, entre eles a campanha 
permanente “Compre em 
Suzano”, com o intuito de 
fortalecer o comércio local.

André Diniz

Dia dos Namorados gera expectativa positiva para comerciantes de Mogi 

Divulgação

Cidade terá novo 
serviço  de acolhimento 

Mogi das Cruzes passará 
a contar em breve com um 
novo serviço de acolhimento 
institucional, na modalidade 
república para jovens. Serão 
duas unidades voltadas para 
jovens com idades entre 18 e 
21 anos, que saem do sistema 
de acolhimento institucional 
e ainda não têm condições 
de se autossustentar. Cada 
uma delas ofertará seis vagas, 
sendo uma feminina e outra 
masculina.

A criação das unidades de 
acolhimento com esse perfil 
se justifica pela necessidade 
do município prestar o serviço 
de proteção social especial de 
alta complexidade visando a 
continuidade do atendimento 
a esse público. A situação, 
portanto, demanda a existên-
cia de um serviço que oferte 
moradia subsidiada e apoio 
especializado para auxiliar 
jovens na transição para a 
vida adulta e no processo de 
conquista da independência.

No ano de 2020, a Vigilância 
Socioassistencial desenvolveu 
um levantamento, que apontou 

República para jovens

um número significativo de 
jovens acolhidos prestes a 
completar maioridade e sem 
possibilidades de reintegra-
ção familiar, adoção e/ou 
condições de autossustento, 
portanto o público-alvo para 
o acolhimento na modali-
dade república.A Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social realizou recentemente 
o processo de seleção da or-
ganização da sociedade civil 
que ficará responsável pelo 
serviço, por meio do edital 
de chamamento público nº 
03/2022. A Associação Afro 
Brasileira Nossa Senhora Apa-
recida foi habilitada dentro 
do processo e o resultado já 
foi homologado. Os próximos 
passos serão assinatura do 
termo de parceria e então 
a locação, por parte da or-
ganização vencedora, dos 
imóveis que vão oferecer 
o serviço.

A previsão é de que em torno 
de dois meses as unidades 
já possam iniciar o serviço. 
No total serão oferecidas 
12 vagas.

Assistência Social tem 
programação especial

Mogi- No próximo domingo, 
é o Dia Nacional e Mundial 
de Combate ao Trabalho 
Infantil. E a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, 
por meio do Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil (Peti), está desen-
volvendo uma programação 
especial em referência à data. 
Além dos encontros, que já 
vêm sendo realizados desde 
o último mês com foco no 
território de Jundiapeba, 
estão sendo feitas ações de 
conscientização, por meio 
de distribuição de material 
informativo e também faixas 
aéreas instaladas em pontos 
estratégicos da cidade.

Já foram instaladas faixas 
no semáforo da avenida 
Vereador Narciso Yague 
Guimarães (altura do hotel 
Ibis), no semáforo entre a 
Narciso Yague e a avenida 
Manoel Bezerra Lima Filho 
(semáforo do Mogi Shopping), 
em frente ao prédio-sede da 
Prefeitura, na Praça Oswal-
do Cruz (cruzamento das 

Combate ao trabalho infantil

ruas Barão de Jaceguai e dr. 
Deodato Wertheimer), em 
dois pontos da praça Kazuo 
Kimura e também no largo 
da feira de Jundiapeba.

A faixa alerta para o fato 
de que, no Brasil, 1,8 milhão 
de crianças e adolescentes 
com idades entre 5 e 17 
anos estavam em situação 
de trabalho infantil em 2019. 
Os dados são do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e mostram 

ainda que, desse total, 706 
mil (45,9%) estavam em 
ocupações consideradas como 
piores formas de trabalho 
infantil. Por isso, o comu-
nicado solicita para que a 
sociedade não contribua e 
denuncie essa prática, por 
meio do telefone 9 7185-0076. 

Mais informações sobre 
ações de combate ao trabalho 
infantil podem ser obtidas 
por meio do telefone da 
4798-6920.

Foram instaladas faixas nos semáforos da cidade

Divulgação/PMMC

Por conta do aumento 
recente de casos do novo 
coronavírus (Covid-19) no 
Alto Tietê, as prefeituras de 
Ferraz de Vasconcelos e Santa 
Isabel lançaram, anteontem, 
decretos que obrigam o uso 
de máscaras. Enquanto Ferraz 
tornou o uso obrigatório em 
escolas públicas e particulares, 
além de unidades de saúde, 
transporte público e locais 
de embarque e desembarque; 
Santa Isabel retorna com o 
uso em todos os ambientes 
fechados. 

A medida que promove o 
retorno obrigatório do uso 
de máscaras nas escolas de 
Ferraz valerá a partir de 
segunda-feira. Conforme o 
decreto municipal, o uso da 
proteção nos demais ambientes 
fechados é recomendado, mas 
ainda assim facultativo. Em 
Santa Isabel, a decisão vale 
para todos ambientes fechados.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Ferraz e Santa 
Isabel retomam 
uso de máscaras 
em escolas 

Máscaras

Everton Dertonio*
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Parque Olímpico recebe 
hoje mutirão de limpeza

Mogi - A Secretaria de 
Infraestrutura Urbana co-
meça hoje mais uma etapa 
do mutirão Cidade Bonita. 
Desta vez, será atendido o 
setor 31 da zona urbana, 
onde está o Parque Olímpico, 
no distrito de Braz Cubas. A 
previsão é que os serviços 
se estendam por sete dias.

Segundo a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, o plano 
é atender todo o perímetro 
do bairro, que fica entre 
as avenidas Júlio Simões e 
Prefeito Maurílio de Souza 
Leite Filho. Todas as vias, 
bem como praças e terre-
nos municipais do local 
serão contemplados pelos 
trabalhos de capinação de 
guias e sarjetas, raspagem 
de guias, manutenção de 
ruas asfaltadas, nivelamento 
e cascalhamento de vias ou 
trechos  não asfaltados, Ope-
ração Tapa-Buraco, limpeza de 
terrenos municipais, recolha 
de entulho e inertes, troca 
de lâmpadas, manutenção 
civil de próprios e limpeza 

Zeladoria Urbana

de galerias e bocas de lobo.
O último mutirão reali-

zado pela prefeitura aten-
deu a Vila Brasileira, Vila 
Pomar e Vila Melchizedec. 
Ao longo do último mês, 
foram 16 bairros atendidos 
pelas ações: Vila Cintra, Vila 
Nova Cintra, Vila Joia, Vila 
Paulista, Residencial Mirage, 
Jardim Santa Tereza, Jardim 
Esperança, Vila Municipal e 
Conjunto do Bosque, Jardim 
Santos Dumont I e II, Jardim 

Aeroporto II, Jardim Layr II, 
Jardim dos Amarais, Jardim 
Aeroporto e Jardim Planalto.

A definição da ordem de 
atendimento obedece a le-
vantamentos próprios da 
Secretaria e também a pedidos 
de manutenção feitos pela 
comunidade. 

O canal oficial para que o 
cidadão registre solicitações 
junto à Prefeitura é a Ouvi-
doria. O atendimento é feito 
pelo telefone 156.

“Cidade Bonita” começa hoje no Parque Olímpico

Pedro Chavedar / PMMC

Prefeitura inicia ações em 
estradas de Pindorama

Mogi - As equipes da Secreta-
ria Municipal de Infraestrutura 
Urbana do município, por 
meio do Departamento de 
Manutenção Urbana e Rural 
e Controle das Regionais, 
começam hoje um mutirão 
de manutenção em estradas 
vicinais do bairro Pindorama. 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou nesta se-
mana que serão ao todo 22 
vias rurais atendidas pelos 
trabalhos, que devem se es-
tender por pouco mais de um 
mês, com 34,1 quilômetros 
de vicinais atendidas com 
trabalhos de nivelamento, 
cascalhamento e estabili-
zação de solo de vias sem 
asfaltamento, aplicação de 
camada asfáltica em trechos 
críticos e de rampa, além de 
limpeza e desobstrução de 
valas e valetas que fazem a 
drenagem das águas pluviais.

As estradas atendidas se-
rão: Kiyoto Oban, Massakiti 
Yasuda, Dempati Saito, Tooru 
Misawa, Yokeji Takemoto, 
estrada das Aroeiras, estrada 

Mobilidade

das Torres, Yoshio Shiraishi, 
Tsunesoburo Sassaki, Fujiama, 
estrada do Maeda, Minoru 
Okamura, Margarida Wa-
tanabe, Hajime Menegishi, 
Wakiti Yamazaki (Kendão), 
Noboro Oyama, estrada 
do Bettini, estrada Aroeira, 
estrada do Gildo, estrada 
do Ito, Sawata Yamakawa 
e estrada Ramal Florêncio.

Os mutirões de manutenção 
na zona rural da cidade fazem 
parte do Plano de Zeladoria 

da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana, que 
abarca também os mutirões 
Cidade Bonita, realizados na 
zona urbana do município, 
com entrega prevista para 
o dia 15 de julho.

O objetivo é garantir boas 
condições de trafegabilidade 
e segurança para todos que 
utilizam as estradas vicinais 
do município e preparar a 
zona rural para o próximo 
período de chuvas.

Ação de mutirão beneficiará 22 estradas no bairro

PMMC/Divulgação

Município conquista Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreendedor 

Programa de Incubação do Polo Digital voltado a GovTechs, startups buscam soluções para os desafios da gestão pública

 MOGI TECH GOV EXPERIENCE 

Mogi- A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes venceu o Prêmio 
Sebrae Prefeito Empreende-
dor 2021-2022 na Categoria 
Inovação e Sustentabilidade, 
com o projeto Mogi Tech 
Gov Experience, o inova-
dor Programa de Incubação 
realizado pelo Polo Digital 
voltado a GovTechs, startups 
que buscam soluções para os 
desafios da gestão pública. O 
evento foi realizado anteontem, 
em São Paulo, e contou com a 
participação do prefeito Caio 
Cunha (Pode) e do governador 
Rodrigo Garcia (PSDB).

“Este prêmio é o resultado 
de muito trabalho, estudo 
e vontade de transformar 
Mogi das Cruzes. Estamos 
trabalhando por uma cidade 
cada vez mais inovadora, que 
garante oportunidades para 
todos”, destacou o prefeito, 
que recebeu o prêmio ao 
lado da vice-prefeita, Priscila 
Yamagami Kähler.

Primeira iniciativa no país 
de incentivo a startups voltadas 
exclusivamente para buscar 

soluções para os desafios da 
gestão de políticas públicas 
realizada por um município, 
o Mogi Tech – Gov Experience 
teve sua primeira edição no 
ano passado. Nove startups 
finalizaram o ciclo de incuba-
ção, com iniciativas voltadas à 

Educação, Saúde, Agricultura, 
Empregabilidade, Meio Am-
biente e Zeladoria.

Neste ano, o Mogi Tech tem 
a participação de 12 startups, 
sendo nove novas iniciativas e 
outras três que já participaram da 
última edição e foram validadas 

para voltar ao programa. As 
startups estão participando 
de diagnósticos, mentorias, 
capacitações, workshops e 
rodadas de negócios com 
conteúdo de diversos atores 
do ecossistema de inovação 
do Alto Tietê, entre eles Sebrae 

e Alto Tietê Valley.
Durante o programa, as 

startups utilizam a estrutura 
do Polo Digital. Com isso, 

a estimativa é de um apoio 
financeiro indireto da admi-
nistração municipal de cerca 
de R$ 300 mil.

Evento contou com a participação do prefeito Cunha e do governador Rodrigo Garcia

Pedro Chavedar/PMMC

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) 
conquistou o primeiro lugar 
no XI Prêmio Prefeito Em-
preendedor do Sebrae com 
o projeto Recicla Cidade, 
desenvolvido em parceria 
com a ONG Espaço Urba-
no, com o patrocínio da 
Tetra Pak. 

A cerimônia de premiação 
aconteceu anteontem à 
noite, em São Paulo, com 
a presença do governador 
do Estado, Rodrigo Garcia; 
dos prefeitos Vanderlon 
Gomes (Salesópolis), Caio 
Cunha (Mogi das Cruzes), 

Salesópolis também é 
vencedora do prêmio 

Márcia Bin (Poá), Carlos 
Chinchilla (Santa Isabel) 
e Rodrigo Ashiuchi (Su-
zano); os vice-prefeitos 
Daniel Balke (Ferraz de 
Vasconcelos) e Jesus Roque 
(Guarulhos); a diretoria do 
Sebrae; gestores públicos 
e representantes da ONG 
Espaço Urbano.

O projeto, inscrito por 
meio do município de 
Salesópolis na categoria 
Governança Regional e 
Cooperação Intermunici-
pal, disputou a final com 
outras cinco iniciativas. 
O consórcio agora segue 
para a disputa nacional.
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Grupo Mogi News comemora 
aniversário de Sidney Moraes

Diretor-presidente  completa 63 anos hoje e segue afastado, mas seus ideias permanecem no dia a dia da equipe 

HOMENAGEM 

Sidney Antonio de Mo-
raes, diretor-presidente do 
Grupo Mogi News, festeja 
hoje mais um aniversário, 
ele completa 63 anos. Mes-
mo afastado do comando 
do grupo de comunicação, 
seus ideais permanecem 
no dia a dia da equipe do 
Grupo Mogi News/Dat, que 
mantém o compromisso e a 
credibilidade conquistada 
em uma trajetória de 30 
anos, desde que Moraes, 
então empresário do ramo 
de publicidade e comunica-
ção, adquiriu a marca Mogi 
News em 1992. 

Sob o comando de Moraes, 
o jornal Mogi News passou a 
ter uma constante evolução, 
chegando à periodicidade 
diária em 1997, já com 
páginas em cores, que foi 
um diferencial perante os 
outros veículos do Alto 
Tietê. Em 2001, o Mogi 
News passou a contar com 

Sidney sempre apostou em profissionais talentosos para contribuírem com o jornal

o caderno AutoNews e, no 
ano seguinte, incluiu os 
suplementos ClassiNews 
Imóveis, Construção e De-
coração, Caderno Mulher 
e a volta do PopTV. O Dat, 
criado em 2006, recente-
mente foi unificado ao Mogi 
News, um projeto que já 
era idealizado pelo diretor-

-presidente, que sempre 
teve ao seu lado a esposa 
e diretora vice-presidente 
da empresa, Sonia Massae 
de Moraes.

O Grupo Mogi News, 
capitaneado pelo seu diretor-

-presidente, sempre inovou 
no mercado de comunicação 
de Mogi das Cruzes e região, 

com premiações e outras 
iniciativas. Atualmente, além 
da edição impressa diária 
do jornal Mogi News/Dat, 
o grupo mantém o Portal 
News e as redes sociais @
moginewsonline, no Facebook 

e Instagram. 
Moraes segue afastado 

do grupo em decorrência 
de um infarto seguido de 
parada cardiorrespirató-
ria após uma palestra da 
Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) no Mogi Shopping, 
em outubro de 2017. A 
demora no atendimento 
causou danos neurológicos 
e ele está afastado das fun-
ções administrativas, hoje 
realizadas por Sonia Moraes.

Mogi News/Arquivo

Grupo mantém 
o compromisso 
e a credibilidade 
conquistada em uma 
trajetória de 30 anos

Guararema sedia hoje as 
finais da Copa da Liga Paulista 
de Futsal, categorias sub-20 e 
principal, masculino e feminino. 
Os jogos acontecerão no Ginásio 
de Esportes Lázaro Germano, 
a partir das 13h30, com a 
decisão do sub-20 feminino 
entre Guarujá/Colégio Objetivo 
e CATS Taboão. Na sequência, 
por volta das 15h45, será 
realizada a final do principal 
feminino, as equipes ainda 
serão definidas.

Já os confrontos mascu-
linos começam às 18 horas, 
com Inter Mogi Futsal e Reis 
Futsal definindo o campeão 
da categoria sub-20. Por volta 
das 20h30, o Taubaté Futsal 
e Barão Mauá/Ribeirão Preto 
se enfrentam para saber quem 
será o campeão da Copa da 
Liga Paulista 2022 no principal 
masculino.

O evento, que conta com todo 
apoio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, é aberto ao 
público e gratuito. O Ginásio 
de Esportes Lázaro Germano 
fica na rua José Ramires, 160, 
no bairro Ipiranga.

Ginásio de 
Esportes sedia 
finais da Liga 
Paulista hoje

Copa futsal

A Câmara Municipal de Mogi das 

Cruzes está aberta novamente para 

as visitas das escolas.

Você, que é estudante, vai aprender 

qual é a tarefa dos vereadores 

da cidade e saber como o Poder 

Legislativo trabalha para melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos. 

Para solicitar visitas, as escolas 

devem entrar em contato com a 

Câmara Municipal.

� camarademogi

� camaramogidascruzes

� Canal 3.2 UHF

↸ www.cmmc.com.br

Embarque 
no futuro 
da cidade.
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

A novela não é exibida aos sábados

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Iolanda revela que dormiu com Rafael, e Isadora se revolta. Violeta anuncia 

que não haverá mais casamento. Heloísa e Violeta tentam convencer Isadora 

a perdoar Rafael. Iolanda chantageia Rafael e o obriga a se casar com ela. 

Julinha exige que Arminda lhe consigo um papel na radionovela. Francisco 

afi rma que não gosta da amizade entre Leopoldo e Plínio.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Rico propõe uma sociedade com Pat e Moa para abrirem a agência de 

dublês, Coragem.com. Jarbas avisa a Ítalo que saiu o laudo da carta que 

Samuel deixou com o delegado. Anita tenta esconde uma tatuagem no 

tornozelo igual a de Clarice.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Levi tenta atirar em Juma, mas a moça o desarma, obrigando-o a deixar a 

tapera. José Lucas diz a Jove que ele deveria ir atrás de Juma. Juma sente 

saudades de Jove. Alcides conta a Maria Bruaca que Levi tentou matá-lo. 

Trindade ajuda Jove no treino para ganhar a disputa com os irmãos. Alcides 

conta a Guta tudo o que Tenório fez e revela que foi para a fazenda para 

matar o pai da jovem.

RECORD, 21H

Reis

Aos sábados a novela faz a reprise dos melhores momentos transmitidos 

durante a semana.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 31

MBLL

BUMBAMEUBOI

SLOGANANTE

IAINCR

CRITERIOSA

KARDECPRT

DELOSONU

MEDIANASUR

MACAOTARIA

BEMULOD

BELIGERANTE

RRISADACO

TRAPDITR

QUECEAROD

RUTILACINE

APANTANAL

Chefe
de James

Bond
(Cin.)

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Associação
que man-
tém o Sesi

(sigla)

A gordura 
encontrada
no azeite
de dendê

Rapa (?):
Ilha de
Páscoa
(Chile)

Nem muito
boas, nem
muito más

Peças que
formam

uma
corrente

Visa man-
ter a paz
mundial
(sigla)

Vitamina
abundante
na man-

teiga

À (?):
junto à

superfície

Impulso,
em francês

Imposto
Territorial

Rural
(sigla)

Participar
da típica 
refeição
natalina

Empresa de
telecomu-
nicações
dos EUA

Maior
planície

inundável
do mundo

Acessório
de ambu-
lâncias

Aguerrido

Armadilha,
em inglês

Pergunta
de quem

não
entendeu

o que
foi dito

Antagonista;
competidor

Banda brasileira de
"Flores em Você"

Em pre-
sença de
Beliscão,
em inglês

Tola (gír.)
Nascida
na Terra

dos Faraós

Reação à
boa piada
Acusado de
um crime

Sensata
Allan (?),
líder do 

Espiritismo

Bordão de 
propagan-
das (ing.)

Dança
folclórica

de Catirina
e Pai

Francisco

Mineral
vermelho
encon-

trado em
filamentos
de certos
quartzos

Salada,
em inglês
Cora (?),
jornalista

Produto
do "brainstorming"

A de "Em Família" foi
"Eu Sei que Vou Te
Amar"

Cinema
(red.)

Formato
do DIU 

Aplacar;
suavizar

Porco
novo

Modalidade impressa
de poesia, é comum

no Nordeste
Sufixo de "nêutron"

Linguagem utilizada 
no merca-
do finan-

ceiro (gír.)

Foco da
plateia, no

cinema

Bolsa,
em inglês

Cruel;
perversa

M A C A

3/bag — cni — nip — nui — rca. 4/élan — trap. 5/salad. 6/rútila — slogan. 8/boa ideia.

A vida nem sempre 
tem sido fácil para 
mim e o caminho por 
vezes se tem revelado 
mais duro que aquilo 
que parecia, mas 
todos os dias tenho 
aprendido lições 
importantes que me 
vão ajudando a ser a 
pessoa que sou.

É nos momentos 
de dificuldade 
que percebemos a 
verdadeira força do 
nosso caráter. E hoje, 

MOMENTO
especial

LIÇÕES QUE  A VIDA NOS ENSINA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

SIDNEY ANTONIO DE MORAES

Todas as bênçãos a você hoje! Parabéns por ser essa pes-

soa guerreira! Feliz aniversário!

“ O melhor está por vir. Acredite!”

 cultura@jornaldat.com.br

mais do que nunca, 
não temo os desafios 
que estão para chegar.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES – SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 - PROCESSO Nº 200.283/2022

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de colar tomada, luva, registro, lâmina 
e cotovelo.   

O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As pro-
postas serão recebidas até às 08h00min do 27 de junho de 2022, exclusivamente em 
ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 

Cruzes, 10 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 022/2022 - PROCESSO Nº 200.404/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SELIM EM PVC OCRE, 
TUBO DE PVC OCRE, TUBO COLETOR, TUBO DEFOFO MPVC, LUVA DE COR-

RER E CURVA EM PVC.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lote 01: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA no va-
lor global de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); Lotes 02, 04, 06 e 10: 
ALC TUBOS E CONEXOES EIRELI no valor global de R$ 209.190,00 (duzentos e 
nove mil, cento e noventa reais); Lote 03: TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA. no valor global de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 
reais); Lotes 05 e 09: DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E 
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, no valor global de R$ 
81.950,00 (oitenta e um mil, novecentos e cinquenta reais); Lote 07: C. E. MACEDO 
- COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA-ME. no valor global de R$ 
1.381,80 (mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos); Lote 08: PIPEPLAST 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI no valor global de R$ 
5.980,00 (cinco mil, novecentos e oitenta reais). Mogi das Cruzes, em 02 de junho 

de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 023/2022 - PROCESSO Nº 200.432/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE RETEN-
ÇÃO E DE VÁLVULA BORBOLETA BIEXCÊNTRICA COM REDUTOR.

EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 02 E 04: AVK VÁLVULAS DO BRASIL LTDA no 
valor global de R$ 182.576,99 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis 
reais e noventa e nove centavos); Lote 03: BOMBEMI COMERCIAL LTDA - ME no 
valor global de R$ 32.200,00 (trinta e dois mil,3 duzentos reais); Lote 01: Fracassado. 
Mogi das Cruzes, em 09 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral

Maria Cristina Lunardi
Antonio Leite

Rosa Catelani Maria
Leandro Jose dos Santos

Benedito Rosa Moreira
Luiz Carlos Meirelles do Nascimento

Adalberto Moraes de Araujo
Alcides Nunes Goveia
Mateus Ribeiro Gomes

Maria Aparecida
Valéria Aparecida Cassetari Cardoso

Teresa Vaz Pinto

FALECIMENTOS

9 DE JUNHO DE 2022

   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

THAWAN  DIAS  DA SILVA, estado civil solteiro, profissão alimentador de
linha  de  Produção, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e quatro de
março  de  mil  novecentos  e noventa e oito (24/03/1998), residente e
domiciliado  Rua  Tchecoslováquia, 247, Jardim Santos Dumont III, Mogi
das  Cruzes,  SP,  filho de Ademar Pedro da Silva e de Elaine Cristina
Dias.                                                                 
JENIFFER  CAMILLE  COELHO DE MORAES, estado civil divorciada, profissão
do  lar,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia cinco de agosto de mil
novecentos  e  noventa  e  oito  (05/08/1998), residente e domiciliada
Avenida  Japão, 596, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, filha de Marcos
de Moraes e de Marlene Melo Coelho de Moraes.                         

GLAUCIO   DEJALMA   DE  ANDRADE,  estado  civil  divorciado,  profissão
motorista,  nascido  em  Paracambi, RJ no dia quatorze de março de mil
novecentos  e oitenta e dois (14/03/1982), residente e domiciliado Rua
Benedito  Marcondes  da  Silva, 689, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes,
SP,  filho  de  CLAUDIO DEJALMA DE ANDRADE e de RUTE DE JESUS MARIA 
DE
ANDRADE.                                                              
JENIFER   BERNARDINA  DOS  SANTOS,  estado  civil  solteira,  profissão
analista  de  crédito, nascida em São Paulo, SP no dia quatro de junho
de  mil  novecentos  e  noventa  e  quatro  (04/06/1994),  residente e
domiciliada  Rua  Benedito  Marcondes  da Silva, 689, Vila Brasileira,
Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha  de MAURICIO DIAS DOS SANTOS e de MARIA
CLAUDIA BERNARDINA DOS SANTOS.                                        
Conversão de União Estável                                            

YAGO  HENRIQUE  PAULINO  DOS  SANTOS,  estado civil solteiro, profissão
ajudante,  nascido  em Mogi das Cruzes, SP no dia dois de maio de dois
mil  e  dois (02/05/2002), residente e domiciliado Rua Yoshime Kubota,
80,  Jardim  Esperança, Mogi das Cruzes, SP, filho de JOEL PAULINO DOS
SANTOS e de SIMONE CRISTINA SANTOS DO PRADO.                          
GIULIA  KATRIELY  FORTES,  estado  civil  solteira, profissão manicure,
nascida  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia dezesseis de dezembro de dois
mil  e  dois  (16/12/2002),  residente e domiciliada Rua Santa Cruz do
André,  732,  Botujuru,  Mogi  das  Cruzes,  SP,  filha  de  ADEMILSON
RODRIGUES FORTES e de ANA PAULA MARCONDES.                            

RICARDO   RODRIGUES   OLIVEIRA,   estado   civil   solteiro,  profissão
serralheiro,  nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e três de
junho  de  mil  novecentos  e noventa e nove (23/06/1999), residente e
domiciliado  Rua Francisco Rodrigues, 45, casa 02, Vila Paulista, Mogi
das  Cruzes, SP, filho de ELIAS DA SILVA OLIVEIRA e de IVANI RODRIGUES
PEQUENO.                                                              
SABRINA   ALVES  DA  SILVA  COSTA,  estado  civil  solteira,  profissão
operadora de caixa, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezessete de
julho  de  mil  novecentos  e noventa e nove (17/07/1999), residente e
domiciliada  Rua Francisco Rodrigues, 45, casa 02, Vila Paulista, Mogi
das  Cruzes,  SP,  filha  de GILBERTO LEITE COSTA e de SHEILA ALVES DA

SILVA COSTA.                                                          

LUCIANO   APARECIDO  DE  SIQUEIRA,  estado  civil  solteiro,  profissão
agricultor, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis de outubro
de   mil  novecentos  e  oitenta  e  nove  (16/10/1989),  residente  e
domiciliado  Rua  Pandia  Calogeras, 59, Vila Suissa, Mogi das Cruzes,
SP, filho de LUIZ LEITE DE SIQUEIRA e de ROSALINA SILVA DE SIQUEIRA.  
CARLA  YURI  DIAS  DA  COSTA, estado civil solteira, profissão auxiliar
contábil,  nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  três  de maio de mil
novecentos e oitenta e cinco (03/05/1985), residente e domiciliada Rua
Santa  Dionizia,  95,  Jardim  Universo, Mogi das Cruzes, SP, filha de
APARECIDO DIAS DA COSTA e de ELIZA MISSAKO WADA DIAS DA COSTA.        

PAULO  DOS  SANTOS  AQUINO,  estado civil solteiro, profissão autonomo,
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia dois de janeiro de dois mil e um
(02/01/2001),  residente  e domiciliado Rua Santa Virginia, 109, Gica,
Vila Estação, Mogi das Cruzes, SP, filho de Paulo Silva de Aquino e de
Janice dos Santos.                                                    
THAYANE  CRISTINE  DA  SILVA,  estado civil solteira, profissão do lar,
nascida  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e três de março de dois
mil  (23/03/2000),  residente  e  domiciliada Rua Santa Virginia, 109,
Gica, Vila Estação, Mogi das Cruzes, SP, filha de Luciane Teresinha da
Silva.                                                                

JEFFERSON   RAMOS   NASCIMENTO,   estado   civil   solteiro,  profissão
projetista, nascido em Ribeirão Pires, SP no dia treze de junho de mil
novecentos  e noventa e dois (13/06/1992), residente e domiciliado Rua
Paulo Eduardo do Valle Pereira, 291, casa 01, Jardim Cambuci, Mogi das
Cruzes,  SP,  filho  de JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO e de DIONE VASSAO
RAMOS NASCIMENTO.                                                     
LAIS  PEREIRA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar
de  veterinário,  nascida em São Bernardo do Campo, SP no dia primeiro
de abril de mil novecentos e noventa e cinco (01/04/1995), residente e
domiciliada  Rua  Paulo Eduardo do Valle Pereira, 291, casa 01, Jardim
Cambuci,  Mogi  das  Cruzes, SP, filha de CLAUDECI ALVES DA SILVA e de
CLEIDE PEREIRA LIMA DA SILVA.                                         

RAFAEL  SILVA  FREITAS,  estado  civil  solteiro,  profissão motorista,
nascido  em Registro, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos
e  noventa  e  três  (17/10/1993),  residente  e domiciliado Rua Lúcio
Calixto  de  Franca,  542, casa 03, Jardim Santos Dumont III, Mogi das
Cruzes,  SP,  filho de SIDNEI ELIAS DE FREITAS e de ROSA MARIA PEDROSO
DA SILVA.                                                             
ANDREIA  DE  SOUZA  NEVES,  estado  civil solteira, profissão autonoma,
nascida em Pariquera-Açu, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e
setenta e oito (08/08/1978), residente e domiciliada Rua Lúcio Calixto
de  Franca,  542,  casa 03, Jardim Santos Dumont III, Mogi das Cruzes,
SP, filha de ANTONIO FERREIRA NEVES e de NATALIA DE SOUZA.            

EDUARDO  DE  ALMEIDA  FRANCISCO,  estado  civil  solteiro,  profissão ,
nascido  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia vinte e seis de junho de mil
novecentos e oitenta e cinco (26/06/1985), residente e domiciliado Rua
Ferrarini,  36, B, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filho de
JOSE APARECIDO FRANCISCO e de SOLANGE DE ALMEIDA FRANCISCO.           
CONCEIÇÃO  SOUSA DO VALE, estado civil solteira, profissão , nascida em
Diadema,  SP  no  dia  nove de maio de mil novecentos e oitenta e seis
(09/05/1986),  residente  e  domiciliada  Rua Ferrarini, 36, B, Jardim
Aeroporto  III,  Mogi das Cruzes, SP, filha de JOÃO OLIVEIRA DO VALE e
de MARIA ANUNCIADA DE SOUSA.                                          
Conversão de União Estável                                            

THIAGO  DE  PAULA  TOBIAS  TEIXEIRA, estado civil divorciado, profissão
engenheiro  eletricista,  nascido  em  Jandira,  SP  no  dia  vinte de
setembro  de mil novecentos e oitenta e nove (20/09/1989), residente e
domiciliado  Rua  Coronel Eduardo Lejeune, 503, Vila Cecília, Mogi das
Cruzes,  SP, filho de CICERO TEIXEIRA e de NILMA MARIA DE PAULA TOBIAS
TEIXEIRA.                                                             
ALINE    CAROLINE    ALVES,    estado   civil   divorciada,   profissão
administradora,  nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia sete de maio de
mil  novecentos e oitenta e nove (07/05/1989), residente e domiciliada
Rua  Coronel  Eduardo Lejeune, 503, Vila Cecília, Mogi das Cruzes, SP,
filha de BENEDITO THEODORO ALVES e de MARIA IVONETE ALVES.            

LUIZ HENRIQUE SILVA RUIZ, estado civil solteiro, nascido em
Mogi  das Cruzes, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta
e  sete  (08/08/1987),  residente  e domiciliado Rua Benoni Gonçalves,
354, casa 01, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filho de REGINALDO
DOMINGUES RUIZ e de ANADIR SILVA RUIZ.                                
THALITA  GRAZIELA DE FARIAS, estado civil solteir, nascida
em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e
oitenta  e  sete  (12/02/1987),  residente  e  domiciliada  Rua Benoni
Gonçalves,  354,  casa 01, Vila Brás Cubas, Mogi das Cruzes, SP, filha
de JOSEVALDO FRANCISCO DE FARIAS e de MARIA CARMO SILVA DE 
FARIAS.    
Conversão de União Estável                                            

ARY COSTA MENDES, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido em
Montes  Claros,  MG no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e
um  (02/07/1991),  residente e domiciliado Rua Lindenberg, 151, Jardim
Aeroporto  III,  Mogi  das  Cruzes,  SP, filho de ARY COSTA e de MARIA
SENHORA MENDES DOS SANTOS.                                            
MARIANA   RODRIGUES   FERNANDES,  estado  civil  divorciada,  profissão
autonoma,  nascida  em  Brumadinho,  MG no dia seis de setembro de mil
novecentos e noventa e cinco (06/09/1995), residente e domiciliada Rua
Salgado  Filho,  155, Jardim Aeroporto III, Mogi das Cruzes, SP, filha
de ELDICIO FERNANDES PEREIRA e de MARIA APARECIDA RODRIGUES 
FERNANDES.

COMUNICADO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022 - PROCESSO Nº 9.290/2022. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOMICILIAR 
DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, ACOMPANHADO DE KIT EMERGENCIAL E 
CILINDRO PORTÁTIL (COM RECARGA DE CILINDRO).
EMPRESA VENCEDORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 2.256.480,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, 
quatrocentos e oitenta reais).

Mogi das Cruzes, em 08 de junho de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde___________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021 – PROCESSO Nº 8.864/2022.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, TOALHAS E TRAVESSEIROS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Educação, 
comunica aos interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO publicada em 
26 de maio de 2022, foi informado o valor final de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte 
e dois mil reais), sendo correto o valor de R$ 65.484,00 (sessenta e cinco mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais). 

Mogi das Cruzes, em 08 de junho de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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