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

Mogi Meu Lar prevê novo 
cadastro e regularização

Programa habitacional, lançado ontem, prevê regularização fundiária e fará novo Cadastro Municipal de Habitação

CIDADE ACESSÍVEL

A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
lançou ontem o Programa Habita-
cional Mogi Meu Lar. A iniciativa é 
dividida em eixos específicos e vai 
contemplar pontos como a regula-
rização fundiária, a reforma de uni-
dades habitacionais já existentes e 
a realização de um novo Cadastro 
Municipal de Habitação – que será 
dinâmico e atualizado de forma con-
tínua, funcionando  como um parâ-
metro permanente para as políticas 
públicas do setor. O novo cadastro 
também abrirá portas para futuros 
programas habitacionais estadual 
ou federal. Também está prevista a 
criação de uma secretaria e de um 
Conselho Municipal de Habitação. 
Cidades, página 8
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A Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes aprovou ontem uma 
moção de repúdio aos atos de vio-
lência praticados contra mulheres 
na cidade e também ocorrido em 
Registro (SP), e também pediu às 
autoridades providências e políticas 
públicas no combate aos crimes de 
gênero e raça.Cidades, página 5

Contra a mulher
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Basquete ficará 
fora do Paulista 
e NBB. p3

Legislativo aprova Moção de Repúdio por assassinato de jovem, encontrada em mala em Mogi 

Diego Barbieri/CMMC

 Seis cidades podem ser atendidas por programa. Cidades, página 3

Turismo

Mapa de Atrativos Turísticos é 
aberto para consulta em Mogi

O inventário possui o formato de mapa interativo e 
contém os principais atrativos. Cidades, página 4
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EDITORIAL

Acessibilidade

U
ma pesquisa rápida pela palavra 
acessibilidade traz como significa-
do a facilidade na aproximação e 
no tratamento. No senso comum, 

a primeira coisa que vem à mente são ram-
pas nas calçadas e no acesso aos serviços 
públicos, comércios e prestadores de servi-
ços. Rampas que muitas vezes nem estão de 
acordo com as normas estabelecidas. Outro 
item comum são os banheiros adaptados. 

Por isso é preciso ir além e criar oportu-
nidades para que as pessoas com deficiência 
e com mobilidade reduzida possam ocupar 
os espaços da cidade, o que também deve 
incluir o lazer e a cultura. Não se trata ape-
nas da prioridade no estacionamento, tam-
bém nem sempre respeitada, mas que todos 
possam ter acesso seja a um site para alguma 
consulta online, como também se deslocar 
tranquilamente de um ponto a outro das ci-
dades, o que foi é difícil nos ônibus, mesmo 
acessíveis e adaptados.

Na edição de hoje destacamos o progra-
ma Cidade Acessível, do governo do Esta-
do, realizado por meio da Secretaria de Es-
tado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Uma iniciativa importante que já beneficiou 
Suzano com playground e academia adapta-
da, instalada no Parque Max Feffer, e pode 
atender mais cinco cidades, dependendo do 
processo dos convênios.

Entre os itens que podem vir para a re-
gião, também estão cadeira de trilha e vans. 
É muito importante investir também no la-
zer e garantir o direito de ir e vir das pessoas 
com deficiência, e ampliar cada vez mais 
essas oportunidades. No caso do mercado 
de trabalho, há as cotas para contratação e, 
nas matérias que fazemos semanalmente do 
emprego, sempre há vagas nos serviços de 
encaminhamento das cidades da região. Po-
rém, é preciso a oferta de qualificação tam-
bém para esse público.

E quando o assunto é acessibilidade, im-
portante lembrar ainda das pessoas idosas. 
Amanhã, dia 24 de junho, é Dia Mundial 
de Prevenção de Quedas, data incorporada 
pelo Ministério da Saúde para alertar sobre o 
tema. A queda de idosos tem consequências 
sérias, que podem se agravar podem levar a 
morte. A acessibilidade deve contemplar a 
todos, sem distinção. 

Ontem, 21 de junho de 
2022, foram presos pela Po-
lícia Federal o ex-ministro da 
Educação (MEC) Milton Ri-
beiro. Também dois pastores 
e assessores foram presos pela 
Polícia Federal em processo 
que investiga corrupção e tráfi-
co de influência no Ministério 
da Educação. Há muito não 
se via a prisão de agentes po-
líticos no Brasil. Além de um 
evento jurídico é sem dúvida 
um importante evento polí-
tico, na medida em que um 
ex-ministro do atual governo 
vai para cadeia. Além do es-
cândalo jurídico há o escân-
dalo religioso com a prisão de 
pastores investigados por sus-
peita de tráfico de influência 
e corrupção no MEC. O ato é 
simbólico, certamente em bre-
ve serão soltos e responderão 
em liberdade. A operação foi 

CANA

ARTIGO
Cedric Darwin

batizada pela PF como “Acesso 
Pago”. A suposta irregularida-
de de liberação de verbas do 
FNDE – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção, desencadeou a operação 
que investiga as possíveis ir-
regularidades. Há no Brasil a 
presunção de inocência, logo 
todos devem ser considerados 
inocentes até final condenação, 
mas prisões não são deferidas 
sem o mínimo de indícios de 
atos ilícitos. Milton Ribeiro, 
além de política é pastor e ad-
vogado e sabe bem quais são 
as consequências jurídicas de 
seus atos. Terá direito à am-
pla defesa e ao contraditório. 
Milton Ribeiro foi indicado 
ao cargo pelo atual Ministro 
do STF, André Mendonça, 
que o apresentou à esposa 
do Presidente, Michele Bol-
sonaro que teria apoiado a 

indicação. Na época, o atual 
Ministro do STF André Men-
donça era o Ministro da Justi-
ça. Milton Ribeiro substituiu 
Abrahan Weintraub que caiu 
após a divulgação da reunião 
ministerial com o Presidente 
onde chamava os Ministros 
do STF de vagabundos que 
deveriam ser presos. Hoje o 
MEC é comandado por Victor 
Godoy Veiga e nada de novo 
surgiu da Pasta. Aguardemos 
os próximos capítulos, sem-
pre tristes, desse escândalo.

E que nos sirva de alerta e 
lição para o próximo pleito. A 
educação é fundamental para 
o desenvolvimento do Brasil e 
seus recursos são importantís-
simos. Não podemos tolerar 
que recursos públicos, fruto 
de nossos impostos sejam mal 
utilizados para servir interes-
ses particulares em detrimen-
to de toda população. 
Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.

editor@jornaldat.com.br 
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 �Festival de Inverno

A Prefeitura de Guararema vai realizar 
amanhã, às 10 horas, o lançamento da 
6ª Edição do Festival de Inverno. O tradi-
cional evento conta com apoio da Admi-
nistração Municipal junto à Associação 
Comercial e Empresarial do município. 
O encontro acontecerá na Estação Lite-
rária localizada na rua 19 de Setembro, 
233 – Centro.

 �ABF Franchising Expo 

O Mogi Shopping marca presença na ABF 
Franchising Expo 2022. O empreendi-
mento estará no Stand da HBR Realty, 
juntamente com o Suzano Shopping, o 
Patteo Olinda, o Patteo Urupema e a pla-
taforma ComVem. O Grupo Grau também 
participará da maior feira de franquias 
do mundo que ocorre hoje e amanhã, 
no Expo Center Norte, em São Paulo.

 �Mutirão CNH

Os condutores que tiveram a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH ) vencida 
entre março e abril de 2021 têm até o 
dia 30 de junho deste ano para renovar 
o documento. A unidades do Poupatem-
po de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaque-

cetuba, Mogi das Cruzes, Santa Isabel e 
Suzano, irão promover mais um mutirão, 
vagas para o próximo sábado.

 �Arquivo Público

O Arquivo Público de SP promove hoje 
o ‘II Seminário Memórias Arquivadas’. 
O evento terá transmissão ao vivo pelo 
canal do YouTube, com tradução em Li-
bras. Mais informações acesse https://
www.youtube.com/user/arquivopublicosp

 �Arraiá da Pururuca 

Mogi das Cruzes recebe Arraiá da Puru-
ruca neste fim de semana. Evento gas-
tronômico, que será realizado no esta-
cionamento do Mogi Shopping, localizado 
na avenida Vereador Narciso Yague Gui-
marães, 1001, terá a entrada gratuita, 
além de quadrilha e shows musicais.

 �Carreta da Mamografia

Os atendimentos da Carreta da Mamo-
grafia, do Programa Estadual “Mulheres 
de Peito”, realizados em Mogi das Cruzes 
no mês passado superaram o número 
previsto para os dez dias de campanha 
na cidade. Foram 529 mamografias, 29 
a mais das 500 programadas.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••
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Bolivianos participam da 
Festa do Sol em Itaquá

Itaquá - O Parque Eco-
lógico Mario do Canto, em 
Itaquaquecetuba, encerrou 
anteontem a celebração do 
ano novo andino junto a 
autoridades religiosas, civis 
e tribos indígenas. O evento 
contou com a presença dos 
amautas Sergio Chura e Nora 
Mendonza e do vice-cônsul 
da Bolívia, Ramiro Alfonso 
Flores.

Iniciada às 22h da última 
segunda-feira, a cerimônia de 
limpeza foi realizada pelos 
amautas, líderes espirituais 
da etnia Tiwanaku, com 
danças e músicas típicas, 
além de uma roda ao redor 
do fogo para a troca de sa-
beres ancestrais de 5.530 
anos andinos.

A celebração simboliza 
a união dos povos Aymara, 
Quechua, Guarani, Quilombola, 
Quichua, Chiquitano, Tupi 
Guarani, Kaimbé e Kariri-Xokó. 

“Essa cerimônia realizada 
em nossa cidade mostra 
o quanto estamos abertos 
ao acolhimento”, disse o 

Tradição 

administrador do parque e 
secretário de Abastecimen-
to e Segurança Alimentar, 

Aparecido Ribeiro de Almeida.
O encerramento foi mar-

cado pela fogueira central, 
momento em que ocorre a 
chegada do novo ano com o 
raiar do sol para agradecer e 
partilhar alimentos. “A vinda 
do povo boliviano para Itaquá 
mostra o potencial que a 
cidade possui e esse evento 
internacional é um marco 
para a região”, destacou o 
prefeito Eduardo Boigues.

Festa marcou celebração do ano novo andino 

Dayane Oliveira/Divulgação 

Programa Cidade Acessível 
pode atender seis cidades 

Suzano já foi contemplada, e outras cidades dependem do processo de formalização de convênios com o Estado

ACESSIBILIDADE

Região - O programa Ci-
dade Acessível, promovido 
pelo governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, deve atender as 
cidades de Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Santa Isabel 
e Suzano. De acordo com 
a Pasta, no momento está 
sendo realizado o processo 
de formalização de convênios 
pelas prefeituras, que devem 
receber vans, cadeira de trilha 
e playground adaptado.

O processo está avançado 
em Suzano, onde foi entregue 
em maio o Playground Adap-
tado e Academia Adaptada. 
A cidade também recebeu 
uma cadeira de trilha. Os 
equipamentos, de acordo 
com a Secretaria de Estado, 
visam a melhoria da qualidade 
de vida e acessibilidade das 
mais de 22,5 mil pessoas 
com deficiência da cidade.

O playground, instalado 

no Parque Municipal Max 
Feffer, conta com balanço 
adaptado simples, balanço 
adaptado vai-vem em nível 

com a Pasta, contribui para 
melhorar a autoestima e 
a capacidade física, assim 
como apresenta ganhos em 
autonomia, postura, mobili-
dade e independência para 
a pessoa com deficiência.

Os convênios em proces-
so de formalização com as 
demais prefeituras preveem 
a entrega de vans em Arujá, 
Biritiba, Ferraz, Itaquá, Santa 
Isabel e Suzano. Itaquá pode 
receber também uma cadeira 

de trilha, e Santa Isabel, um 
playground adaptado.

Cidade Acessível
Com um investimento de 

mais de R$ 340 milhões, o 
Cidade Acessível, lançado 

em 21 de setembro do ano 
passado, no Dia da Luta da 
Pessoa com Deficiência, é 
um programa desenvolvido 
por meio da parceria entre 
as Secretarias de Estado 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e de Desenvolvi-
mento Regional que prevê 
investimentos nas áreas de 
esportes, lazer, infraestrutura, 
educação e acessibilidade, 
de forma que os municípios 
paulistas tornem-se mais 
inclusivos.

Os recursos da iniciativa são 
voltados para novos projetos 
de academias adaptadas e na 
aquisição de equipamentos 
como cadeiras anfíbias para 
acesso de pessoas com de-
ficiência ao mar e cadeiras 
de trilha adaptadas, além de 
kits de acessibilidade. 

O programa estadual tam-
bém prevê a realização de 
convênios entre a Secretaria 
de Desenvolvimento Regional 
e os municípios para serviços 
de acessibilidade e adequação 
de calçadas.

Katia Brito

Academia adaptada foi instalada em maio no Parque Max Feffer, em Suzano

Wanderley Costa/Secop Suzano

Suzano - O programa 
Cata-Treco, da Prefeitura de 
Suzano, tem, desde ontem, 
nova agenda de serviços com 
a visita dos dois caminhões 
em 15 bairros do município. 
A ação, que vai percorrer as 
ruas da cidade recolhendo 
materiais inservíveis, des-
cartados pela população, 
vai durar sete dias úteis. A 
programação completa está 
disponpível no site oficial 
da prefeitura (www.suza-
no.sp.gov.br/web/governo/
cata-treco-programacao/).

O primeiro veículo irá 
passar na Cidade Miguel 
Badra, Sesc, Badra-Planalto, 
Jaguari e Chácara Miguel 
Badra. O segundo cami-
nhão passará pelos bairros 
Vila Fátima, Parque Buenos 
Aires, Jardim Três Américas, 
Estância São Luís, Chácara 
das Hortênsias, Jardim das 
Lavras, Jardim das Lavras 
Mirim, Parque Palmeiras, 
Parque das Cerejeiras e Jardim 
Restinga.

Os moradores destes locais 
terão até a próxima terça-feira 

‘Cata-Treco’ percorrerá 
15 bairros de Suzano

Descarte

para deixar do lado de fora das 
casas madeiras, mesas, sofás, 
colchões, eletrodomésticos 
e outros inservíveis, exceto 
resíduos de construção civil 
(entulho). O serviço também 
contempla o recolhimento 
de isopor, vidro e coleta de 
óleo, que deverá ser entregue 
em garrafa PET fechada. A 
programação prevê que os 
veículos passem pelas ruas 
entre 8 e 17 horas.

O serviço pode ser solicitado 
pelo link bit.ly/CTnoBairro. 
Denúncias de descarte irregular 
podem ser feitas por meio 
da Ouvidoria Municipal, de 
forma anônima, pelo telefone 
0800-774-2007.

O programa aborda ainda 
o “Cata-Treco Solidário”, que 
direciona o material recolhi-
do à Central de Triagem do 
Jardim Colorado, ocorrendo 
duas vezes por semana. A 
arrecadação passará pelo 
processo de triagem, prensa e 
venda do material reciclado, 
que tem metade dos recursos 
direcionados para famílias da 
cooperativa parceira.

Mogi - O Mogi Basquete 
anunciou ontem que não vai 
participar do Campeonato 
Paulista e do NBB 2022, 
com a equipe profissional. 
Segundo o comunicado, a 
equipe pretende preparar 
uma base forte, com atle-
tas formados em casa, e 
regularizar as pendências 
financeiras, com investimento 
na categoria de base vindo 
por parte da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes.

No texto, o time destaca as 
equipes das nove categorias 
formativas montadas em 
seletivas, que já disputam 
campeonatos estaduais e 
nacionais: SUB 11, SUB 12, 
SUB 13, SUB 14, SUB 15, 
SUB 16, SUB 17, SUB 18 e 
SUB 22. Está confirmada a 
participação no Campeonato 
Brasileiro com o SUB 15 e 
SUB 17, além da LDB (liga 
de desenvolvimento) com 
o SUB 22, e a participação 
do SUB 11 e SUB 12 na Liga 
Paulista de Basquete.

Mogi Basquete 
anuncia que 
está fora de 
competições 

Paulista e NBB

Suzano recebeu 
academia e 
playground 
adaptados no 
mês passado

e um carrossel adaptado - 
gira-gira 4 lugares. 

A Academia Adaptada, 
também instalada no parque 
suzanense, conta com supino, 
twist, tríceps, abdominal, 
puxada alta e o bíceps. O 
uso dos aparelhos, de acordo 

Evento foi realizado 
entre segunda 
e anteontem no 
Parque Ecológico 
Mario do Canto
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Trecho da rua Francisco 
Martins tem mão única  

Mogi- O trânsito de veículos 
na rua Francisco Martins, no 
Socorro, desde ontem, tem 
mudanças para melhoria da 
segurança viária. A via passa 
a ter mão única de direção, 
no sentido centro-bairro, no 
trecho entre as ruas Sérgio 
Plaza e Frederico Straube.

A medida foi definida 
pela Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana com 
base em estudos técnicos 
realizados pela Pasta. Entre 
os fatores levados em conta 
para a definição da alteração 
estão a geometria da via e o 
seu fluxo de veículos. Além 
disso, a rua tem movimentação 
constante de caminhões que 
realizam carga e descarga em 
estabelecimentos da região.

“Trata-se de uma via es-
treita, com perfil residencial, 
estacionamento de veículos 
e que vem recebendo um 
fluxo maior de veículos. A 
alteração tem como objetivo 
eliminar o conflito existente 
atualmente e ampliar a se-
gurança viária tanto para os 

Trânsito

condutores, quanto para os 
pedestres”, explicou a secretá-
ria municipal de Mobilidade 
Urbana, Cristiane Ayres.

O trecho inicial da rua 
Francisco Martins, entre o 
Largo do Socorro e a rua 
Sérgio Plaza, já possui mão 
única de direção, também 
no sentido centro-bairro. 
A Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana colocou 
faixas informativas, implan-
tará uma nova sinalização 

e agentes vão orientar os 
motoristas.

A recomendação da Pasta 
é para que os motoristas e 
pedestres que circulem pela 
região em que a mudança 
ocorrerá ampliem a atenção e 
a cautela nos primeiros dias, 
quando ocorre a adaptação 
para o novo sistema.

Mais informações sobre o 
trânsito e alterações podem 
ser obtidas pelo telefone 
0800 77 30 194.

Via passa a ter mão única no sentido centro-bairro

Divulgação/PMMC

Mogi divulga Mapa de 
Atrativos Turísticos 

Mogi - A Coordenaria 
de Turismo de Mogi das 
Cruzes, em parceria com 
o Conselho Municipal de 
Turismo, apresentou nesta 
semana o Mapa de Atrati-
vos Turísticos da cidade. O 
inventário possui o formato 
de mapa interativo e contém 
os principais atrativos.

O mapa está disponível 
para consulta pelo site da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 
(https://bit.ly/3xI1PYp) e or-
ganiza os principais atrativos 
turísticos e serviços úteis do 
município. É possível aos 
turistas encontrar locais como 
bares, restaurantes, meios 
de hospedagem, hospitais, 
parques, além dos pontos 
turísticos da cidade.

“Desde o ano de 2016 o 
inventário turístico de Mogi 
das Cruzes compõe o Plano 
Diretor de Desenvolvimento 
Turístico da cidade, aprova-
do pela Lei Complementar 
130/2016. De lá pra cá, este 
inventário vem sendo atua-
lizado constantemente com 

Turismo

novos atrativos turísticos e 
serviços. De maneira periódica 
é submetido ao Conselho 
Municipal de Turismo para 
aprovação, inclusive com a 
sugestão de roteiros turísticos 
e delimitação de estratégias 
de promoção turística, por 
meio de materiais gráficos 
distribuídos em feiras e atra-
tivos, por exemplo,” afirmou 
o coordenador de Turismo, 
Luis Felipe Uchôa.

A plataforma permite o 

acesso a informações como 
endereço, descrição de ati-
vidades e horário de expe-
diente. Funciona também em 
interface com aplicativos de 
GPS para facilitar o acesso, 
inclusive a locais com baixa 
conectividade ou sinal de 
celular. Sugestões de atra-
tivos ou dúvidas podem ser 
encaminhadas para o e-mail 
turismogi@mogidascruzes.
sp.gov.br ou pelo telefone  
4798-5078.  

Fazenda Rio Grande é um dos destaques no mapa

Divulgação/PMMC

Semae realiza 4,2 mil acordos 
pela nova lei de parcelamento

Lei complementar ampliou o número máximo de parcelas para até 200 e o valor mínimo de cada uma delas

EM 3 MESES 

Nos primeiros três meses 
de vigência, a nova lei de 
parcelamento de débitos 
com o Serviço Municipal 
de Águas e Esgotos (Se-
mae) de Mogi das Cruzes 
possibilitou a realização de 
4.249 acordos de negociação 
ou renegociação de dívidas 
dos consumidores com a 
autarquia. 

A Lei Complementar 
164/2022 criou melhores 
condições de pagamento: 
ampliou de 72 para até 200 
o número máximo de par-
celas (de 6 para mais de 16 
anos). Outro benefício é 
o valor mínimo que uma 
parcela pode vir a ter, que 
foi reduzido de ½ Unidade 
Fiscal do Município (UFM) 
para ¼ de UFM (de R$ 103,82 
para R$ 51,91, em valores 
de 2022).

O objetivo do novo parcela-
mento é melhorar as condições 
de pagamento para aqueles 
que, por diversos motivos, 
não conseguiram pagar as 
tarifas de água e esgoto e 

Novo parcelamento deve melhorar as condições de pagamento 

demais serviços realizados 
pelo Semae. O valor total 
negociado, no período, foi 
de R$ 17,2 milhões, a serem 
recebidos ao longo do pe-
ríodo de parcelamento (em 
até 16 anos).

Apesar deste dado positivo, 
a Controladoria Interna da 
autarquia informa que há 
aproximadamente 20 mil 
potenciais casos de dívidas 
que podem ser parceladas 

– bastando apenas que os 
devedores procurem o Semae 
para negociação.

Os interessados podem 
procurar a unidade de 
atendimento mais próxi-
ma – Pronto Atendimento 
ao Cidadão (PAC) do Prédio 
Sede da Prefeitura, PAC Braz 
Cubas, ou Centro Integrado 
de Cidadania (CIC) de Jun-
diapeba. O funcionamento 
é  de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas. O Semae 
recomenda o agendamento 
prévio pelo site agendamen-
topac.pmmc.com.br.

O objetivo do novo 

parcelamento é melhorar 
as condições de pagamento 
para aqueles que, por diversos 
motivos, não conseguiram 
pagar as tarifas de água e 
esgoto e demais serviços 
realizados pela autarquia.

A quitação em até 200 
vezes vale para débitos de 
anos anteriores (dívida ativa). 
As dívidas do ano vigente  

poderão ser divididas em, 
no máximo, 24 parcelas. 
Em ambas as situações, é 
necessário respeitar o valor 
mínimo de cada parcela: ¼ 
(25%) da UFM.

Todo parcelamento deverá 
ser pago de maneira mensal e 
sucessiva, por meio de carnês, 
aos quais serão incorpora-
dos, além dos valores das 

dívidas, atualização mone-
tária, multas, juros de mora 
e demais acréscimos. O não 
pagamento de três parcelas, 
consecutivas ou alternadas, 
acarretará no cancelamento 
do parcelamento (carnê). 

Documentação
• Carteira de Identidade e 

CPF (se o interessado for o 

responsável pela dívida do 
imóvel devedor, e o bem já 
estiver cadastrado em seu 
nome).
• Cópia da Carteira de 

Identidade, CPF e de do-
cumento de propriedade/
locação do imóvel.

• Procuração com poderes 
para confessar e transigir, 
assinada pelo proprietário 
do imóvel, cópia da Carteira 
de Identidade e do CPF do 
proprietário e do procurador.

• Cópia do contrato so-
cial da empresa/comércio 
identificando o responsá-
vel, ou sua última alteração 
contratual, devidamente 
registrada em cartório ou 
na Junta Comercial, cópia 
da Carteira de Identidade 
e do CPF do responsável 
e cópia do cartão do CNPJ.

• No caso de condomínios, 
ata de eleição do síndico, 
ata de reunião aprovando 
o acordo de parcelamento, 
cópia da Carteira de Iden-
tidade e do CPF do síndico 
e cópia do cartão do CNPJ.

Julio Nogueira/Semae
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Etec de Suzano tem um dos 
cursos mais concorridos

Suzano - Mais de 96 mil 
candidatos se inscreveram no 
processo seletivo das Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) para 
concorrer a um dos cursos 
técnicos oferecidos pelo 
Centro Paula Souza (CPS) 
para o próximo semestre. 
Entre as habilitações mais 
disputadas se destacam En-
fermagem e Administração. 
O curso de Enfermagem 
da Etec Suzano está entre 

Vestibulinho

os dez mais procurados do 
Estado de São Paulo. São 
296 inscritos, concorrendo 
a 40 vagas, uma média de 
7,4 candidatos por vaga.

A região também conta 
com escolas técnicas nas 
cidades de Arujá, Ferraz de 
Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 
Mogi das Cruzes, Guararema, 
Santa Isabel e Poá. 

O maior número de con-
correntes por vaga está na 

Etec Carlos de Campos, em 
São Paulo, também no curso 
de Enfermagem, com 524 
inscritos para 40 vagas, uma 
média de 13,1 candidatos 
por vaga. A prova do Ves-
tibulinho será aplicada no 
dia 3 de julho, às 13h30, 
de forma presencial. Mais 
informações pelo telefone 
3471-4071 ou pelo site www.
vestibulinhoetec.com.br/
home/.

Dúvidas sobre a aplicação da prova do vestibulinho podem ser esclarecidas no site

 Roberto Sungi/Divulgação 

Vereadores repudiam casos 
de violência contra mulheres

Feminicídio de mulher grávida em Mogi e agressão contra procuradora em Registro motivaram declarações

CÂMARA DE MOGI

Mogi - A Câmara Muni-
cipal aprovou ontem uma 
moção de repúdio aos atos 
de violência praticados contra 
mulheres em Mogi das Cru-
zes e na cidade de Registro 
(SP), e pediu às autoridades 
por providências e políticas 
públicas no combate aos 
crimes de gênero e raça.

A moção 78/2022, de 
autoria dos vereadores Idui-
gues Martins (PT), Edson 
Alexandre (MDB) e Inês Paz 
(PSOL), lembraram o caso de 
feminicídio envolvendo uma 
mulher de 22 anos, encontra-
da morta no porta-malas de 
um carro na estrada da Volta 
Fria na tarde de terça-feira. 
A vítima estava grávida, e 
as circunstâncias do crime 
estão sob investigação.

A moção de repúdio 
também lembrou o caso da 
procuradora-geral Gabriela 
Samadello Monteiro de Barros, 
da cidade de Registro, que 
foi agredida pelo também 

procurador Demétrius Oliveira 
Macedo. Demétrius atacou 
a sua superiora hierárquica 
após a abertura de procedi-
mento administrativo interno 
para investigar denúncias 
de assédio feitas contra ele. 
Embora tenha sido flagrado 
por filmagens no instante 
do ataque, Demetrius foi 
liberado pela autoridade 
policial local.

Inês Paz abriu as falas 
sobre a moção ressaltando 
que o país passa por um 
grave momento de episó-
dios de violência, e que a 
falta de políticas públicas 
do Estado para o combate 
à criminalidade nestes casos 
acaba incentivando novos 
casos. Iduigues lembrou 
outros momentos de violên-
cia no país, como a morte 
de Genivaldo de Jesus em 
uma estrada de Sergipe por 
ação de agentes da Polícia 
Rodoviária Federal, e os 
assassinatos de Dom Phillips 
e Bruno Pereira, mortos 
por criminosos ligados ao 

garimpo e pesca ilegal na 
Amazônia.

A proposta contou com o 
amplo apoio dos vereadores, 
que se colocaram contra 
o aumento do número de 
crimes contra mulheres e 

minorias. Fernanda Moreno 
(MDB) repudiou a decisão 
da autoridade policial em 
liberar o procurador De-
metrius por suposta falta 
de provas, e Johnross Jones 
Lima (Pode) pediu por mais 

investimentos por parte do 
poder público em todas 
as esferas na educação e 
conscientização de crianças 
e jovens para o futuro. “Qual 
foi o tipo de educação que 
o homem que matou uma 

mulher grávida e a escondeu 
em um carro? Onde ele se 
perdeu?”, questionou.

Outros assuntos
A Câmara também aprovou 

o projeto de Decreto Legis-
lativo de autoria de Pedro 
Komura (PSDB) para a criação 
de uma Comissão Especial 
de Vereadores (CEV) para 
apurar os problemas com 
o fornecimento de energia 
para a zona rural da cidade. 
O grupo deverá se reunir 
com o Sindicato Rural de 
Mogi das Cruzes, com gru-
pos de moradores, com a 
empresa concessionária e a 
Secretaria de Infraestrutura 
do município para a solução 
de problemas.

A Mesa Diretiva da Casa, 
ao final da sessão, se compro-
meteu a chamar o comando 
da Secretaria de Saúde e 
representantes da Santa Casa 
de Misericórdia para debater 
a renovação do contrato 
de convênio, e possíveis 
divergências. 

Andre Diniz

Legislativo aprovou ontem Moção de Repúdio por assassinato de jovem em Mogi

Diego Barbieri/CMMC

Suzano - A Central de 
Triagem de Recicláveis Dr. 
Edson Gianuzzi, no bairro 
Cidade Miguel Badra, lo-
calizada no número 950 
da rua Mário Bochetti, foi 
inaugurada anteontem. Com 
capacidade para receber mais 
de duas mil toneladas de 
materiais por mês, o espaço 
será referência de triagem no 
município com o apoio da 
unidade do Jardim Colorado.

O projeto da nova unidade 
contou com um investimento 
de R$ 1,6 milhão, do qual 
90% é oriundo do convênio 
firmado com o Fundo de 
Investimentos Difusos (FID), 
vinculado à Secretaria de 
Estado da Justiça e da Defesa 
da Cidadania e mantido por 
ações civis públicas, e 10% 
da administração municipal. 
A conquista foi apoiada pelo 
deputado estadual André 
do Prado.

O complexo totaliza 700 
metros quadrados de área 
construída que abrange uma 
sala administrativa, refeitório, 
vestiários, local de recebimento 

Central de Triagem 
começa a funcionar

Recicláveis

e área de armazenagem. Os 
trabalhadores do local também 
vão dispor de equipamentos 
pesados para o sistema de 
triagem, prensagem e ar-
mazenamento, com esteiras 
elevada e alimentadora e a 
prensa enfardadeira horizon-
tal, instituídas para facilitar 
e reduzir a força humana 
necessária na operação.

Desta forma, será possível 
atender à demanda de resíduos 
sólidos residenciais que o 
município produz mensal-
mente. A expectativa é que 
com a consolidação da nova 
unidade, a Central do Jardim 
Colorado assuma as funções de 
triagem preliminar e de área 
de transbordo dos recicláveis 
da região, bem como de um 
novo ecoponto e também 
para o bazar de reciclagem, 
chamado “Reciclando Ideias”. 
A nova instalação vai ampliar 
a capacidade de captação e 
processamento dos materiais 
como plástico, metal, papel 
e vidro, obtidos por meio da 
coleta seletiva de lixo, até a 
sua comercialização.

Mogi- O Fundo Social 
recebeu, ontem, uma doação 
de 1 tonelada e 80 quilos de 
tampinhas plásticas para a 
campanha CICLOS – Edu-
cação Ambiental, que arre-
cada materiais recicláveis e 
os reverte em ração animal 
entregue a protetores de 
animais da cidade, cadas-
trados no Fundo Social. A 
doação, feita pela Winover 
Contact Center, é resultado 
de uma campanha realizada 
anualmente pela empresa 
com as equipes operacionais.

“A campanha CICLOS une 
a conscientização ambiental 
às causas social e animal. Para 
atingirmos este objetivo, é 
importante a participação 
de cidadãos e empresas par-
ceiras”, disse a presidente 
do Fundo Social de Mogi, 
Simone Margenet Cunha. 

A CICLOS é uma campanha 
permanente do Fundo Social. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4798-5143.

Campanha 
CICLOS recebe 
1 tonelada de 
tampinhas 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 - PROCESSO Nº 200.561/2022 E APENSOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBAS 
NETZSCH.

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 dia 27 de julho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 
Cruzes, 22 de junho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Interino. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022 - PROCESSO Nº 200.369/2022 E APENSOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TABLET, COMPUTADOR E NO-BREAK.
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 dia 01 de agosto de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 
Cruzes, 22 de junho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Interino.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 - PROCESSO Nº 200.519/2022
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de abraçadeiras de reparo.

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 dia 11 de julho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 
Cruzes, 15 de junho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Adjunto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022 - PROCESSO Nº 200.617/2022

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de luvas bipartidas em Fofo.
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 dia 15 de julho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 

Cruzes, 20 de junho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Interino

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 - PROCESSO Nº 200.638/2022

OBJETO: Manutenção corretiva em válvulas.
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 dia 07 de julho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 
Cruzes, 15 de junho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Adjunto 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022 - PROCESSO Nº 200.450/2022 e apensos

OBJETO: Aquisição de móveis.
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 dia 19 de julho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 

Cruzes, 20 de junho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Interino

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 - PROCESSO Nº 200.780/2022

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de produtos químicos: solução aquosa e 
ácido sulfúrico. 

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 dia 13 de julho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 

Cruzes, 21 de junho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Interino

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 - PROCESSO Nº 200.480/2022

OBJETO: Aquisição de motocicleta 0km. 
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 dia 21 de julho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 
Cruzes, 20 de junho de 2022 - MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral Interino.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 025/2022 - PROCESSO Nº 200.435/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND.
EMPRESA VENCEDORA: Lote 01: Deserto. Lote 02: AMANCIO MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA. no valor global de R$ 188.775,00 (cento e oitenta e oito mil, 
setecentos e setenta e cinco reais). Mogi das Cruzes, em 20 de junho de 2022. MICHEL 

RECHE BERALDO - Diretor Geral Adjunto.

AVISO DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 005/22 - PROCESSO Nº 12.093/22
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA, 
TRANSFERÊNCIA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que analisou 
detalhadamente os documentos apresentados em cada envelope e considerando os pareceres 
exarados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e pela Secretaria Municipal de 
Finanças, decidiu pela HABILITAÇÃO das licitantes: CONSÓRCIO INOVEMOGI (CS BRASIL 
TRANSPORTES/PROMULTI ENGENHARIA) e CONSÓRCIO MOGI LIMPA (PERALTA 
AMBIENTAL/ENGEP AMBIENTAL), para a fase seguinte do certame. Fica aberto o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da publicação deste Aviso, nos termos do artigo 109 da Lei Federal 
nº 8.666/93, com suas alterações e estabelecido conforme subitem “9.1.13” do Edital, o dia 01 
de julho de 2022, às 10 horas, para abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA, na sala de 
reuniões da Comissão Municipal Permanente de Licitação - CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague 
Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício-Sede da Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 22 de junho de 2022
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL 

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE:
a) Solicitação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. ESTÉTICA NADIA VASCONCELOS LTDA, CNPJ: 46.207.224/0001-70 – Processo 
nº 600.898/2022

b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, CNPJ: 71.605.265/0040-
78 – Processo nº 600.356/2022
2. OLINDA YOSHIKO MIURA, CPF: 005.959.838-71 – Processo nº 600.922/2022
3. DENISE OUVIDOR DOS SANTOS, CPF: 180.420.438-21 – Processo nº 
600.948/2022

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento 
deste documento.

02. Comunicado de INDEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes INDEFERE:
a) Solicitação Inicial de Licença Sanitária de Estabelecimento:
1. P.R. SALLES SANTOS ESTETICA LTDA, CNPJ: 35.170.726/0001-57 – Processo 
nº 601.986/2019

03. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, na forma do 
disposto nos arts. 40º, 48º, 70º, 79º e 82º da Lei Complementar Municipal n° 98, de 
24 de junho de 2013 faz publicar a aplicação da penalidade de advertência a:
1. MARCIA CRISTINA DE MOURA PANCINI, CPF: 268.321.118-00 – AIP 15016 
ADVERTÊNCIA - Processo nº 600.642/2020

04. Comunicado de NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 
A Diretora da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES, NOTIFICA o 
interessado abaixo a recolher os valores citados junto ao órgão arrecadador 
competente, no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da 
publicação desta notificação:
1. GEVERSON RODRIGUES, CNPJ: 34.582.422/0001-34 – NRM 12243 MULTA 
3,35 UFM – Processo nº 601.380/2020

MOGI DAS CRUZES, SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Itaquá entra na rota de operação contra Crime Organizado

Itaquaquecetuba foi uma das 19 cidades que foram alvo da Operação Noteiro, 

deflagrada pelo Ministério Público e com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda 

e Planejamento e das polícias Civil e Militar. A operação investiga 33 pessoas 

envolvidas nos crimes de lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e 

organização criminosa. Para mais detalhes acesse: www.portalnews.com.br

Prefeitura lança programa 
habitacional Mogi Meu Lar

Ações vão contemplar eixos como regularização fundiária, reforma de unidades e um novo cadastro municipal 

HABITAÇÃO

Mogi - A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes lançou, ontem, 
o Programa Habitacional 
Mogi Meu Lar, com ações 
para combater o déficit de 
moradias na cidade, con-
templando pontos como a 
regularização fundiária, a 
reforma de unidades habita-
cionais e a realização de um 
novo Cadastro Municipal de 
Habitação. O anúncio foi feito 
pelo coordenador de Habi-
tação da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes, Rogério Dirks, e 
pela diretora de projetos da 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão Estratégica (Seplag), 
Flávia Batista,

Para Flávia, o município 
tem uma demanda represada 

Anúncio de novo programa habitacional  do município foi feito ontem na Prefeitura

de regularização fundiária. O 
coordenador explicou que 
antes a prefeitura tinha um 
trabalho reativo, ou seja, 
seguia-se os programas fede-
rais e estaduais de moradia, 
agora o objetivo é uma ação 
proativa, a partir de uma 
estruturação da organização 
pública.

Dentre as várias ações 
em desenvolvimento, será 
criada uma rede para asse-
gurar o direito à habitação 
em três eixos, o primeiro é 
com a criação da Secretaria 
de Habitação do município, 
que atualmente trabalha 
como uma coordenadoria, e 
também do Conselho Muni-
cipal de Habitação. O Plano 
Municipal de Habitação de 
Interesse Social também será 

revisado.
O segundo eixo é voltado 

para a regularização fundiária 

e o terceiro é o cadastro 
municipal de habitação, que 
deve ser lançado em julho, 

na forma de aplicativo. Nos 
últimos meses, Mogi vem 
avançando na regularização. 

A meta do programa é che-
gar a 5 mil regularizações 
somente no atual mandato, 
entre 2020 e 2024.

As ações para a entrega de 
novas unidades habitacionais 
também estão em andamento, 
com a aprovação do governo 
estadual para a construção 
de 64 moradias da CDHU 
no Conjunto Habitacio-
nal Jefferson da Silva, com 
previsão de início das obras 
para o segundo semestre e 
entrega em 2024. 

O município ainda será 
incluído no programa esta-
dual Especial de Melhorias 
(PEM) para realização de 
reformas e revitalizações 
em conjuntos habitacionais. 
O orçamento previsto para 
ação é de R$ 600 mil. 

Ingrid Leone
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Saúde abre agendamentos 
para pessoas com 40+

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde abre hoje, às 14 horas, 
novas vagas de agendamento 
para vacinação contra a Covid-19 
direcionadas para todos os 
públicos. A principal novidade 
será a redução da idade para 
aplicação da segunda dose de 
reforço (ou quarta dose) para 
pessoas com 40 anos ou mais.

As vagas serão disponi-
bilizadas para aplicação no 

Vacinação

próximo sábado e ao longo da 
próxima semana em diversas 
unidades. Os interessados 
devem efetuar agendamento 
pelo www.cliquevacina.com.br .

A vacina contra a Covid-19 
continua sendo aplicada sem 
necessidade de agendamento 
prévio apenas para idosos com 
60 anos ou mais (1ª, 2ª, 3ª ou 
4ª dose), gestantes e puérperas 
(1ª, 2ª ou 3ª dose).

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê (Condemat) 
registrou, nas últimas 24 horas, 
dois óbitos por Covid-19 nos 
municípios de Poá e Santa 
Isabel. As atualizações das 
Vigilâncias Epidemiológicas 
foram ontem. 

Desde o início da pandemia 
já são 5.967 óbitos.

Vagas serão disponibilizadas para aplicação no sábado e ao longo da próxima semana 

 José Cruz/Agéncia Brasil

Campeonato Brasileiro 
terá início amanhã

Guararema - A cidade 
vai receber o Campeonato 
Brasileiro de Adestramento 
IGP 2022, entre amanhã e 
domingo, das 8 às 17 horas, 
no Estádio Municipal José 
Luiz Gonçalves da Silva, lo-
calizado na rua José Ramires, 
270, bairro Ipiranga. 

Realizado pela Confederação 
Brasileira de Cinofilia (CDKC), 
com apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer, 
o campeonato inter-raças, 
contará com uma progra-
mação totalmente gratuita 
e diversas ações voltadas 
ao bem-estar animal.

O evento terá início ama-
nhã às 8 horas com provas 
de obediência; às 12 horas, 
pausa para almoço, e retorno 
às 15 horas, com provas de 
proteção. Já no sábado, às 
8 horas, haverá provas de 
obediência; às 10 horas, 
provas de proteção; às 12 
horas, apresentação Show 
Dog com os cães da Perfect 
Dog Adestramento e às 14 
horas, provas de proteção.

Adestramento

No domingo, o campeo-
nato terá início às 8 horas, 
com provas de obediência; 
às 10h45, haverá provas de 
proteção; às 12h30, pausa 
para almoço, e retorno às 
15 horas, com a premiação 
do campeonato.

Ao longo de toda a pro-
gramação de sábado e do-
mingo, serão realizadas feiras 
de adoção de cães e gatos, 
com apoio da Diretoria de 
Meio Ambiente, por meio 

do programa “Bora Ser Feliz” 
e de ONGs do município.

Bem-estar animal
Além disso, haverá cadastro 

para castração de cães e gatos. 
Os interessados devem levar 
cópia do RG e comprovante 
de endereço. No evento 
também haverá orientações 
da Secretaria Municipal de 
Saúde para prevenção contra 
arboviroses como a febre 
maculosa e dengue.

Evento contará com ações para o bem-estar animal

Divulgação


