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

Homicídios aumentam mais 
de 80% no Alto Tietê

Segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), em maio houve aumento de 83,3% nos casos 

ITAQUÁ

Levantamento do Grupo Mogi-
News/DAT junto ao balanço esta-
tístico da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP) mostrou 
que foi registrado no mês de maio 
um aumento de 83,3% no número 
de casos de homicídio na compara-
ção com o mesmo período no ano 
passado. No Alto Tietê, em maio 
deste ano houve o registro de 11 
casos de homicídio, enquanto que 
em maio de 2021 as dez cidades 
contabilizaram seis homicídios, o 
que representa um aumento de 
83,3%. Outro indicador que au-
mentou na região foi o número de 
roubos e furtos de veículos. No pe-
ríodo deste ano foram registrados 
471 casos, enquanto que em 2021 
foram 377.Cidades, página 3
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A Secretaria de Educação de Mogi 
das Cruzes integrou em seu qua-
dro, neste primeiro semestre, 268 
novos profissionais. Foram contra-
tados 130 professores, 34 diretores, 
32 auxiliares de desenvolvimento 
infantil (ADI), 58 auxiliares de de-
senvolvimento da educação (ADE), 
3 motoristas e 11 agentes escolares 
(AE). Cidades, página 5

Contratações

EDUCAÇÃO 
INTEGRA 
SERVIDORES

DIVERSIDADE

Ações marcam 
Dia do Orgulho 
LGBT. p5

Na última sexta-feira, 41 professores e 12 diretores iniciaram as atividades na rede municipal

Divulgação/PMMC

 Avenida Cultural reúne duas mil pessoas no domingo. Cidades, página 5

Educação

Fatecs prorrogam inscrição 
para o vestibular até 7 de julho

A região tem unidades da Fatec em Mogi, Ferraz de 
Vasconcelos e Itaquaquecetuba. Cidades, página 4
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EDITORIAL

Contra a violência

E
ntre tantas datas celebradas no mês 
de junho, há uma em especial que 
nos leva a refletir, ou pelo menos 
deveria, sobre o quanto é impor-

tante aceitarmos a diversidade, e que todas 
as pessoas sejam incluídas e tenham voz 
na sociedade: hoje, 28 de junho, é Dia do 
Orgulho LGBT+. Claro que assim também 
ocorre com outras datas, como no dia 15 de 
junho, quando reforçamos a conscientização 
da violência contra a pessoa idosa. 

O preconceito é um tipo de violência e 
deve ser combatido, seja o que chamamos 
de idadismo, relacionado à idade, afetando 
não apenas idosos, como também jovens, 
e ainda a lgtbfobia, em que a agressão por 
vezes supera a fala e parte para as vias de 
fato, infelizmente não raro causando a mor-
te das vítimas.

Falando em mortes, chama a atenção os 
dados divulgados ontem pela Secretaria de 
Estado de Segurança Pública. O balanço de 
ocorrências policiais registradas em maio 
aponta um crescimento de mais de 80% no 
número de homicídios no Alto TietÊ em re-
lação ao mesmo período do ano passado. E 

como destaca a reportagem, aumentou tam-
bém o número de roubos e furtos de veícu-
los, embora levando em conta roubos gerais, 
o índice tenha caído.

Mesmo com tantas operações policiais 
sendo realizadas recentemente, é preocupan-
te o que os dados revelam. A violência vem 
crescendo nas cidades da região, e fazendo 
cada vez mais vítimas. É preciso reivindicar 
mais investimentos no setor, como fez recen-
temente a Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes com a indicação para a criação de 
dois novos distritos policiais para a cidade, 
que, apesar dos mais de 500 mil habitantes, 
conta apenas com quatro unidades.

Combater a violência é papel do Estado, 
quando falamos dos dados revelados pela 
Segurança Pública, é preciso investimento 
no efetivo e na estrutura policial de forma 
geral para proporcionar a devida segurança 
a todos. Porém, quando a violência é refle-
xo do preconceito contra determinado gru-
po, da falta de empatia, o problema é nosso. 
Precisamos abrir espaços e diferentes frentes 
na esfera pública e também na iniciativa pri-
vada que possam ser ocupados por todos. 

Do ponto de vista do censo 
comum, mentira é aquilo que 
se coloca como contrário a 
verdade. É fraude, ilusão, ou 
seja, uma junção de atributos 
negativos e prejudiciais. Da 
mesma forma, no sentido bí-
blico, a coisa não é diferente. 
Desde o Velho Testamento, 
em Levítico 19:11, o Senhor 
já teria dito a Moisés para o 
povo não furtar, nem mentir, 
nem usar de falsidade.

Santo Agostinho, impor-
tante teólogo respeitado por 
católicos, cristãos ortodoxos 
e cristãos protestantes, ma-
nifesta preocupação sobre o 
tema em dois textos: “Sobre 
a Mentira” (De Mendacium) 
e “Contra a Mentira” (Contra 
Mendacium) e sua conclusão, 
por mais que pareça óbvia, é 
que se algo não é verdadeiro, 
só pode ser falso.

Cristãos de mentira

ARTIGO

 
 Afonso Pola

Pois bem. Como vivemos 
em um tempo muito carac-
terizado pelas famosas Fake 
News, e por estarmos próxi-
mos de uma eleição com im-
portância sem precedentes, o 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) propôs um termo de 
cooperação com entidades, 
políticos e representantes re-
ligiosos. “Promover ações de 
conscientização relacionadas 
com a tolerância política, a 
legitimação do pensamento 
divergente e consequente 
exclusão da violência como 
aspectos indispensáveis à 
preservação da paz social,” 
cita trecho do documento. 

O compromisso com a 
verdade deveria ser um valor 
defendido por todos. Ações 
baseadas na mentira, na infor-
mação falsa não contribuem 
para um bom ambiente so-

cial. Isso também vale para 
as teorias conspiratórias e a 
negação do conhecimento 
acumulado pela ciência. 

Tal proposta foi enviada 
para ao menos um represen-
tante de destaque de cada 
religião, matriz africana, bu-
dista, católica, espírita, israe-
lita, muçulmana e evangélica, 
solicitando adesão ao termo 
de cooperação. Dos 33 líde-
res ou representantes de en-
tidades religiosas, apenas 13 
sinalizaram apoio efetivo. De 
todas elas, as resistências são 
maiores no meio evangélico. 

É impossível praticar o cris-
tianismo sem o compromis-
so com a verdade. Quando 
alguém se intitula de cristão 
e flerta com a mentira é tão 
falso quanto a mentira. Isso 
não vale apenas para as li-
deranças religiosas. 

Afonso Pola é sociólogo e professor.

afonsopola@uol.com.br
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 �Gasolina mais barata 

O governo do Estado de São Paulo anun-
ciou, ontem, a antecipação da redução 
na alíquota do ICMS na gasolina de 25% 
para 18%. A expectativa é de uma que-
da de cerca de R$ 0,48 na bomba. Uma 
lei federal sancionada recentemente, 
de acordo com a Agência Senado, limi-
ta a cobrança do ICMS sobre produtos e 
serviços essenciais à alíquota mínima de 
cada Estado, que varia entre 17% e 18%.

 �Bolsa Empreendedor

O programa Bolsa Empreendedor, da 
Secretaria de Estado de  Desenvolvi-
mento Econômico, é uma oportunidade 
para impulsionar pequenos negócios. A 
iniciativa do governo do Estado oferece 
bolsa-auxílio de R$ 1 mil, dividida em 
duas parcelas, e qualificação para de-
sempregados e Microempreendedores 
Individuais (MEIs) com o curso “Empre-
enda Rápido”. Os interessados podem se 
inscrever no programa pelo site do Bol-
sa do Povo: www.bolsadopovo.sp.gov.br.

 � Cidade Natal

A Prefeitura de Guararema lança hoje, às 
10 horas, o Cidade Natal 2022. O even-

to que foi suspenso por dois anos, por 
conta da pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), é um dos mais tradicionais do 
município e tem como premissa a cons-
cientização ambiental. Com atrações e 
enfeites em diversos pontos da cidade, 
o evento movimenta a economia, forta-
lece o setor turístico, atraindo pessoas 
das cidades da região e de outras loca-
lidades, e gera empregos. O lançamen-
to da volta da decoração natalina será 
na Estação Literária, localizada na rua 
19 de Setembro, 233, centro.

 � Imagem peregrina 

As paróquias de Suzano recebem a ima-
gem peregrina de Sant’Ana a partir da 
próxima quinta-feira. A chegada no dia 
30 será com a missa, às 19h30, presi-
dida pelo bispo diocesano Dom Pedro 
Luiz Stringhini, na Paróquia São Sebas-
tião, no centro. 

 � Comemoração 

A Diocese de Mogi das Cruzes comple-
ta 60 anos de criação e instalação nes-
te ano, e parte da celebração do Jubi-
leu de Diamante é a visita da padroeira 
da Diocese pelos municípios e regiões 
pastorais, como ocorrerá em Suzano.

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••
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Prefeitura de Mogi inicia a 
instalação de novos radares 

Mogi - A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes começou 
nesta semana a instalação 
dos primeiros equipamentos 
de fiscalização de velocidade 
veicular obtidos com o novo 
contrato homologado no 
primeiro semestre deste ano.

Agentes a serviço do muni-
cípio foram vistos na avenida 
Lourenço de Souza Franco, 
no distrito de Jundiapeba. 
O local é um dos 15 pontos 
da cidade que contará com 
sistema de fiscalização fixa, 
além de outros 11 pontos 
com redutor de velocidade 
e quatro pontos para fisca-
lização semafórica.

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Mogi das Cruzes 
reiterou que, diferentemente 
do contrato anterior, a nova 
licitação aborda a contratação 
de serviços de tecnologia com 
soluções de inteligência viária, 
mensagens para motoristas 
por painéis, ferramentas 
para o transporte coletivo e 
a operação de uma central 
informatizada.

Mobilidade

“Depois da definição do 
consórcio vencedor, foram 
feitos os trâmites para a assi-
natura do contrato e emissão 
da ordem de serviços, que 
foi emitida em 13 de junho. 
Com a ordem de serviço, o 
consórcio pode iniciar a 
instalação das estruturas 
previstas em contrato, que, 
além dos aparelhos de fisca-
lização eletrônica, também 
compreendem a nova central 

informatizada, painéis eletrô-
nicos, entre outros. No caso 
específico dos equipamentos 
de fiscalização eletrônica, será 
necessária ainda a aferição da 
parte do Instituto Nacional 
de Metrologia (Inmetro) e, 
após a aferição, acontecerá o 
período de adaptação, onde 
o sistema irá funcionar sem 
autuar”, explicou a Prefeitura.

A Administração Municipal 
não confirmou o cronograma 
das etapas de instalação, de 
aferição dos sistemas, do 
período de testes e autuação. 

“Qualquer funcionamento de 
equipamento de fiscalização 
eletrônica nas vias municipais 
de Mogi das Cruzes será 
precedida de implantação 
de faixas educativas e orien-
tativas nos locais, além de 
ampla divulgação”, afirmou 
em nota.

A fiscalização de veloci-
dade por câmeras em Mogi 
das Cruzes está suspensa 
desde agosto de 2021, com 
o encerramento do último 
contrato. (A.D.)

Casos de homicídios na região 
têm aumento acima de 80%

Número de casos cresceu no comparativo entre maio de 2021 e 2022; roubos de veículos também aumentaram

SEGURANÇA

Alto Tietê - Um levantamento 
do Grupo MogiNews/DAT 
junto ao balanço estatístico 
da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP-SP) 
mostrou que foi registrado 
no mês de maio um aumento 
de 83,3% no número de 
pessoas assassinadas, na 
comparação com o mesmo 
período no ano passado. 
O levantamento considera 
todas as ocorrências e casos 
apresentados junto à Polícia 
Civil em todos os distritos 
policiais instalados na região. 

No Alto Tietê, em maio 
deste ano houve o registro 
de 11 casos de homicídio, 
enquanto que em maio de 
2021 as dez cidades contabi-
lizaram seis homicídios - um 
aumento de 83,3%. 

A cidade que apresentou o 
maior número de ocorrências 
foi Ferraz de Vasconcelos, 
com seis casos de homicídio 
distintos no mesmo mês. No 
ano passado, houve apenas 

um caso no município. Em 
segundo lugar, veio a cida-
de de Suzano, com quatro 
vítimas de um caso de assas-
sinato, sendo que em 2021 
foram dois casos. Mogi das 
Cruzes registrou apenas um 
homicídio, mesmo número 
anotado há 12 meses. 

Outro indicador da cri-
minalidade que aumentou 
na região foi o número de 
roubos e furtos de veículos, 
em que foram registrados 
471 casos, enquanto que no 
ano anterior foram 377. A 
cidade com o maior número 
de casos foi Itaquaquecetuba, 
com 137 ocorrências. Porém, 
em maio de 2021 foram 
103 crimes.

Suzano registrou 108 ca-
sos, enquanto foram 98 no 
ano passado, e Ferraz de 
Vasconcelos teve 73 veículos 
subtraídos, o que repre-
senta dez a mais do que foi 
registrado em maio do ano 
passado.

Entre os números de roubos 
gerais, em que são somados 

os casos de roubos de pessoas, 
bancos ou cargas, a região 
apresentou uma queda de 
13,5% entre maio do ano 
passado e a última parcial: 
de 664 casos no ano passado, 
neste ano foram 574. 

A cidade de Itaquaquece-
tuba teve o maior número 
de ocorrências, com 162 
(em 2021 foram 249 casos). 
Suzano registrou 129 casos 
(133 casos em 2021) e Fer-
raz de Vasconcelos teve 105 
crimes registrados (em maio 
do ano passado, o número 

foi de 100).

Menores índices 
Um dos destaques do 

levantamento foi a cidade 
de Santa Isabel, que não 
computou no mês de maio 
casos de roubos contra a 
pessoa, contra veículos de 
carga ou estabelecimentos 
bancários. Cidades com 
histórico de baixa crimina-
lidade como Biritiba Mirim 
(cinco roubos), Guararema 
e Salesópolis (um caso cada) 
tiveram ocorrências registradas. 

André Diniz

Dados mostram alta de indicadores criminais

Governo do Estado/Divulgação

Suzano- Policiais Militares da 4ª companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar 
Metropolitano (BPM/M) surpreenderam ontem três pessoas que negociavam 
entorpecentes em um terreno baldio na rua Ezequiel Correa Machado, no bairro 
Jardim Alterópolis, em Suzano. A ação policial faz parte da Operação Narco Brasil, 
que tem como objetivo combater o crime de tráfico de drogas em todo o Estado. 
De acordo com a PM, um indivíduo de 37 anos com antecedente criminal por 
tráfico de drogas e uma jovem de 19 anos afirmaram que estavam no local para 
comprar drogas. Com o terceiro indivíduo, de 40 anos e também com antecedente 
criminal por roubo, os policiais encontraram R$ 160. No local havia uma mochila 
com 250 porções de entorpecentes diversos, entre lança-perfume, cocaína, 
crack e maconha, além de quatro celulares que foram apreendidos para serem 
periciados. O indivíduo flagrado vendendo entorpecentes será autuado por tráfico 
de drogas, já o casal será qualificado como testemunha. (Aline Sabino)
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 SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS É PRESO:

Saiba mais

Cidade  Vítimas Homicídio  Casos de Roubo (geral)  Roubos e Furtos de Veículos
Arujá    0   30    31
Biritiba-Mirim  0   5    1
Ferraz    6   105    73
Guararema  0   1    4
Itaquaquecetuba  0   162    137
Mogi das Cruzes  1   78    66
Poá    0   63    46
Salesópolis  0   1    0
Santa Isabel  0   0    5
Suzano    4   129    108
Total Regional  11   574    471

Faixas 

educativas e 

orientativas 

devem ser 

instaladas 
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Campanha do Fundo Social 

precisa de doação de cobertores
A campanha “Inverno Soli-

dário – Gestos que Aquecem”, 
promovida pelo Fundo Social 
de Mogi das Cruzes precisa 
da doação de mantas e cober-
tores. A demanda por estes 
itens está alta, considerando 
as baixas temperaturas das 
últimas semanas.

“A campanha recebe a doa-
ção de diversos itens, como 
agasalhos, meias, roupas e 
mantas para pets. Mas com 
o frio dos últimos dias, per-
cebemos que a necessidade 
de cobertores é maior: muita 
gente em estado de vulnera-
bilidade está precisando desta 
roupa de cama pra se aquecer 
durante a noite,” lembrou a 
presidente do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, Simone 
Margenet Cunha.

As arrecadações podem ser 
feitas por qualquer pessoa 
física ou jurídica e as entregas 
podem ser feitas diretamente 
na sede do Fundo Social de 
Mogi das Cruzes ou então nos 
mais de 100 pontos de coleta. 
Além de prédios municipais, 

Inverno Solidário “Gestos que Aquecem” 

a coleta acontecerá em esta-
belecimentos parceiros, como 
supermercados, escolas e 
também condomínios.

Pontos de coleta
A ação é uma das mais 

tradicionais do órgão e nesta 
edição visa arrecadar não só 
agasalhos, como também 
cobertores, meias e roupas e 
mantas para pets. A iniciativa 
vai até o dia 30 de agosto e 
o pedido é para que os itens 
doados, se não novos, estejam 

em bom estado, de forma que 
ainda possam ser utilizados 
por outras pessoas e pets.

Como em todos os anos, 
o Fundo Social distribui-
rá tudo o que for recebido 
para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. 
Mais informações sobre a 
campanha Inverno Solidá-
rio – Gestos que Aquecem 
podem ser obtidas por meio 
do telefone do Fundo Social, 
que é o 4798-5143.

Demanda por estes itens está alta no município

Divulgação/PMMC

Bazar Solidário distribui 
24 mil peças a famílias

Suzano - O Fundo Social de 
Solidariedade chegou à marca 
de 24 mil peças de agasalho 
distribuídas a 2.460 famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social, por meio do “Bazar 
Solidário”. Na última semana, 
a ação contemplou famílias de 
16 bairros suzanenses. Ao todo, 
11 bazares já foram realizados 
em parceria com entidades 
cadastradas.

O projeto itinerante marcou 
presença na Escola Estadual 
Jussara Feitosa Domschke, no 
Jardim Portugália, na última 
terça-feira. A atividade recebeu 
moradores do Jardim Natal, 
Monte Sion, Jardim Nazareth, 
Jardim Lazzareschi, Jardim 
Miriam, Jardim Maitê, Vila 
Amorim e Jardim Belém. Já 
na sexta-feira, foi a vez do 
Bazar Solidário visitar a sede 
da Organização Não Gover-
namental (ONG) Reviver, no 
Jardim São Luís, na região de 
Palmeiras. No local, foi atendido 
o público do Jardim São Pedro, 
Recanto São José, Jardim Ana 
Rosa, Estância Americana e 

Campanha do Agasalho

Jardim São Marcos.
No mesmo dia, as equipes 

estiveram na igreja Assembléia 
de Deus Ministério da Restau-
ração, no Jardim Suzanópolis, 
atendendo também moradores 
do Jardim Quaresmeira. A 
presidente do Fundo Social, a 
primeira-dama Larissa Ashiu-
chi, comemorou o sucesso da 
ação e destacou a importância 
da colaboração do público 
suzanense junto à Campanha 
do Agasalho, que garante as 
arrecadações de peças para o 
Bazar Solidário.

Neste ano, a meta da campa-
nha é a arrecadação de 60 mil 
peças, contando com dezenas 
de pontos de coleta espalhados 
por estabelecimentos da cidade 
até o dia 30 de julho para o 
recebimento de agasalhos 
e cobertores novos ou em 
boas condições de uso. A lista 
completa pode ser consultada 
no site oficial da Prefeitura de 
Suzano (www.suzano.sp.gov.
br). Aretirada das doações 
em grande quantidade pode 
ser agendada pelos telefones 
4745-2195 e 4745-2188.

Ação contemplou 16 bairros na última semana

Maurício Sordilli/Secop Suzano

Fatecs prorrogam prazo de 
inscrições para o vestibular

Interessados no processo seletivo que encerraria hoje as inscrições, têm até o dia 7 de julho para se inscrever

EDUCAÇÃO 

Região - Interessados em 
concorrer a uma vaga para os 
cursos de graduação tecnológica 
gratuitos das Faculdades de 
Tecnologia do Estado (Fatecs) 
têm uma nova oportunida-
de. O período de inscrição 
para o processo seletivo do 
segundo semestre que ter-
minaria hoje foi estendido 
até as 15 horas do dia 7 
de julho. Para participar, é 
preciso realizar a inscrição 
pela internet (https://www.
vestibularfatec.com.br) e 
pagar a taxa de R$ 91. As 
provas serão aplicadas em 17 
de julho, de forma presencial.

O vestibular das Fatecs 
oferece 17.615 vagas, dis-
tribuídas entre 75 unidades 
do Estado. São mais de 80 
opções de cursos superiores 
de tecnologia. Na região, há 
unidades em Ferraz de Vas-
concelos, Itaquaquecetuba 
e Mogi das Cruzes. 

Dois deles cursos são iné-
ditos para o semestre: Defesa 
Cibernética – 40 vagas no 
período noturno, na Fatec 

Jundiaí; e Design de Moda 
– 40 vagas no período da 
manhã, na Fatec Americana. 
Outra novidade é a oferta do 
curso de Desenvolvimento 
de Software Multiplataforma 

– lançado em 2021 – nas 
Fatecs Itaquera (capital) e 
Matão, com 40 vagas em 
cada. A formação também 
é disponibilizada em outras 
12 unidades.

Para concorrer a uma vaga 
no processo seletivo do se-
gundo semestre de 2022, 
os interessados devem ter 
concluído o Ensino Médio 
regular ou equivalente, com-
provando a conclusão até a 
data da matrícula. É preciso 
preencher a ficha de inscrição 
disponível no menu “Área do 
Candidato” e o questionário 
socioeconômico.

Após o correto preen-
chimento das informações 
solicitadas, é necessário 
pagar a taxa de inscrição 
de R$ 91 em dinheiro, em 
uma agência bancária de sua 
preferência, ou via internet, 

pelo aplicativo bancário ou 
ainda com cartão de crédito, 
por meio da ferramenta dis-
ponível no site do Vestibular. 
O pagamento deve ser feito 
até a data de encerramento 
das inscrições.

Ao realizar o preenchi-
mento da inscrição, é pre-
ciso escolher um curso em 
primeira opção e, caso seja 
do interesse, optar por um 
curso para segunda opção, em 

qualquer Fatec e período. Os 
cursos, as vagas, os períodos 
e as unidades participantes 
estão descritas no Manual 
do Candidato, disponível 
no site do processo seletivo 
e na página do Centro Paula 
Souza (CPS).

Caso o candidato não 
tenha acesso a computador 
e internet, as Fatecs de todo 
o Estado disponibilizarão 
os equipamentos para que 

seja realizada a inscrição. 
O interessado deve entrar 
em contato com a unidade 

para saber datas e horários 
disponíveis, antes de ir ao 
local.

Em Mogi são cinco cursos, incluindo Agronegócio

Divulgação 

Mogi- Hoje, de acordo 
com levantamento da 
instituição mogiana, 75% 
dos alunos têm de 18 a 
25 anos. É um cenário 
diferente de quando o 
curso começou, em 2008, 
e reflete a tendência no 
Brasil, e no mundo. Na 
Fatec, o público feminino 
representa quase a metade 
do total de estudantes.

Ao longo de 13 anos, 
a Fatec de Mogi formou 
mais de 600 novos pro-
fissionais do agro. “O 
agronegócio não para. É um 
setor nobre, que alimenta 
toda a humanidade. Tem 
muitos empregos no país 
e excelente remuneração”, 

Agronegócio de Mogi 
atrai mais os jovens

destacou o professor e 
coordenador do curso, 
Elias Ribeiro de Castro. 

O curso tem duração 
de três anos, professores 
mestres e doutores reco-
nhecidos pelo mercado 
e, entre outros atributos, 
conceito excelente no 
Ministério da Educação, 
com nota 4 (na escala de 
1 a 5) no Enade, o exa-
me nacional que avalia a 
qualidade do ensino das 
universidades e faculdades. 
Atividades práticas, como 
visitas técnicas a produções 
diversas, participação dos 
estudantes em feiras e 
congressos, entre outras, 
fazem parte do curso. 
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Inscrições para aulas de 
futebol estão abertas

Itaquá- A Secretaria de 
Esporte e Lazer está com vagas 
abertas para aulas de futebol 
de campo. O projeto faz parte 
do Centro de Excelência 
de Itaquaquecetuba (CEI), 
que tem por objetivo dar 
suporte no desenvolvimento 
de crianças, adolescentes e 
jovens por meio do esporte.

As inscrições ocorrem 
em dois campos: o do São 
Roberto (rua Santa Catarina, 
382 - Morro Branco), até  
próxima quinta-feira, das 9 
às 15 horas, e do Tekinha 
(rua Jacamin - Jardim Odete), 
de 4 a 8 de julho, também 
das 9 às 15 horas.

Podem participar atletas de 
7 a 17 anos que moram na 
cidade, estejam matriculados 
e possuam frequência na rede 
de ensino. “Nosso objetivo é 
ampliar as ações de esporte 
garantindo a todos o direito 
de realizar uma atividade”, 
disse o secretário de Esporte 
e Lazer, Marcelinho Carioca.

Para fazer a inscrição é 
necessário levar cópia do 

Esporte

RG e CPF do responsável 
e do aluno, comprovante 
de residência, preencher o 

termo de autorização para 
atividades físicas e apresentar 
o atestado médico.

“O interesse pelo futebol 
de campo na cidade é mui-
to grande e o esporte tem 
um papel fundamental no 
desenvolvimento físico e 
comportamental das crian-
ças e adolescentes, por isso 
estamos investindo no futuro 
dos nossos jovens”, acres-
centou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Podem participar atletas de 7 a 17 anos que moram na cidade

Dayane Oliveira/Prefeitura de Itaquá

Fórum Mogiano realiza evento 
do Dia do Orgulho LGBT hoje

“Celebrando Nosso Orgulho” contará com lideranças e apresentações musicais; Mogi e Suzano farão ações

ORGULHO LGBTQIA+

Mogi - A Associação Fórum 
Mogiano LGBT promove hoje 
o evento “Celebrando Nosso 
Orgulho”, em homenagem 
ao Dia Mundial do Orgulho 
LGBTQIA+. O evento contará 
com diversas atividades a 
partir das 19 horas na sede 
da Afrontarte, no distrito de 
Jundiapeba.

O evento reunirá lideranças 
da comunidade LGBTQIA+, 
como integrantes da igreja 
Comunidade Evangélica em 
Unidade (CEU), do Fórum 
Mogiano, da Afrontarte e da 
Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes. O encontro também 
contará com apresentações 
musicais e culturais, com a 
participação de Joey Bernardo 
Janeh Magalhães e Tiffany 
Brandão, além de receber 
doações para a Campanha 
do Agasalho.

A data faz alusão ao episódio 
conhecido como “Levante 
de Stonewall”, na cidade 
de Nova Iorque (EUA) em 

1969, quando a comunidade 
de um bar frequentado por 
pessoas LGBT se revoltou 
contra abusos cometidos pela 
a polícia. “A comunidade 
local, formada por mulheres 
trans, lésbicas e homens se 
uniram contra os abusos 
que sofriam. A partir deste 
momento, começaram as 
marchas e as paradas, para 
chamar a atenção da comu-
nidade sobre a necessidade 
de combater o preconceito”, 
contou Regina Maria Tava-
res, presidente do Fórum 
Mogiano LGBT.

Segundo Regina, a comu-
nidade LGBTQIA+ ainda 
enfrenta desafios nas áreas da 
saúde, educação, segurança 
pública e participação. Entre 
as reivindicações, a criação 
do Conselho Municipal dos 
Direitos LGBT, um ambula-
tório médico apto a atender 
mulheres e homens trans, o 
acolhimento a pessoas em 
situação de rua por abandono 
da família e a investigação 
de crimes contra pessoas por 

sua identidade de gênero e 
sexualidade.

“Ainda temos dificuldade 
com o acesso aos dados da 
violência contra homens e 
mulheres cis e trans. Só con-
seguimos levantar os dados 

mediante a divulgação na 
imprensa e nas redes sociais, 
e casos virtuais passam pela 
buroracia na Delegacia de 
Crimes Virtuais”, contou.

Na Educação, o Fórum 
Mogiano reforçou o trabalho 

em escolas públicas pela 
conscientização de funcio-
nários e alunos, de forma 
voluntária ou em resposta a 
casos de transfobia, como em 
uma escola estadual onde foi 
registrada a agressão contra 

uma aluna transgênero de 15 
anos no primeiro semestre.

Outras ações 
A Prefeitura de Mogi realiza 

a exposição “Orgulho de Ser” 
no Terminal Central a partir 
das 18 horas hoje. A mostra 
foi organizada pela Secretaria 
Municipal de Cultura e Tu-
rismo, com perfis em redes 
sociais de artistas atuantes 
da comunidade LGBTQIA+.

Em Suzano, o Orgulho 
LGBT é tema da 17ª aula do 
curso de Promotoras Legais 
Populares, do Serviço de 
Ação Social e Projetos Espe-
ciais (Saspe), divulgada pelo 
canal https://www.youtube.
com/c/tvprefeituradesuzano. 
A palestrante será Margareth 
Hernandes, presidente da 
Comissão Especial da Di-
versidade Sexual e Gênero 
do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). Haverá ainda o 

“CineDiversidade”, da OAB 
Suzano, no Cineteatro Wilma 
Bentivegna, às 19 horas.

André Diniz

“CineDiversidade” será promovido hoje no Cineteatro pela OAB Suzano, às 19 h

Wanderley Costa/Secop Suzano

Mogi - A Secretaria de 
Educação de Mogi das Cruzes 
integrou em seu quadro de 
servidores neste primeiro 
semestre de 2022, 268 no-
vos profissionais. Na última 
sexta-feira, 41 professores 
e 12 diretores iniciaram as 
atividades na rede munici-
pal de ensino. Desde abril, 
foram contratados, por meio 
do concurso público, 130 
professores, 34 diretores, 32 
auxiliares de desenvolvimento 
infantil (ADI), 58 auxiliares 
de desenvolvimento da edu-
cação (ADE), 3 motoristas 
e 11 agentes escolares (AE).

A titular da Pasta, Patrícia 
Helen Gomes dos Santos, 
destacou a importância do 
ingresso dos servidores. “É 
importante a entrada dos 
novos servidores para suprir 
as necessidades e dar suporte 
às unidades escolares, visando 
o melhor atendimento dos 
nossos alunos e da comuni-
dade”. A rede municipal de 
ensino é responsável pelo 
atendimento de mais de 47 
mil alunos.

Educação integra 
268 novos servidores 

Primeiro semestre

Uma das novidades neste 
período de ingresso de no-
vos professores e diretores 
é o Programa Integração: 
Transformar e Acolher, que 
visa a orientação pedagógica 
dos profissionais sobre os 
documentos curriculares da 
rede municipal de ensino, 
realizada pelo Departamento 
Pedagógico (Deped) e o 
acolhimento em seus passos 
iniciais, tanto na Secretaria 
de Educação, como nas uni-
dades escolares. Mais de 100 
profissionais participaram 
do programa.

“O momento de integração é 
um espaço para acolhimento 
inicial dos novos diretores, 
que se desdobra de forma mais 
detalhada e contextualizada 
no momento de transição 
na unidade escolar”, disse 
a supervisora de ensino, 
Bruna Rocha. 

A equipe de supervisão 
apresenta aos novos gestores 
as dimensões da gestão escolar, 
sendo a administrativa, de 
pessoas, a pedagógica e a 
financeira.

Itaquá - A segunda edição 
da Avenida Cultural, realizada 
no último domingo, reuniu 
cerca de 2 mil pessoas ao 
longo do dia. Com shows 
ao vivo, feira de gastrono-
mia, atividades culturais, 
esportivas e de saúde, os 
moradores puderam apro-
veitar 40 atrações na avenida 
Vereador João Fernandes da 
Silva, na Vila Virgínia.

Mesmo diante da variedade 
de espetáculos, os desta-
ques ficaram por conta das 
quadrilhas do Centro de 
Convivência da Melhor Idade 
de Itaquaquecetuba (Cemi) 
e da Vila Maria Augusta, que 
embalaram o ritmo junino.

Realizada pela primeira 
vez em maio e com adesão 
positiva dos moradores, a 
Avenida Cultural tem por 
objetivo ampliar o uso do 
espaço público, além de dar 
oportunidade para artistas e 
empreendedores da cidade. 
O evento ocorre uma vez 
por mês.

Segunda edição 
da Avenida 
Cultural reúne 
2 mil pessoas

Fim de semana

Inscrições ocorrem 
em dois campos: o 
do São Roberto até 
quinta e do Tekinha 
de 4 a 8 de julho
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Diana vai até a casa de Fátima para conversar com Cecília e assim dar apoio 

para a amiga. Padre Gabriel cobra respostas de Gustavo após ver as fotos. 

Gustavo se sente julgado por todos. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

CDavi decide procurar a proprietária da empresa de manutenção dos 

teares. Úrsula acredita que Neide tem um caso com Ambrósio. Abel ameaça 

revelar o segredo de Lucinha. Joaquim ordena que Abel sabote a tecelagem 

novamente. Isadora conta para Rafael que marcou a data de seu casamento 

com Joaquim. Leônidas cobra de Benê e Fátima o pedido que fez a eles.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Gustavo e Teca prestam socorro a Samuel. Ângelo se desespera ao saber que 

Samuel foi atropelado. Marcela encontra algumas falhas no caso de Clarice. 

Moa se preocupa com Pat. Kaká Bezerra é escalado para ser o dublê de 

Andréa Pratini depois que ela dispensa os serviços de Pat. Bob Wright vai à 

casa de Danilo. Pat faz uma proposta de trabalho para Olívia.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Guta termina o relacionamento com Tadeu. Tadeu pede perdão a José Leôncio. 

Zuleica conta a Tenório que Marcelo já sabe que é irmão de Guta. Juma se 

sente sozinha. O Velho do Rio tenta punir o fazendeiro e os capangas que 

atearam fogo à mata.

RECORD, 21H

Amor sem igual

Oxente e Miguel questionam Poderosa. Ela diz que não dormiu com Antônio 

Júnior, conta a verdade e volta ao trabalho. Maria Antônia diz acreditar que 

Poderosa esteja apaixonada por Antônio Júnior. Pedro avisa que Poderosa 

também beijou Miguel. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Você não precisa 
visitar todos os 
lugares mágicos do 
mundo para saber 
ou sentir como ele é 
único e maravilhoso.

Da janela do seu 
quarto também o 
seu olhar alcança 
essa mesma mágica, 
na montanha mais 
próxima da sua casa 
também poderá 
respirar ar puro.

Mas para isso 

MOMENTO
especial

APRECIE A VIDA E O ESPLENDOR DO MUNDO

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

PATRICIA MARTINS VIEIRA

Parabéns! Que venha um novo ano repleto de risos e de 

abraços apertados! Feliz aniversário!

“ Nada como um dia após o outro 
para voltar a ser feliz.”

 cultura@jornaldat.com.br

levante o corpo, o 
olhar, saia de casa, vá 
até essa montanha e 
respire. Aprecie a vida 
e todo o esplendor 
do mundo que 
rodeia você, pois é 
um privilégio, esteja 
você onde estiver, e 
você tem o dever de 
usufruir dele!
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CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os associados do Instituto Maria, Mãe 
do Divino Amor para participarem de Assembleia Geral Ex-
traordinária que será realizada no dia 13 de julho de 2022, 
às 19:30 horas, no Santuário Maria, Mãe do Divino Amor, 
situado a Rua Antonio Fernandes – 90 – Vila Ressaca, Mogi 
das Cruzes, SP, com o intuito de eleger a nova diretoria, 
alterar o estatuto, apresentar o relatório de anual de ativida-
des de 2021, o planejamento 2022 e aprovar a prestação de 

contas e balanço 2021.

Mogi das Cruzes, 28 de junho de 2022.
A diretoria

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 14 de julho de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de julho de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o 
presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública 
datado de 30/10/2020, cujos Fiduciantes é THIAGO MARTINS FREITAS, CPF/MF nº 701.237.706-29, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual 
ou superior a R$ 1.780.478,81 (Um milhão setecentos e oitenta mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos - atualizados conforme disposições contratuais), 
o imóvel constituído pelo “Um prédio residencial, com a área total de 286,23m² (Av.07) e seu respectivo terreno composto do lote nº 12 da quadra 54, com uma superfície 
total de 300,00m², Avenida das Américas, o qual recebeu o nº 351, do loteamento Cidade Parquelândia, bairro de Itapeti, no município e comarca de Mogi das Cruzes/SP, 
melhor descrito na matrícula nº 55.594 do 2º Ofi cial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes/SP”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e 
no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 1.244.297,36 (Um milhão duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e noventa sete reais e trinta e seis centavos - nos termos do art. 27, 
§2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições 
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (18099_ML_1746-15). 

www.portalnews.com.br

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

Agente Mandatária: Caixa Econômica Federal
Prazo de Convênio para realização do Trabalho Social,  Residencial Bosque 
I – 0364.189-54, entre a Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 e 
o Município de Mogi das Cruzes – SP – CNPJ 46.523.270-0001-88 com vigência 
de 16/05/2022 a 15/05/2023, firmado em 16/05/2022, vinculado à Secretaria de 
Planejamento e Gestão Estratégica.

Agente Mandatária: Caixa Econômica Federal 
Prazo de Convênio para realização do Trabalho Social,  Residencial Bosque II – 
0364.190-82, entre a Caixa Econômica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 e 
o Município de Mogi das Cruzes – SP – CNPJ 46.523.270-0001-88 com vigência 
de 16/05/2022 a 15/05/2023, firmado em 16/05/2022, vinculado à Secretaria de 
Planejamento e Gestão Estratégica.

OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por 
afixação no Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como no site www.
mogidascruzes.sp.gov.br, link CONTRATOS.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

01. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
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, para fins de arquivamento de processo, a aplicação 
das penalidades de multa a:
1. DENISON JOSE DA SILVA PINTO 38339857800, CNPJ: 34.467.088/0001-78 – 
NRM 12112 MULTA 2,5 UFM – Processo nº 601.218/2021 
2. CLINICA DE PSICOLOGIA PSICO & CIA EIRELI ME, CNPJ: 25.348.461/0001-80 
– NRM 11899 MULTA 3,35 UFM – Processo nº 601.582/2020 
3. JUCILENE MENDES DA SILVA 37365434848, CNPJ: 40.191.424/0001-03 – NRM 
11943 MULTA 03 UFM – Processo nº 600.050/2022 
4. JUCILENE MENDES DA SILVA 37365434848, CNPJ: 40.191.424/0001-03 – NRM 
11942 MULTA 03 UFM – Processo nº 600.051/2022 
5. HOUSE BLACK LOUNGE BAR LTDA, CNPJ: 33.100.584/0001-26 – NRM 11898 
MULTA 40 UFM – Processo nº 601.280/2020 
6. SANDRO RAFAEL DE SOUZA 29800096876, CNPJ: 13.671.875/0001-67 – NRM 
11900 MULTA 05 UFM – Processo nº 601.140/2020 
7. ARNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 039.191.108-20 – NRM 10611 MULTA 
1,7 UFM – Processo nº 601.734/2021 
8. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, CPF: 773.152.786-72 – NRM 10610 MULTA 
1,7 UFM – Processo nº 601.577/2021 
9. MAURICIO JOSE DE ARAUJO, CPF: 247.726.458-37 – NRM 10866 MULTA 1,7 
UFM – Processo nº 601.535/2021 
10. NEUSA MARIA LOURENÇO DE SIQUEIRA, CPF: 324.255.728-05 – NRM 10608 
MULTA 1,7 UFM – Processo nº 601.600/2021 
11. PAES E DOCES CINTRA III LTDA, CNPJ: 05.651.661/0001-09 – NRM 11791 
MULTA 05 UFM – Processo nº 601.786/2021 
12. REINAM ASSUNÇÃO DOS SANTOS, CPF: 439.339.205-15 – NRM 11788 
MULTA 2,5 UFM – Processo nº 601.091/2021 
13. VINICIUS GOMES DA SILVA, CPF: 454.494.638-71 – NRM 12171 MULTA 3,35 
UFM – Processo nº 600.197/2022
02. Comunicado de DEFERIMENTO
A Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Mogi das Cruzes DEFERE: 
a) Solicitação de Licença Sanitária de Estabelecimento: 
1. ULTRAMED BIRITIBA USSU DROGARIA LTDA, CNPJ: 13.992.829/0001-60 – 
Processo nº 600.792/2022 
2. MASTER FÓRMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, CNPJ: 
71.605.265/0067-98 – Processo nº 600.509/2022
b) Renovação de Licença Sanitária de Estabelecimento: 
1. REVITALIZE BELEZA E BEM ESTAR LTDA EPP, CNPJ: 17.285.496/0001-90 – 
Processo nº 600.972/2022 
2. DELICIAS URBANAS REFEIÇÕES, CNPJ: 01.422.473/0004-92 – Processo nº 
601.787/2021 
3. DROGAREMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME, CNPJ: 12.003.055/0005-
68 – Processo nº 600.284/2022 
4. JULIANE FIGUEIREDO ELIAS, CPF: 067.074.978-80 – Processo nº 600.389/2022 
5. MARINA YUKO HANAOKA JUANG ME, CNPJ: 08.666.202/0001-89 – Processo 
nº 600.973/2022 
6. DROGARIA SANTHIAGO DE MOGI LTDA, CNPJ: 01.776.015/0001-09 – Processo 
nº 600.730/2022
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.
03. Comunicado de IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
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 das penalidades de multa a:
1. LUIZA KAZUMI SASSAKI DE FARIA, CPF: 004.155.788-33 – AIP 15650 MULTA 
1,7 UFM – Processo
nº 600.450/2022 
1. S.R. COMERCIO E REMOLDAGEM DE PNEUS LTDA, CNPJ: 23.781.245/0001-
07 – AIP 14395 MULTA 05 UFM – Processo nº 600.553/2022 O interessado poderá 
oferecer recurso administrativo do Auto de Imposição de Penalidade de Multa no 
prazo de 10 (dez) dias úteis contados a partir de 5 (cinco) dias da publicação deste 
comunicado.

MOGI DAS CRUZES, SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2022.

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal 
de Gestão Pública, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, 
observada a necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “PREGÃO”:
EDITAL Nº 082/2022 - PROCESSO Nº 13.243/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, 
“ON-SITE”, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CONTROLADORA, DISCOS E GAVETAS) 
DAS SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO EMC VNX5300, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 
14:30 horas do dia 14 de julho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição 
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br - link: Licitações).

Mogi das Cruzes, em 27 de junho de 2022.
MAURÍCIO PINTO PEREIRA JUVENAL - Secretário Municipal de Gestão Pública___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 038-2/2022 - PROCESSO Nº 9.458/2022. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE RECOMPOSITOR 
DE PISTA, USINADO A QUENTE (CBUQ), SACO DE RAFIA OU SIMILAR DE 25 KG.
EMPRESA VENCEDORA: REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E PAVPRONTO 
COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 74.971,69 (setenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais 
e sessenta e nove centavos).

Mogi das Cruzes, em 22 de junho de 2022
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E LOTE DESTINADO À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal 
de Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 075/2022 - PROCESSO Nº 6.881/2022 e apenso.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE KIT PARTO NORMAL 
DE EMERGÊNCIA E KIT DESCARTÁVEL PARA INSERÇÃO DE DIU.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em 
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 
horas do dia 14 de julho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para 
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido 
endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 27 de junho de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal 
de Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº071/2022 - PROCESSO Nº 12.690/2022 e AP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICRO-
ONDAS, GELADEIRA, TELEVISOR E VENTILADOR)
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em 
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 
horas do dia 12 de julho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para 
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido 
endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 27 de junho de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde___________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal 
de Saúde, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº088/2022 - PROCESSO Nº 10.386/2022 e AP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS, 
SOLUÇÕES, SUSPENSÕES, POMADAS, CREMES, GELÉIAS, COMPRIMIDOS, ETC).
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em 
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 08:00 
horas do dia 13 de julho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para 
download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido 
endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 27 de junho de 2022
DR. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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SIS 160 está fora do ar por problemas técnicos

Mogi- O SIS 160 – Sistema Integrado de Saúde está fora do ar por problemas técnicos. 

A equipe de Tecnologia e Informação já está em contato com a concessionária de 

serviços telefônicos e também está acompanhando a situação junto à empresa 

responsável para substituição de um equipamento que permitirá a retomada do 

atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde lamentou o transtorno e informou que 

divulgará o retorno dos serviços tão logo seja possível. 

Instituto Foganholi realiza mais 
de mil atendimentos mensais

Espaço beneficia a população do Alto Tietê com exames e consultas gratuitos e a preços populares

SAÚDE

Região- Após perceber as 
necessidades da população 
vulnerável em tempos de 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), quando a busca 
por atendimento médico 
alcançou níveis alarmantes, 
na cidade de Suzano foi 
inaugurado, no ano passa-
do, o Instituto Foganholi 
(IF). A iniciativa beneficia 
a população do Alto Tietê - 
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz 
de Vasconcelos, Guararema, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa 
Isabel e Suzano -, além de 
Guarulhos e parte da Zona 
Leste de São Paulo, oferecendo 
exames e consultas gratuitos 
e a preços populares.

Consultas são realizadas às segundas, terças e quintas
O instituto realiza aproxi-

madamente 1,2 mil atendi-
mentos mensais entre clínica 
geral, especialidades, como 
pediatria e saúde da mulher, 
além de exames oftalmológicos 

e laboratoriais de caráter 
popular. Os atendimentos 
são realizados na sede social 

do instituto, no Jardim Im-
perador, em Suzano. No mês 
que vem o espaço completa 

um ano.
O idealizador e funda-

dor do instituto é médico 
emergencista e ativista social, 
Carlos Fernando Foganholi. 
Segundo ele, a ideia surgiu 
devido a carência de serviços 
de saúde. “Com a pandemia 
a procura por atendimento 
aumentou muito. Por conta 
da demanda, contatei alguns 
amigos e alugamos um espaço. 
Todos trabalham de forma 
voluntária. Realizo atendi-
mento nas especialidades de 
clínica médica, pediatria e 
saúde da mulher. Também 
disponibilizamos consultas 
gratuitas e temos parcerias 
para a realização de exames de 
imagem e laboratoriais com 
valores populares”, explicou 
Foganholi.

As consultas gratuitas são 
realizadas às segundas, terças 
e quintas-feiras, das 10 às 
13 horas e, às quintas, no 
período da tarde, das 13 
às 17 horas, são realizados 
atendimentos gratuitos para 
troca de receitas e resultados 
de exames. O interessado 
pode se cadastrar e se associar, 
por uma contribuição mensal 
voluntária de R$ 15 para a 
manutenção do instituto.

Mais informações sobre 
as ações desenvolvidas pelo 
Instituto Foganholi, que fica 
na Alameda Meyer Joseph 
Nigri, 130, no Jardim Impe-
rador, em Suzano, podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4748-3378 ou por meio do 
WhatsApp 95920-8501 ou 
933448499.

Aline Sabino

Divulgação

Vacina está liberada para 
população acima de 6 meses

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde liberou 
desde ontem a a vacinação 
contra a gripe para qualquer 
pessoal acima dos 6 meses 
de idade. Campanha de 
Vacinação acontece, nos 
Postos de Saúde e Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e 
da Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF). O atendimento 
ocorre em livre demanda de 
segunda a sexta-feira, das 9 
às 16 horas.

O atendimento exclusivo ao 
público-alvo da imunização 
contra a gripe terminou na 
sexta-feira passada, mesmo 
dia em que o Pró-Hiper en-
cerrou a vacinação contra a 
gripe. Desde o último sábado, 
os drives (de carro ou a pé) 
estão aplicando apenas do-
ses contra a Covid-19 para 
mogianos agendados pelo 
www.cliquevacina.com.br .

Mortes
O Alto Tietê registrou nas 

últimas 72 horas, segundo o 
Consórcio de Desenvolvimento 

Gripe

dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat), dois óbitos por 

Covid-19 nos municípios de 
Poá e Santa Isabel.

Atendimento ocorre em livre demanda de segunda a sexta

 Jos.. Cruz/Ag..ncia Brasil

Trânsito na rua Francisco 
Martins tem alteração

Mogi- Os motoristas que 
transitam pela rua Francisco 
Martins, no Socorro, deverão 
ter atenção para as alterações 
no trânsito que ocorrerão na 
via a partir de hoje. O trecho 
entre as ruas Sérgio Plaza e 
Frederico Straube passará 
a ter mão única no sentido 
centro-bairro.

Na última semana, a Secre-
taria Municipal de Mobilidade 
Urbana implantou faixas para 
informar a população sobre a 
alteração. Além disso, a nova 
sinalização que passará a valer 
com a mudança foi preparada. 
Agentes municipais de trânsito 
serão encaminhados para fazer 
a orientação no local.

“Trata-se de uma via es-
treita, com perfil residencial, 
estacionamento de veículos e 
que vem recebendo um fluxo 
maior de veículos, inclusive 
de grande porte. A alteração 
atende a uma demanda dos 
moradores. Ela tem como 
objetivo eliminar o conflito 
existente atualmente e ampliar 
a segurança viária tanto para 

Mão única

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

A alteração do trânsito 
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, 
inclusive a movimentação 
constante de caminhões que 
realizam carga e descarga em 

estabelecimentos da região. A 
secretária lembrou ainda que, 
durante os levantamentos, fo-
ram realizadas conversas com 
estabelecimentos comerciais 
da região para disciplinar a 
circulação.

A recomendação da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Ur-
bana 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 de circulação.

Faixas foram implantadas para informar a população

Divulgação

Instituto foi idealizado 
e fundado pelo médico 
emergencista Carlos 
Fernando Foganholi

Divulgação

Saiba mais

- 4ª DOSE (2ª REFORÇO) PARA PESSOAS DE 40 ANOS+ (4 
MESES APÓS A ÚLTIMA DOSE)
- 4ª DOSE (2ª REFORÇO) PARA TRABALHADORES DA 
SAÚDE (4 MESES APÓS A ÚLTIMA DOSE)
- 3ª DOSE (1º REFORÇO) PARA ADULTOS 18+ (4 MESES 
APÓS A 2ª dose)
- 3ª DOSE (1º REFORÇO) PARA ADOLESCENTES DE 12 – 
17 ANOS  (4 MESES APÓS A 2ª dose)
- 1ª DOSE PARA ADOLESCENTES (12 – 17 ANOS) E ADUL-
TOS (18 E+) AINDA NÃO VACINADOS
- 1ª E 2ª DOSE PARA CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS (2ª dose 
de Pfizer pediátrica 8 semanas após a 1ªdose; 2ª dose de 
Coronavac 28 dias após a 1ª dose)


