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Guararema retoma o evento 
Cidade Natal em novembro

Depois de dois anos suspenso por conta da Covid-19, retorno está programado para ter início em 29 de novembro

LEGISLATIVO

A Prefeitura de Guararema anun-
ciou ontem a realização da 11ª edi-
ção do Cidade Natal, com o tema 

“A magia volta a brilhar”, após dois 
anos de suspensão por conta da 
pandemia da Covid-19. A progra-
mação deve acontecer de 29 de no-
vembro a 8 de janeiro de 2023. O 
evento é um dos mais tradicionais 
do município e parte do princípio 
da conscientização ambiental, con-
tando com atrações e enfeites em 
diversos pontos da cidade, sendo 
responsável por movimentar a eco-
nomia local, fortalecer o setor turís-
tico e a geração de emprego e renda. 
A última edição do evento ocorreu 
em 2019, e chegou a gerar um mo-
vimento de cerca de 580 mil pessoas. 
Cidades, página 5
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A Prefeitura de Mogi das Cruzes 
abre na próxima sexta-feira os en-
velopes com as propostas dos Con-
sórcio InoveMogi (composto pelas 
empresas CS BRasil Transportes e 
Promulti Engenharia) e Consórcio 
Mogi Limpa (com a Peralta Am-
biental e Engep Ambiental) para 
a coleta e destinação de lixo na ci-
dade. Cidades, página 8

Licitação do lixo

PREFEITURA 

VAI ABRIR 

ENVELOPES

ATÉ AMANHÃ

EDP negocia 
dívidas em 
feirão. p8

 Prefeito Zé acredita que evento trará investimento, emprego e renda para a população da cidade

Comunicação/PMG

 Vereadores aprovam indicações para a Prefeitura. Cidades, página 5

Sinergia em Rede

Evento debate tecnologia e 
comunicação nos negócios 

APP Mogi das Cruzes e Região promoveu evento no 
formato presencial e online ontem. Cidades, página 8
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EDITORIAL 

Turismo 

A 
pandemia do novo coronavírus (Co-
vid-19) ainda não se foi, e embora 
o número de casos tenha voltado a 
crescer, o período já é mais favorá-

vel do que o que vivemos nos últimos dois 
anos. Com isso, o turismo, um dos setores 
bastante prejudicados pelo isolamento dos 
momentos mais duros, ganha novo fôlego, 
claro que com a devida atenção aos proto-
colos sanitários.

Em Mogi das Cruzes, destaque para o 
13º Festival de Inverno Serra do Itapety, 
que depois de duas edições online, voltou 
a ser presencial. A programação teve início 
na semana passada e segue até julho, com 
apresentações culturais ocupando espaços 
como o Centro Cultural, o Theatro Vasques, 
o Casarão do Carmo e o Parque Centenário.

Porém, hoje os olhares se voltam para o 
principal destino turístico da região: a cidade 
de Guararema, com suas belezas naturais, en-
tre outros atrativos como o passeio de trem e 
o distrito de Luís Carlos. Na edição de hoje, 
uma das reportagens aborda a retomada da 
programação Cidade Natal, anunciada on-
tem pela Prefeitura. O evento atrai milhares 

de turistas das cidades vizinhas e também 
de outras localidades. 

Um desafio para a Administração Municipal 
será lidar com as aglomerações tão comuns 
ao evento, que impacta também o trânsito 
local. Na última edição, realizada em 2019, 
de acordo com a prefeitura, Guararema rece-
beu cerca de 580 mil pessoas. Pensando em 
números regionais seria algo como se todos 
os habitantes de Mogi das Cruzes ocupassem 
a cidade ao longo de um mês. A programa-
ção começa geralmente no fim de novem-
bro e vai até a primeira semana de janeiro. 

E o Cidade Natal vai além, não fomenta 
apenas o turismo, fortalecendo o comércio 
local e gerando empregos, também há uma 
forte questão ambiental, já que os enfeites são 
feitos de garrafas PET, com materiais arreca-
dados ao longo do ano que se transformam 
em enfeites. A sustentabilidade também está 
na pauta da prefeitura e atravessa gestões.

Trabalhar a pauta ambiental é importante, 
assim como reforçar os protocolos sanitários. 
Quanto à população que pretende visitar o 
Cidade Natal e eventos da região, siga os 
protocolos e mantenha as vacinas em dia. 

Na caverna escura da Ig-
norância, onde a Luz nunca 
entrara, vivia um aprendiz 
muito simples que implorava 
o socorro divino do esclare-
cimento. Declarava-se o mais 
infeliz dos homens, não obs-
tante, em sua cegueira moral, 
sentia-se o melhor de todos. 
Reclamava do ambiente féti-
do em que se encontrava. O 
ar pestilento o sufocava. Sem 
muita certeza pedia ao Todo 
uma porta libertadora que o 
conduzisse ao convívio da 
plena claridade. Afirmava-

-se robusto, apto, capaz. Por 
que motivo era conservado 
ali, naquele isolamento do-
loroso, numa atmosfera tão 
insuportável?

Suas súplicas, entre revolta 
e amargura, foram percebi-
das pelo Todo que, profun-
damente compadecido, lhe 

A visita da verdade

ARTIGOS 
Raul Rodrigues

enviou a fé. A sublime vir-
tude exortou-o a confiar no 
futuro e a persistir na ora-
ção. O infeliz consolou-se, 
mas sem tomar nenhuma 
iniciativa, logo em seguida, 
voltou a se lamuriar. Queria 
fugir, desistir, abandonar a 
vida, e como suas lágrimas 
aumentavam, o Divino man-
dou-lhe a esperança.

A emissária divina lhe afa-
gou a fronte e lhe falou da 
vantagem do esclarecimento, 
da perenidade da Vida, bus-
cando lhe secar o pranto de-
sesperado. Rogou-lhe calma, 
resignação e fortaleza. O pobre 
aprendiz pareceu melhorar, 
mas decorrido algum tempo, 
dentro de toda passividade, 
voltou às lamentações. Co-
movido, o Dono da Vida fez 
com que a caridade o pro-
curasse. A nova mensageira 

acariciou-o e alimentou-o. 
Dirigiu-lhe palavras de ca-
rinho. Amparou-o, como se 
fosse abnegada mãe. Todavia, 
o aprendiz persistia gritando, 
revoltado. 

Foi então que o Grande Ar-
quiteto lhe enviou a verdade. 
O portador do esclarecimen-
to agora se fez uma grande 
luz, o infortunado, pela pri-
meira vez na vida, viu-se tal 
qual era e apavorou-se, ao 
ver seu corpo estava cober-
to de chagas. Somente ago-
ra, percebia, espantado, que 
ele mesmo era o responsável 
pela atmosfera intolerável 
em que vivia. Sem coragem 
para encarar a visitante que 
lhe abria as portas da liber-
tação, fugiu em busca de ou-
tra furna onde conseguisse 
esconder a própria miséria. 

Raul Rodrigues é mestre em Engenharia 

e ex-professor universitário.

editor@jornaldat.com.br 
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 �Desmascarada 

A Prefeitura de Santa Isabel emitiu um 
novo decreto municipal na tarde de on-
tem suspendendo o uso obrigatório de 
máscaras em ambientes fechados, tan-
to públicos quanto privados. Até então, a 
cidade marcava 8.606 casos confirmados 
e 278 óbitos, conforme levantamento do 
Consórcio de Desenvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê (Condemat).

 � CEV da Eletricidade 

A Comissão Especial de Vereadores (CEV) 
para o fornecimento de energia elétri-
ca em Mogi das Cruzes começou seus 
trabalhos na manhã de ontem, com a 
primeira reuinão de trabalho e a oitiva 
com a comunidade. Os trabalhos, capi-
taneados pelo vereador Pedro Komura 
(PSDB), contaram com a participação de 
um representante da companhia EDP, 
distribuidora de energia elétrica do Alto 
Tietê, que se comprometeu a facilitar o 
contato com a comunidade. 

 � Fluxo na Jaca 

Carlos Lucareski (PV) é um vereador de 
fala tranquila e comedido nas interven-
ções na Câmara Municipal de Mogi - até 

ontem no Pequeno Expediente, quando 
apelou às autoridades que tomem pro-
vidências com os contínuos bailes a céu 
aberto - os “fluxos” - na Praça da Jaca, 
no distrito de Braz Cubas. Cogitou que, 
se as autoridades locais não dão conta 
de dar paz aos moradores, que se cha-
me o Exército para intervir. 

 � Caminho do Meio 

O vereador Zé Luiz Furtado (PSDB) re-
forçou sua retórica de “elogiar quando 
merece, criticar quando precisa” na re-
lação com o Paço Municipal na sessão 
de ontem. Ele foi o autor da moção de 
votos de parabéns ao governo do Esta-
do e à Prefeitura de Mogi pelo trabalho 
conjunto no 1º Mutirão do Emprego e 
Empreendedorismo na última sexta-fei-
ra, mas teceu críticas ao novo contrato 
para a instalação de radares.

 �Orgulho LGBT

Os vereadores Iduigues Martins (PT) e 
Inês Paz (Psol) subiram à tribuna para 
homenagear a comunidade LGBTQIA+ 
ontem em homenagem aos 53 anos do 
Levante de Stonewall, que deu início às 
marchas e paradas do Orgulho LGBT 
nos Estados Unidos e em todo o mundo. 

CONTRACAPA 
ANDRÉ DINIZ•••

Guararema- O Estádio Municipal José Luiz Gonçalves da Silva foi palco do 
Campeonato Brasileiro de Adestramento IGP 2022, no último final de semana. 
Realizado pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CDKC), com apoio da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o campeonato inter-raças, contou com 
uma programação gratuita e diversas ações voltadas ao bem-estar animal. Entre 
os destaques, o campeão da Copa do Brasil CBKC 2022 - IGP 2 foi o condutor 
Vinicius Sterman e o cão: Guns Vox Meinerz (Pastor Alemão).
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Bertaiolli traz recursos para 
construção de novo prédio 

Mogi- A emenda de R$ 900 
mil, conquistada pelo depu-
tado federal, Marco Bertaiolli 
(PSD/SP), para a construção e 
instalação de um novo prédio 
na Santa Casa de Mogi, já 
está à disposição. O recurso 
será utilizado para iniciar a 
parte técnica do processo de 
implantação da nova unidade, 
que irá ocupar toda a área onde 
hoje está localizado o estacio-
namento. “Vamos construir 
uma nova Santa Casa, já que 
o prédio atual também será 
todo reformado”, destacou 
o parlamentar, salientando 
que o valor total é estimado 
em R$ 15 milhões.

“Eu já me comprometi com 
a provedoria da Santa Casa a 
buscar os recursos necessários, 
em Brasília”, salienta Bertaiolli, 
que, desde 2019, quando 
assumiu o cardo de deputado 
federal, já enviou cerca de R$ 
3 milhões para o hospital, que 
atende pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e é referência 
para toda a região do Alto 
Tietê nas áreas de Ortopedia, 

Santa Casa

Maternidade de Alto Risco, 
Oftalmologia e Neurologia. 

A Santa Casa de Mogi das 
Cruzes é uma referência para 
todos os mogianos de várias 
gerações. “É um patrimônio de 
todos nós e, portanto, assim 
como cuida de todos, merece 
ser cuidada também para 
todos nós”. estima-se que a 
unidade tenha cerca de 600 
funcionários, 150 médicos e 
182 leitos.

 
Santas Casas

Bertaiolli se tornou o deputado 

federal que defende as Santas 
Casas, no Congresso Nacional. 
Foi, inclusive, o relator da lei 
187/2021, que tornou perma-
nente a imunidade tributária 
dos hospitais filantrópicos 
de todo o país. Segundo o 
deputado, estas unidades são 
responsáveis por mais de 70% 
do atendimento pelo SUS, 
inclusive com a realização 
de cirurgias de média e alta 
complexidade. “Há unidades 
em que são, inclusive, reali-
zados transplantes de órgãos, 
como coração”. 

Deputado já encaminhou cerca de R$ 3 milhões 

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados   

Guararema anuncia retorno do 
Cidade Natal após dois anos

Edições de 2020 e 2021 foram suspensas por conta da Covid-19; retorno está programado para 29 de novembro

TRADIÇÃO

Guararema- A Prefeitu-
ra anunciou ontem a realização 
da 11ª edição do Cidade Natal, 
com o tema “A magia volta 
a brilhar”, após dois anos 
de suspensão por conta da 
pandemia da Covid-19. A 
programação deve acontecer de 
29 de novembro de 2022 a 8 
de janeiro de 2023. O evento 
é um dos mais tradicionais do 
município e parte do princípio 
da conscientização ambiental, 
contando com atrações e en-
feites em diversos pontos da 
cidade, sendo responsável por 
movimentar a economia local, 
fortalecer o setor turístico e a 
geração de emprego e renda. 

As tradicionais decorações 
que tornaram Guararema a 
famosa “Cidade Natal” na 
região e em todo país, devem 
ser instaladas em cerca de 12 
prédios, 5 quilômetros de ruas 
e vias , 7 praças e parques, 
além de 8 árvores de Natal 
e diversas outras atrações 
natalinas.

“Passamos por dois anos 
intensos de pandemia da 

Covid-19 que nos obrigaram a 
cancelar a realização do Cidade 
Natal. Projetamos que vamos 
ter um evento lindo neste ano 
e que, acima de qualquer coisa, 
traga investimento, emprego 
e renda para a população de 
Guararema, além de atividades 
turísticas para todos”, explicou 
o prefeito Zé.

A última edição do evento 
ocorreu em 2019, e chegou 
a gerar um movimento de 
cerca de 580 mil pessoas no 
município, de acordo com 
dados da Administração Muni-
cipal. Por conta desse intenso 
fluxo de pessoas que sempre 
marcou o evento, a Prefeitura 
decretou o cancelamento das 
festividades natalinas nos anos 
de 2020 e 2021.

Os enfeites são confeccio-
nados com materiais reci-
clados, e as ações de coleta 
destes materiais passavam 
pelas escolas, onde é feito o 
trabalho de conscientização 
das crianças. Em 10 edições, 
o Guararema Cidade Natal já 
reutilizou mais de 6 milhões 

de garrafas PET recicladas 
arrecadas nas escolas do mu-
nicípio ao longo do ano, se 
transformando nos enfeites 
que decoram a cidade.

“Sabemos da importância 
deste evento para Guararema e, 
após esse período pandêmico, 

temos o retorno dos enfeites, 
das atrações natalinas e de 
toda a magia nesta época do 
ano no município”, afirmou 
o secretário municipal de 
Cultura e Turismo, Mateus 
Sartori. O projeto e a pro-
gramação completa sobre a 

edição deste ano estão sendo 
finalizados pela Administração 
Municipal, e ao longo ano 
serão divulgados por meio 
dos canais oficiais.

“Oportunidades, emprego, 
renda e muito trabalho. Assim 
também é encarado o Cidade 

Natal aqui em Guararema, uma 
vez que o turismo da cidade 
é um dos grandes geradores 
de oportunidades na nossa 
cidade”, afirma o secretário 
municipal de Emprego e De-
senvolvimento Econômico, 
Odvane Rodrigues.

Garrafas pet
Para a finalização da deco-

ração deste ano, a Prefeitura 
de Guararema deu início à 
Campanha de Arrecadação 
de Garrafas Pet para toda a 
população. Em parceria com 
a Cooperativa GuaraRecicla, 
a arrecadação será feita junto 
à coleta seletiva porta a por-
ta, conforme cronograma já 
estabelecido e por meio dos 
Pontos de Entrega Voluntária 
de Recicláveis (PEV’S) locali-
zados em mais de 10 pontos 
do município. Além disso, o 
tradicional Concurso Guara-
rema Cidade Natal realizado 
nas escolas da Rede Municipal 
de Ensino terá início em 1º de 
agosto, com prêmios para a 
escola, turmas e alunos que 
tiverem a maior arrecadação.

Programação deve acontecer de 29 de novembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023

Comunicação/PMG

Itaquá- A Prefeitura de 
Itaquaquecetuba inaugurou, 
na sexta-feira passada, a 
Casa de Projetos Educa-
cionais dentro da Escola 
Municipal Ambiental, no 
Parque Ecológico.

 A proposta é realizar 
ações educativas pautadas 
por uma estrutura de gestão 
de projetos que acompanha 
e zela pelo desenvolvimento 
do trabalho pedagógico.

Após vários encontros, 
reflexões, planejamentos e 
também necessidade, surgiu 
a ideia de ter um espaço, 
pertencente à Secretaria 
Municipal de Educação, 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, que fizesse a gestão 
educacional das unidades 
escolares.

“A proposta é trabalhar de 
forma holística por meio de 
um olhar sensível e apro-
fundado no atendimento 
aos estudantes com estudos, 
mapeamento, organização 
de dados, registro docu-
mental e análise de impacto 
dos trabalhos”, pontuou 

Casa de Projetos 
é inaugurada

Parque Ecológico

a Secretária Municipal de 
Educação do município, 
Maria Cristina Perpetuo.

Os projetos são divididos 
em duas categorias: os que 
são desenvolvidos pela pró-
pria secretaria, em parceria 
com outras, e de parcerias 
externas. Os propostos pela 
Semecti são: Parque Escola, 
Xadrez na Escola, Ballet que 
Educa, Artesanato – Mãos que 
Transformam, Matemática 
por Meio de Jogos e Oficina 
de Escritores.

“Os projetos possuem caráter 
intencional de reduzir os 
problemas identificados entre 
as comunidades escolares no 
município. Muito se preza 
pelas ações sociais na pers-
pectiva de formar cidadãos 
conscientes dos seus direitos 
e deveres, responsáveis pelo 
meio no qual vivem, com 
respeito à diversidade e 
multiplicidade cultural”, 
acrescentou o prefeito de 
Itaquaquecetuba  Eduardo 
Boigues (PP). O espaço está 
localizado na rua Cabrália 
s/nº bairro Estação.

Suzano- Policiais Militares 
da 4ª companhia do 32º Bata-
lhão de Polícia Metropolitano 
(BPM/M) receberam uma 
denúncia sobre indivíduos 
que retiravam peças de um 
veículo estacionado na rua 
Lázaro Marçal de Camargo, 
na Chácara Mea, em Suzano.

De acordo com a PM, em 
um terreno próximo ao local, 
foram localizadas algumas peças 
de automóveis, ferramentas 
e motores. Durante a ação, 
uma mulher, de 28 anos, se 
apresentou como moradora 
do terreno e proprietária dos 
motores. Em uma residência ao 
lado, as equipes encontraram 
outro veículo produto de furto.. 
A proprietária da residência, 
de 27 anos, informou aos 
policiais que seu marido, que 
não estava presente, deixou o 
automóvel na garagem sem lhe 
dar mais explicações. As duas 
mulheres foram conduzidas 
ao 2º Distrito Policial (DP).

Polícia Militar 
localiza 
desmanche de 
veículos

Chácara Mea

Aline Sabino
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Projeto é destaque em 
premiação nacional 

Iniciativa da professora Luciana Cazarini Lima de Marchi, foi uma das 10 selecionadas

CONECTANDO BOAS PRÁTICAS  

Mogi - O projeto “Brin-
cadeiras e movimentos em 
casa: o brincar e aprender 
em período de aulas remo-
tas”, da professora da rede 
municipal de ensino de Mogi 
das Cruzes Luciana Cazarini 
Lima de Marchi, foi um dos 
10 selecionados em todo o 
Brasil na categoria Professores 
pelo prêmio Conectando Boas 
Práticas 2021. A iniciativa 
da Rede Conectando Saberes, 
realizada com apoio da Fun-
dação Lemann e secretarias 
municipais de Educação, 
reconhece e valoriza práticas 
educacionais.

As atividades foram rea-
lizadas nos anos de 2020 
e 2021 junto à equipe da 
EM Prof. Milton Cruz, no 
Rodeio, que atende alunos 
do Infantil III e IV, na faixa 
entre quatro e cinco anos. 

“O período da pandemia 
foi desafiador para nossos 
professores. É uma grande 

alegria ver um projeto como 
este, desenvolvido na rede 
municipal, receber este reco-
nhecimento e ser referência 
para educadores de todo o 
País”, parabenizou a secretária 
de Educação, Patricia Helen 
Gomes dos Santos.

A ideia surgiu em uma reunião 
com a equipe escolar para que 
fossem feitas videoaulas sobre 
corpo, gestos e movimento 
para as crianças durante o 
período de aulas remotas 
devido à pandemia. Luciana 
é professora de Educação 
Física e está readaptada na 
unidade escolar. Os vídeos 
eram criados e editados 
pela professora e o projeto 
foi desenvolvido com apoio 
do grupo de profissionais.

“As aulas tinham como 
essência as brincadeiras e 
exercícios que pudessem ser 
feitos nas residências e que 
motivassem o educando a 
participar, pois, como sabemos, 

brincadeiras e movimentos 
na Educação Infantil são de 
suma importância”, explicou 
a professora. O planejamento 
das atividades levou em conta 
o espaço e os materiais que as 
crianças teriam disponíveis.

O trabalho foi feito em 
equipe, com a participação 
da  diretora da unidade 
escolar no período, Meire 
Bittencourt; a agente escolar 
Marcelly Carmelino; a vo-
luntária Isabela de Marchi 

e as professoras Ana Paula 
Onisaki, Fabiana Miranda, 
Jeniffer Monteiro, Mônica 
Formenti, Silvia Oliveira, 
Úrsula Ruiz, Wanessa Lisboa, 
Janaína Eiras, Larissa Dias e 
Milian de Almeida.

Atividades foram realizadas junto à equipe da EM Prof. Milton Cruz, no Rodeio

Divulgação/PMMC

Suzano - O prefeito Rodrigo 
Ashiuchi e o deputado federal 
Marcio Alvino anunciaram na 
manhã de ontem a construção 
de um “Centro de Bem-Estar 
Animal” no município. O novo 
equipamento é fruto de emenda 
parlamentar no valor de R$ 
600 mil, intermediada pelo 
vereador Marcio Alexandre 
de Souza, o Marcio Malt. O 
secretário municipal de Meio 
Ambiente, André Chiang, tam-
bém acompanhou a agenda.

Com expectativa de ser 
construída no Parque Mu-
nicipal Max Feffer, atrás no 
PlayPet, a unidade deverá 
contar com canil, gatil, área 
permanente de adoção e am-
biente de castração. “Com o 
recebimento da emenda do 
deputado, vamos dar início à 
criação de um projeto técnico, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Planejamento 
Urbano, para que, assim, pos-
samos dar início aos processos 
de licitação e construção do 
espaço”, detalhou Chiang.

A expectativa é de que todo 
o trabalho documental seja 

Suzano conquista Centro 

de Bem-Estar Animal

Parque Max Feffer

Mogi- No próximo sábado, 
dia 2 de julho, será realizada 
a 1ª Feira de Adoção do 
‘Adota!”, dessa vez, no Par-
que Centenário. Das 10 às 
15 horas, o público poderá 
conhecer e adotar cães e 
gatos que precisam de um lar.

Para levar um animalzinho 
para a casa, é necessário 
comparecer ao local por-
tando documento oficial 
com foto e comprovante 
de endereço. A adoção é 
um ato de responsabilidade 
e, assim como ocorre nas 
edições anteriores, técnicos e 
voluntários estarão no local 
para orientar os interessados 
sobre dúvidas e cuidados.

Todos os animais adotados 
são entregues devidamente 
chipados, vacinados e cas-
trados. Para aqueles que 
eventualmente ainda não 
tenham recebido todas as 
doses da vacina ou não te-
nham sido castrados, os 
responsáveis serão orientados 
sobre como fazer.

Parque 
Centenário terá 
evento de adoção 
de animais 

Cães e gatos

Equipamento 
contará com canil, 
gatil, área de 
adoção e ambiente 
de castração

Suzano - O Centro de 
Referência e Apoio à Vítima 
(Cravi) atende moradores 
que precisam de apoio, após 
casos de violência e trauma 
psicológico, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas, 
no subsolo do Paço Municipal 
Firmino José da Costa (rua 
Baruel, 501, centro).

Fruto de uma parceria entre 
a administração municipal e 
o governo do Estado, o Cravi 
está sob gerenciamento da 
Associação de Assistência à 
Mulher, ao Adolescente e à 
Criança Esperança (AAMAE) 
para oferecer atendimento a 
vítimas e familiares de crimes 
violentos como cativeiro, 
homicídio, feminicídio e 
latrocínio, contando com 
uma equipe interdisciplinar 
que recebe e encaminha os 
usuários para serviços per-
tinentes às suas demandas, 
com acolhimentos grupais 
e ações de cidadania.

A entidade, desde a implan-
tação, faz o acompanhamento 
de mais de 900 moradores 
de Suzano e do Alto Tietê. 

Cravi oferece 
apoio gratuito 
às vítimas de 
violência 

Direcionamento 

superado no prazo de 90 
dias. “Será um equipamento 
de grande relevância, inédito 
em Suzano, que dará mais 

visibilidade à causa animal, 
ao passo em que teremos a 
possibilidade de potencializar 
todo o trabalho que já estamos 
realizando, com o projeto ‘Baby, 
me leva’ e com as centenas de 
castração e microchipagem, 
por exemplo”, informou o 
titular da Pasta.

Intermediada pelo vereador 
Marcio Malt, a emenda de 
R$ 600 mil será o principal 
recurso para a obra. Alvino 
reforçou seu compromisso 
com o município.

Confi ra os postos de arrecadação:

www.mogidascruzes.sp.gov.br

PARTICIPE DA CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO. 
GESTOS QUE AQUECEM!

DOE CALOR! DOE ROUPAS, COBERTORES E AGASALHOS NOVOS OU EM 

BOM ESTADO, E TAMBÉM ROUPINHAS, MANTAS E OUTRAS PEÇAS PARA PETS. 

NÓS E CENTENAS DE FAMÍLIAS NECESSITADAS CONTAMOS COM A SUA AJUDA.

O CALOR HUMANO É UM TESOURO QUE COMBATE O FRIO 
E AQUECE O CORAÇÃO DAS PESSOAS.

DOAÇÕES ATÉ 30/8.DOAÇÕES ATÉ 30/8.

Inverno SolidárioInverno Solidário
Gestos que aquecem
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Vereadores encaminham série 
de demandas para Prefeitura

Reivindicações envolvem novos radares, iluminação pública, infraestrutura e educação contra uso de drogas

CÂMARA DE MOGI

Mogi - A Câmara Muni-
cipal debateu e aprovou na 
tarde de ontem uma série 
de indicações ao prefeito 
Caio Cunha (Pode) com base 
em demandas da comuni-
dade. No total, sete das 38 
indicações protocoladas na 
última sessão foram ponto 
de discussão em plenário.

O vereador Carlos Lucareski 
(PV) apresentou um pedido 
para a Secretaria Municipal 
de Transporte e Mobilidade 
Urbana para a instalação de 
um semáforo com botoeira e 
faixa de pedestre na avenida 
Francisco Ferreira Lopes, na 
altura da loja de utilidades 
Havan e do supermercado 
Spani, na Vila Jundiaí. Segundo 
o vereador, são constantes 
os atropelamentos no local.

Também na área da mobi-
lidade urbana, Milton Lins 
da Silva (PSD), o Bigêmeos, 

pediu ao Executivo a divul-
gação dos novos radares 
de fiscalização de tráfego 
com placas e faixas edu-
cativas. O vereador reforça 
que a orientação serve para 
conscientizar motoristas, e 
pode evitar freadas bruscas 
nos novos pontos. Iduigues 
Martins (PT) e José Luiz 
Furtado (PSDB), o Zé Luiz, 
comentaram sobre a neces-
sidade de mais informações 
sobre o número de acidentes 
e vítimas fatais em Mogi no 
período em que os radares 
ficaram desativados.

Dois vereadores apre-
sentaram pedidos para a 
iluminação pública: Mauro 
Yokoyama (PSDB) pediu a 
manutenção de lâmpadas 
na praça Francisco Urbano, 
enquanto que Edson Santos 
(PSD) solicitou a renovação 
na Academia da Terceira 
Idade na rua Menoti del 
Pichia, no bairro Parque 

Residencial Itapeti.
O vereador Juliano Bote-

lho (PSB) encaminhou um 
pedido para o aumento no 
número de funcionários nas 
obras do Serviço Municipal 
de Águas e Esgoto (Semae) 

na região do Botujuru, o que 
seria possível pelo fato das 
obras estarem 98% concluídas 
e pelo aumento da arreca-
dação com o parcelamento 
de dívidas com a autarquia.

Otto Rezende (PSD) reiterou 

a indicação 1972/2021, em 
que pede a instalação de 
câmeras de monitoramento 
no Parque Centenário, em 
Cézar de Souza. Já Edson 
Alexandre Pereira (MDB), o 
Edinho do Salão, reforçou a 

realização de ações educativas 
e de prevenção no combate 
às Drogas.

Ordem do Dia  
Três itens foram aprovados 

ontem pela Câmara na Ordem 
do Dia. O primeiro deles é o 
Projeto de Lei 68/2022, de 
autoria do prefeito, para a 
ratificação de convênio com 
a Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento 
para o programa “Cozinhali-
mento”. O texto segue para 
o Executivo.

A Câmara também aprovou 
o projeto de Edson Santos 
para o título de Honra ao 
Mérito à empresa Distribui-
dora de Bebidas Gouveia, e 
o projeto de Resolução da 
vereadora Fernanda Moreno 
(MDB) que altera o número 
de membros da  Comissão 
Especial de Vereadores (CEV) 
da instalação do novo Centro 
de Bem-Estar Animal. 

André Diniz

Vereadores encaminharam 38 indicações para prefeito na sessão de ontem

Diego Barbieri / CMMC

O Pró-Mulher agora faz parte de algo maior: um complexo 

de saúde. É mais estrutura, bem-estar e conforto para as 
mogianas. É um novo momento para a Saúde de Mogi!

∙ Novo local

∙ Nova estrutura

∙ Novos serviços

∙ Mesma eficiência

NOVO

Saiba mais em

www.mogidascruzes.sp.gov.br

Tudo novo! Agora em Braz Cubas

Rua Francisco Affonso de Melo, 550 - Braz Cubas
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Cassandra diz para Rogério que somente ele dá atenção para ela. A garota 

beija Rogério que pede para ela não misturar as coisas, pois são apenas amigos. 

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Heloísa revela a Violeta que está grávida. Davi confi rma suas suspeitas sobre 

Joaquim. Santa decide ajudar Inácio. Davi fl agra uma conversa entre Joaquim 

e Enrico. Olívia se revolta com o acidente de Tenório. Joaquim guarda os 

documentos que comprovam o crime em sua sala. 

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Ângelo deixa a casa da prima Regina, e Leonardo exige uma explicação. Moa 

comunica a Pat sobre a morte de Samuel. Regina e Leonardo concordam 

em não contar para Danilo sobre Ângelo. Marcela autoriza Paulo a visitar 

Ângelo. Anita se desespera ao saber da morte de Samuel. Pat sente ciúmes 

do trabalho de Moa com Pratini. Paulo encontra Regina na casa de Ângelo.

GLOBO, 21H00

Pantanal
José Leôncio vai à capela rezar. Juma diz a José Lucas que ainda não é 

mulher de Jove. Jove cancela a compra de sal grosso que José Leôncio 

fez. Marcelo não concorda com a forma de Tenório tratar os negócios. Irma 

incentiva Gustavo a ir em busca de sua felicidade. Tenório discute com Marcelo.

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Donatella fi ca furiosa com a atitude de Tobias. Olympia é questionada pelo 

delegado, mas mantém a pose. Ramiro tenta deixar a casa noturna, mas é 

impedido por Fonseca. Antônio Júnior tenta proteger Cindy. Leandro liga para 

Bernardo e descobre que a batida policial foi armada por Tobias. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Trabalho
defendido

pelo 
doutorando

Inscrição
na cruz de

Jesus
(Bíblia)

Cidade na
Costa do
Descobri-
mento (BA)

Filme com
Russell
Crowe

201, em 
algarismos
romanos

Divisão da
piscina

olímpica

(?) no erro:
risco do 

infrator sem
remorso 

Reles;
vulgar

Atração
turística

da savana
africana

"Universi-
dade", em
siglas de 

instituições

Correr,
em inglês

Isto é
(abrev.)

Que não
desapega

do
dinheiro

"Metade",
em 

"semirreta"

Foco
primário 

do trabalho
do mineiro

Amigo, 
em francês

Serviço do pet shop
Caractere presente

em todos os
endereços de e-mail

Interjeição
de alívio
Signo do
carneiro

Cércea

Passa
para fora

Esperta;
sabida
Resto 

de vela

Tipo de café mais
cultivado no mundo
Grupo inseparável de
adolescentes (pop.)

Pauta de 
programas
esportivos

Vocalista
do Ira!

Medida
usada em 
estatísticas

Adorno de 
cabelos (pl.)

Cantor de
"Taj Mahal"

Patente;
manifesta

Ligação;
conexão

A pessoa 
que resume
o dito "fari-
nha pouca,
meu pirão
primeiro"

A cidade mais procura-
da nas férias de verão

Atividade rotineira 
do estudante

Esperável

Breve; efêmera

JETAS

OSTENSIVA

ARCOSONNT

EGOCENTRICA

ELOOCC

BARECAIR

MEDIARRU

NASISOEZ

JARABICA

JOGOUFAB

PRAIANAR

LERRASA

PREVISIVEL

REAAMI

TRANSITORIA

3/ami — run. 4/nasi — soez. 7/arábica.

A vida é o palco 
onde todos temos 
oportunidade de 
brilhar. Não perca 
tempo com tristezas 
e desânimo. Mas 
busque antes estar 
na plenitude das 
suas capacidades, 
demonstrando o que 
é ser verdadeiramente 
feliz.

Desfrute de cada 
momento, seja 
positivo e encare cada 
desafio como uma 

MOMENTO
especial

ENCARE A VIDA COM POSITIVIDADE

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 
ANA LUCIA CABRAL
MARIA APARECIDA SATIM NAURE

Parabéns! Que hoje seu dia seja simplesmente FANTÁSTI-
CO. Feliz aniversário!

“ A energia que você espalha 
é a mesma que você recebe!”

 cultura@jornaldat.com.br

nova aprendizagem. 
Um caminho bem-
sucedido é o resultado 
de uma atitude 
acertada!
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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). 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 - PROCESSO Nº 200.800/2022 e apensos

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de areia, pedrisco, rachão e bica corrida. 
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 12 de julho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi 

das Cruzes, 28 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 023/2022 - PROCESSO Nº 200.432/2022

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

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, através do Diretor 
Geral, comunica que no aviso de homologação do Pregão 023/2022 datado de 12 
de junho de 2022 e publicado em 13 de junho de 2022, o valor total que era de R$ 
32.200,00 para a empresa BOMBEMI COMERCIAL LTDA - ME, passa a ser no valor 
de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), em razão de erro na digitação dos preços 
unitários na primeira versão. As informações foram detalhadas nos autos do processo. 
Mogi das Cruzes, em 28 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA, Diretor Geral 

do SEMAE.

Agência Central de Inteligência  

CNPJ 23.370.805/0001-22, 

encerra suas atividades em 

18/10/2021

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

LEI Nº 7.806, DE 20 DE JUNHO DE 2022 - Revoga a Lei nº 7.097, de 18 de 
dezembro de 2015, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para outorgar 
concessão de direito real de uso, observada a legislação aplicável à espécie, de 
imóvel de propriedade municipal ao CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo, para a finalidade que especifica, e dá outras providências.

LEI Nº 7.807, DE 20 DE JUNHO DE 2022 - Altera a redação do inciso III do artigo 5º 
da Lei nº 7.632, de 30 de novembro de 2020, e dá outras providências.
* Registradas na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e 
publicadas no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 20 de junho de 2022. 
Acesso público pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

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

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA ÀS ME/EPP E ITENS DESTINADOS À AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade 
“PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 087/2022 - PROCESSO Nº 17.071/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BRITA CORRIDA, PEDRA 
BRITA, PEDRA BRITADA GRADUADA, PEDRISCO LIMPO, RACHÃO/GABIÃO E AREIA DE 
PEDRA (BRITA).
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 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).

Mogi das Cruzes, em 28 de junho de 2022
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário de Infraestrutura Urbana_______________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063-2/2022 – PROCESSO Nº 27056/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE 
PACIENTES RESIDENTES EM MOGI DAS CRUZES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE 
BAURU (SP), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
EMPRESA VENCEDORA: CONDOR TUR TRANSPORTE E TURISMO E EIRELLI
VALOR GLOBAL: R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)

Mogi das Cruzes, em 23 de junho de 2022
Dr. ZENO MORRONE JUNIOR - Secretária de Saúde_______________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº079/2022 - PROCESSO Nº 16.660/22
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS 
(CASA DE BONECA, BALANÇO, ESCORREGADOR, GANGORRA, GIRA- GIRA),
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 8:00 horas do dia 15 
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 28 de junho de 2022
PATRÍCIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES



Whatsapp: 96858-3924

Somente para Redação e Fotografi a

e-mails: reportagem@moginews.com.br
redacao@jornaldat.com.br

Publicidade: 4735.8020

Serviço ao assinante: 4735.8015 

Quarta-feira, 29 de junho de 20228 portalnews.com.br  MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Feirão de Negociação da EDP termina amanhã 

Região - O Feirão de Negociação da EDP, distribuidora de energia elétrica do 

Alto Tietê, que acontece até amanhã, é uma oportunidade para que os clientes 

residenciais, rurais e cadastrados no programa Tarifa Social de Energia possam 

parcelar as contas em atraso. Mais informações pelo portal EDP Online, www.

edponline.com.br, aplicativo EDP Online o pelo telefone no 0800-7210123. 

Evento debate sinergia entre 
a tecnologia e a comunicação 

Evento realizado pela APP Mogi e Alto Tietê destacou a evolução da tecnologia e as mudanças de paradigma

NEGÓCIOS 

Mogi - As conexões que a 
tecnologia e a comunicação 
proporcionam para a realização 
de negócios sustentáveis foi 
o tema do evento “Sinergia 
em Rede”, realizado ontem 
pela Associação dos Pro-
fissionais de Propaganda 
(APP) Mogi das Cruzes e 
Região, em parceria com a 
APP Vale do Paraíba, com 
apoio da RTV Filmes, que 
cedeu seu estúdio na Vila 
Suíssa, em Mogi das Cruzes. 
Os convidados foram Celso 
Vergeiro, CEP Extreme Reach, 
e Cris Pereira, HEAD para 
New Business iD/TBWA. O 

Palestrantes trouxeram reflexões sobre relação entre tecnologia e comunicação 

evento foi transmitido pelo 
canal do YouTube APP Brasil 

- https://www.youtube.com/
watch?v=1ADCWj2e2KA 

Na abertura, Maria Tereza 
Borges Arbulu, liderança 
regional da APP Mogi e Alto 
Tietê, ressaltou que este é o 
primeiro de muitos eventos, 
destacando a missão da APP 
Brasil. A entidade, segundo 
ela, busca dar visibilidade 
para profissionais e trazer 
inspiração com reflexões 
sobre o tempo atual como 
as trazidas pelos palestrantes, 
que deveriam ser contem-
pladas por todos.

Vergeiro destacou a evolu-
ção da tecnologia, sobretudo na empresa em que atua, abordando a instantaneidade 

em que ocorre hoje a veicu-
lação de mídia e imagens em 
vários formatos, e como a 

relação com os veículos foi 
mudando ao longo do tempo.

Cris Pereira ressaltou a 
influência de pautas como 

machismo e a luta antirra-
cista, e como isso se envolve 
na questão da liderança 
nas empresas. Ela também 
salientou a importância de 
mudanças de paradigma como 
na diferenciação entre chefe e 
líder, e na priorização do lado 
humanitário nas empresas, 
ao invés de apenas o lucro. 
Ela defendeu em sua fala 
que as empresas precisam 
desenvolver um novo pla-
nejamento, acompanhando 
a evolução da sociedade. 

Everton Dertonio e
Katia Brito

Everton Dertonio 

Prefeitura abre propostas 
na próxima sexta-feira

Mogi - A Prefeitura promo-
verá na próxima sexta-feira a 
abertura dos envelopes com 
as propostas para a concor-
rência 005/2022, que definirá 
a contratação da empresa 
que ficará responsável pela 
coleta e destinação de lixo 
residencial e limpeza urbana 
na cidade. A documentação 
dos Consórcio InoveMogi 
(composto pelas empre-
sas CS BRasil Transportes 
e Promulti Engenharia) e 
Consórcio Mogi Limpa (com 
a Peralta Ambiental e Engep 
Ambiental) foram habilitadas.

Segundo o documento 
publicado no portal da Trans-
parência de Licitações da 
Prefeitura, os documentos 
foram analisados pela Co-
missão Municipal Perma-
nente de Licitação (CMPL). 

“Após cuidadosa apreciação 
e exame, de acordo com as 
manifestações dos órgãos 
competentes da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 

Licitação do Lixo

Urbana e da Secretaria Mu-
nicipal de Finanças, decidiu 
a CMPL por unanimidade 
habilitar todas as licitantes 
participantes para a fase se-
guinte do certame”, informou.

Na sexta-feira, a partir 
das 10 horas, de acordo 
com o portal serão abertos 
os envelopes de propostas 
para os serviços na sala de 
reuniões da CMPL, com a 
presença de representantes 
dos consórcios.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes estima que até R$ 
8,6 milhões sejam investidos 
mensalmente nos serviços 
de coleta e destinação do 
lixo sólido, limpeza de ruas 
e avenidas e coleta seletiva 
de lixo. O serviço de coleta 
de lixo em Mogi tem sido 
realizado pela empresa Peralta 
Ambiental, que opera na 
cidade desde 31 de agosto 
do ano passado por meio 
de contratos emergenciais.

André Diniz

Cidade tem contrato emergencial com a Peralta

Divulgação/PMMC

Evento ocorreu no 
formato híbrido, 
sendo presencial e 
com transmissão 
pelo YouTube


