
SEXTA-FEIRA, 1 DE JULHO DE 2022 |  R$ 1,50EDIÇÃO 8784  

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

Início da operação de radares 
em Mogi segue indefinido 

Prefeitura divulgou ontem os 30 pontos da cidade que estão recebendo os equipamentos de fiscalização eletrônica

GUARAREMA

O consórcio responsável pelos 
serviços de tecnologia em trânsito 
e transporte iniciou a implantação 
dos equipamentos de fiscalização 
eletrônica em Mogi das Cruzes. 
Os aparelhos ainda não estão em 
operação e os motoristas serão am-
plamente alertados quando a fisca-
lização for iniciada. A data ainda 
não foi definida. Ao todo, 30 locais 
estão recebendo os equipamentos, 
número menor que o do contrato 
anterior, que era de 32. Estes pon-
tos foram definidos após análise e 
estudos técnicos. Em sua maioria, 
os pontos já contavam com fisca-
lização eletrônica anteriormente. 
Cidades, página 4

C
o

m
u

n
ic

a
çã

o
/P

M
G

A Prefeitura de Mogi das Cru-
zes entregou ontem o Centro de 
Convenções e Eventos, que foi 
construído no Parque Leon Feffer, 
no distrito de Braz Cubas. Com 
investimento de R$ 2.519.416,68, 
o equipamento será um novo es-
paço de cultura, lazer e negócios 
no município. Cidades, página 6

Em Mogi

CENTRO DE 
CONVENÇÕES 
É ENTREGUE

AMANHÃ

Itaquá terá 
pontos de 
vacinação. p3

O prefeito Caio Cunha e a vice Priscila Yamagami  receberam autoridades e apresentaram a obra

Divulgação/PMMC

 Festival de Inverno da cidade começa hoje 
e segue até o fim de julho. Cidades, página 6

Mananciais

Região receberá equipamentos 
para monitoramento de áreas

Convênio foi assinado com o governo do Estado e 
prevê  investimento de R$ 1,4 milhão. Cidades, página 3
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Sabaúna

Pavimentação 
vai receber 
R$ 12 milhões
Cidades, página 6

OFERTA VÁLIDA PARA 
MOGI DAS CRUZES

SUPER FIM DE SEMANA

Oferta válida de Sexta a Domingo
de 01/07/2022 a 03/07/2022

Refrigerante Guaraná 
Antarctica Pet - 2X1 Litro

5,79
cada
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EDITORIAL 

Trânsito inseguro

D
epois de um longo período fora 
de operação, os radares em bre-
ve devem voltar a funcionar em 
Mogi das Cruzes. Hoje a edição 

destaca os pontos onde estão instalados os 
equipamentos na cidade, e já no fim de se-
mana passado era possível ver equipes tra-
balhando para a implantação dos radares.

Embora a associação mais comum seja com 
a cobrança excessiva de multas, os radares 
são uma medida importante para controle 
da velocidade nas vias e, consequentemente, 
contribuem para a segurança de motoristas 
e pedestres. A educação no trânsito, mesmo 
com campanhas de conscientização como as 
promovidas no Maio Amarelo, sempre alvo 
de ações nas cidades, deveria ser realizada 
de forma permanente, abrangendo motoris-
tas de hoje e também do futuro. 

Afinal como ocorre em qualquer área, 
quem deseja se aprimorar deve estar aberto 
a aprender sempre. Evoluir, inovar é neces-
sário. Isso também deveria ser um pré-re-
quisito para nossa vida em sociedade, por 
vezes é preciso rever pré-conceitos e estar 
aberto ao diálogo.

Não se trata do programas de reciclagem 
para recuperar a Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), justamente perdida pelos 
excessos no trânsito, mas quem sabe um 
programa contínuo de sensibilização funcio-
nasse. Porém, as ações de maior impacto e 
com melhores resultados são as quem doem 
no bolso, que se transformam em multas e 
levam até a perda do documento. Assim foi 
com o uso da cadeirinha para crianças, hoje 
parte da rotina de pais e responsáveis.

Os radares fazem parte desse arcabouço de 
medidas que impactam no bolso e por isso 
mudam o comportamento dos motoristas, 
pelo menos em determinados trechos das vias.

Em Mogi serão 30 pontos monitorados, 
muitos deles onde já havia fiscalização. Quem 
trafega pela cidade de Mogi e outras da re-
gião, sabe que não são raros os motoristas 
que abusam do limite de velocidade, entre 
outras imprudências que ocorrem no trânsito. 

Infelizmente, estamos longe do trânsito 
seguro, a sensação comum é de insegurança 
não apenas em Mogi. É uma realidade com-
partilhada por todos, seja qual for o muni-
cípio ou o Estado do país.  

O inverno chegou! São 
nesses dias frios que algu-
mas dores, doenças e lesões 
são mais frequentes. Sempre 
importante praticar exercí-
cios físicos, além de trazer 
grandes vantagens, apresen-
ta um gasto calórico muito 
maior nessa época do ano, 
pois nesse período, o cor-
po precisa de maior caloria 
para manter seus órgãos vi-
tais sem riscos. 

Afinal a temperatura dos 
músculos esqueléticos, e 
principalmente as extremi-
dades do corpo ficam mais 
frias, a atividade metabólica 
fica mais lenta, as dores mus-
culares e articulares aumen-
tam e ao movimentar o corpo 
de forma correta e supervi-
sionada é possível manter a 
temperatura corporal estável, 
sendo um grande aliado na 

Saúde Funcional 

ARTIGOS 
Dr. Luiz Felipe Da Guarda

prevenção de doenças que 
costumam surgir no inverno. 

As doenças circulatórias 
e respiratórias são mais fre-
quentes e perigosas, por isso 
a necessidade de realizar um 
exercício físico com baixo 
impacto, personalizado e 
focando na necessidade e 
objetivo do individuo. 

Com o frio, o corpo sofre 
com as baixas temperaturas 
e acontece a vasoconstrição 
periférica, o que favorece a 
concentração de sangue nas 
regiões mais centrais do cor-
po, deixando as extremida-
des mais frias. 

Os nossos músculos e vasos 
sanguíneos se contraem para 
diminuir os efeitos da queda 
de temperatura, é durante 
essa contração que costumam 
ocorrer dores musculares e, 
em alguns casos, sempre é 

necessário fazer acompanha-
mento com fisioterapeuta de 
forma preventiva, realizando 
uma manutenção da saúde 
de forma generalizada. Já as 
dores nas articulações, são 
provocadas quando o líquido 
que auxilia a lubrificação das 
articulações, o qual chama-
mos de líquido sinovial, se 
torna mais espesso também 
em função do resfriamento 
corporal.

Para prevenir os incômo-
dos musculares e as dores que 
aumentam, a melhor conduta 
é sempre o movimento cor-
poral através de exercícios 
específicos para evitar lesões 
e maiores complicações. Fi-
car parado nunca será uma 
boa opção.

Dr. Luiz Felipe Da Guarda é fisioterapeuta 

e presidente do Conselho Municipal para 

Assuntos da Pessoa com Deficiência (CMAPD) 
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De terça-feira a domingo em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, 

Itaquaquecetuba, Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis

Suzano - Um homem foi atropelado na manhã de anteontem em frente ao seu 
imóvel, na rua José Simões, na Chácara Faggion. Um motorista que conduzia um 
Fiat Uno branco se chocou contra o veículo da filha da vítima, que está grávida, 
um Ford Fiesta prata. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o responsável 
pelo acidente parou o carro e desceu, mas ao ter o documento solicitado pela 
proprietária do Fiesta e a placa do veículo fotografada, voltou para o veículo, 
acelerou e atropelou o pai da motorista. Ferido, ele foi encaminhado à Santa Casa 
da cidade, mas já recebeu alta e está em recuperação. O caso foi registrado na 
Delegacia Policial de Suzano. (Ingrid Leone)
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HOMEM É ATROPELADO EM SUZANO 
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 � Ciesp e LGPD 

O Conselho Diretor da regional do Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Ciesp) promoveu uma reunião na última  
quarta-feira para tratar do impacto da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
nas empresas da região. Segundo o pa-
lestrante, o especialista em direito digi-
tal Luiz Eduardo da Silva, menos de um 
quinto das organizações públicas e pri-
vadas do país se adequaram à LGPD, e 
muitas multinacionais têm pedido a re-
gularização das empresas fornecedoras.

 �Arraiá do CCMC

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes 
(CCMC) anunciou para os dias 15 e 16 
de julho a edição deste ano de sua Festa 
Julina, com atividades concentradas na 
praça Francisco Pieri Neto. Serão ofere-
cidas barracas com comidas típicas de 
entidades assistenciais da comunidade 
como Apae, ANE, Instituto Pró+Vida, As-
sociação do Voluntariado/Joaninha, Ce-
can, ASETE, Brasa Grill, Instituto Sopa e 
Tradef. Na programação da festa, tam-
bém apresentações musicais. Todo o 
dinheiro da barraca da clube mogiano 
será doado para os projetos Tricô e Cos-
tura do Bem.

 �Arraiá do FUSS de Itaquá 

O Fundo Social de Solidariedade de Ita-
quaquecetuba também realiza seu ar-
raiá, mas neste domingo na sede da 
Secretaria de Serviços Urbanos (rua Ali 
Hamoud, nº 40, Alpes de Itaquá). Os in-
gressos estão à venda por R$ 150 com 
direito a abadá, caneca de chopp e cho-
pp à vontade (outras bebidas e alimen-
tação serão à parte). Toda a renda será 
para a aquisição de cobertores, meias e 
sacos de dormir da campanha “Não Me 
Esqueça, Me Aqueça: Itaquá Sem Frio”, 
do Fundo Social. 

 � “Cidade Natureza”

A Secretaria do Meio Ambiente de Aru-
já, localizada na rua Fenacita, 500, Jar-
dim Fazenda Rincão, recebe hoje, às 
15 horas, o lançamento do filme “Ci-
dade Natureza”, e uma exposição com 
quadros da artista Beatriz Venturim. O 
curta-metragem de cerca de 30 minu-
tos conta a história do pintor Jaime que, 
após perder a esposa, entra em um in-
tenso bloqueio criativo e se muda para 
a cidade, onde costumavam passar o 
tempo juntos. Para prestigiar o filme e 
a exposição, basta confirmar presença 
pelo whatsapp 97512-1887.

CONTRACAPA 
ANDRÉ DINIZ•••
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Prefeito visita CSI no
 mês do 6º aniversário

Guararema- No mês de 
comemoração do 6º aniver-
sário do Centro de Segurança 
Integrada (CSI) de Guararema, 
o prefeito Zé visitou a unidade, 
acompanhado do secretário 
municipal de Segurança Pú-
blica, Edson Roberto Pinto 
de Moraes, saudou os agentes 
que trabalham no local e 
comemorou as conquistas da 
unidade no município.

Com mais de 200 câmeras 
distribuídas no município, 
abrangendo as regiões Cen-
tro e Norte, o CSI se tornou 
referência em monitoramento 
público, sendo motivo de 
visitas de comitivas de outras 
cidades para se espelharem 
na atuação do setor.

Além da infraestrutura já 
consolidada em Guararema, 
as câmeras de monitoramento, 
assim como outras ferramentas 
tecnológicas, estão em constante 
expansão e modernização, o 
que assegura ao CSI a plena 
atuação na prevenção e solução 
de crimes e atos de violência.

Dentre as 200 câmeras, 

Serviço de segurança pública

estão as fixas, as PTZs - que 
permitem monitoramento 360° 
com possibilidade de zoom a 
longas distâncias - e as leitoras 
de caracteres utilizadas para 
identificação de placas de veí-
culos. Estas últimas permitem 
a identificação de veículos 
que circulam no município, 
monitorando, assim, possíveis 
veículos roubados, veículos 
usados para praticar crimes 
ou com outras pendências 
junto a Justiça.

Na visita realizada na última 
terça-feira (28), o prefeito Zé 

reafirmou a importância do 
serviço de segurança pública 
e o compromisso com a am-
pliação do CSI.

“Guararema hoje é uma 
cidade segura e muito disso 
passa pelo CSI e pelo excelente 
trabalho desempenhado pela 
equipe que atua no local”, 
pontua o prefeito Zé. “Nosso 
compromisso é continuar 
expandindo esse importante 
serviço no município, levando 
mais segurança para todos 
os munícipes e visitantes”, 
completa.

CSI se tornou referência no setor de monitoramento inteligente

Comunicação/Prefeitura de Guararema

Região terá monitoramento 
em áreas de mananciais

Convênio com o governo por meio do FEHIDRO, destinará veículos 4x4, drone, computadores e tablets

NOVOS EQUIPAMENTOS

Região- Oito cidades do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat), que 
possuem áreas de proteção de 
mananciais, receberão novos 
equipamentos para reforçar 
as ações de monitoramento 
e preservação. São 32 itens 

– entre veículos e aparelhos 
eletrônicos – num investimen-
to de 1,4 milhão, conforme 
convênio assinado hoje pelo 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB), numa cerimônia 
acompanhada por prefeitos 
da região, no Memorial da 
América Latina.

Os municípios de Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Guarulhos, Mogi das Cruzes, 
Poá, Salesopolis, Santa Isabel 
e Suzano serão contemplados, 
cada um, com o conjunto 
composto por veículo 4x4, 
drone, computador e tablet, 
que será utilizado nas ações 
do Grupo de Fiscalização 
Integrada do Alto Tietê Ca-
beceiras (GFI-ATC).

“Esses equipamentos permitirão 

intensificar as ações que o 
Grupo de Fiscalização vem 
realizando desde o início do 
ano e que são fundamentais, 
pois o Alto Tietê é produtor 
grande parte da água que 
abastece a Grande São Paulo”, 
destacou o vice-presidente 
do Condemat, Vanderlon 
Oliveira Gomes (PL), prefeito 
de Salesópolis.

“Nossa região sai ainda 
mais fortalecida nas políticas 
ambientais com a assinatura 
deste novo convênio, que 
possibilitará uma atuação mais 
eficaz para a preservação dos 
recursos hídricos”, acrescen-
tou Adriano Leite, secretário 
executivo do Condemat.

Além da assinatura do con-
vênio, o governador Rodrigo 
Garcia fez a entrega oficial da 
usina móvel para resíduos da 
construção civil destinada ao 
Alto Tietê, que completa o 
conjunto do cavalo mecânico, 
entregue na semana passada. 
O investimento, de R$ 3,2 
milhões, foi viabilizado por 
meio de convênio entre o 

Condemat e o Fundo Estadual 
de Prevenção e Controle da 
Poluição (FECOP). A gestão e 
logística para o uso compar-
tilhado do equipamento está 
em definição pelo consórcio.

 “Esse equipamento vai 

auxiliar os municípios a apri-
morar o trabalho na gestão 
de resíduos da construção 
civil, com a reciclagem e não 
aterro. Ganho econômico e 
ambiental, pois recursos natu-
rais são preservados. Estamos 

estruturando o modelo de 
gestão para melhor eficiên-
cia e utilização dos municí-
pios”, disse a coordenadora 
da Câmara Técnica de Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade, 
Solange Wuo.

Investimento de 1,4 milhão foi assinado pelo governador Rodrigo Garcia

Divulgação/Condemat

Itaquá- A Secretaria de 
Saúde vai manter, amanhã, 
quatro pontos de vacinação 
contra a Covid-19 e a gripe 
(Influenza). As doses serão 
oferecidas nas unidades de 
saúde do Centro (rua João 
Vagnotti, 221) , Nicea/Lou-
zada (rua Diamante, 181) , 
Jardim Miray (rua Maringá, 
865) e no Recanto Mônica 
(rua Mombuca, 176), das 
8 às 16 horas.

“Vimos a oportunidade 
da população ficar em dia 
com o ciclo vacinal abrindo 
as unidades aos sábados. É 
um dia que normalmente 
os que não conseguem ir 
durante a semana, devido 
ao trabalho, têm a chance 
de atualizar a carteira de 
vacinação”, contou a se-
cretária de Saúde, Ariana 
Julião.

Neste momento, a quar-
ta dose contra Covid-19 
está sendo oferecida para 
pessoas com 40 anos ou 
mais e contra a gripe para 
o público acima de 6 meses. 
Para se vacinar, é necessário 

Itaquaquecetuba terá 

quatro pontos de vacinação 

Amanhã

apresentar documento com 
foto, CPF, comprovante de 
residência e de vacinação.

Para as crianças menores 
de idade, é obrigatória a 
presença dos pais/respon-
sáveis ou a assinatura do 
termo de assentimento 
na ausência deles, além 
da carteira de vacinação. 

“Nossas equipes da Saúde 
trabalham diariamente para 
agilizar a campanha. É im-
portante que a população 
também faça a sua parte e 
compareça aos locais de 
vacinação”, completou o 
prefeito Eduardo Boigues 
(PP).

Suzano- O Programa Pas-
se Livre Estudantil abre as 
inscrições e renovação do 
cadastro a partir de hoje e 
segue até 30 de setembro. A 
iniciativa concede aos estu-
dantes suzanenses a gratui-
dade no transporte público 
municipal por intermédio 
da Secretaria Municipal de 
Educação. Os interessados 
em receber o benefício no 
segundo semestre deste ano 
devem acessar o site oficial do 
programa (www.suzano.sp.gov.
br/web/passe-livre), anexar 
a documentação exigida e 
acompanhar as atualizações, 
conforme orientações da Pasta.

Para participar é necessário 
que o estudante seja residente 
de Suzano e se encaixe no 
perfil de renda familiar total 
de até três salários mínimos 
ou de renda per capita de 
até meio salário mínimo 
para cada integrante, com 
a comprovação pela folha 
resumo do Cadastro Único 
(CadÚnico).

Passe Livre abre 
inscrições e 
renovação do 
cadastro

Gratuidade 

Suzano- A Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de Em-
prego, por meio do programa 

“Suzano Mais Emprego”, em 
parceria com a Guarda Mirim 
de Suzano, está recebendo 
currículos de jovens com 
idades entre 18 e 22 anos. A 
ideia é recrutar para a entidade 
candidatos interessados na 
experiência de Jovem Apren-
diz. Os currículos poderão 
ser entregues até o dia 20 de 
julho no Centro Unificado de 
Serviço (Centrus), que conta 
com unidades na região central 
(avenida Paulo Portela, 210 
– Centro) e na região norte 
(avenida Francisco Marengo, 
2.301 – Jardim Dona Benta / 
Supermercado Nagumo), ou 
pelo e-mail suzano.vagas@
gmail.com e pelo site www.
gmsuzano.org.br.

De acordo com o chefe da 
Pasta, André Loducca, a iniciativa 
visa fortalecer a inclusão dos 
jovens no mercado de trabalho. 

“Em julho muitos estudantes 
estão de férias escolares, sendo 
o momento perfeito para traçar 
novos projetos e turbinar o 
currículo para se destacar 
entre os candidatos”, disse.

‘Suzano Mais 
Emprego’ recebe 
currículos de 
jovens 

Oportunidade

Doses serão 
oferecidas nas 
unidades de saúde 
do Centro, Jardim 
Miray e no Recanto 
Mônica 
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Pontos que terão fiscalização 
eletrônica são divulgados

Aparelhos ainda não estão em operação e os motoristas serão amplamente alertados quando a fiscalização for iniciada

RADARES

Mogi- O consórcio respon-
sável pelos serviços de tecno-
logia em trânsito e transporte 
iniciou a implantação dos 
equipamentos de fiscaliza-
ção eletrônica em Mogi das 
Cruzes. Os aparelhos ainda 
não estão em operação e os 
motoristas serão amplamente 
alertados quando a fiscalização 
for iniciada.

“É importante que, em 
nome da total transparência, 
a população seja informada 
de todos os passos do traba-
lho de fiscalização eletrônica. 
Qualquer funcionamento de 
equipamentos com autuações 
nas vias municipais de Mogi 
das Cruzes será precedida de 
implantação de faixas educa-
tivas e orientativas nos locais, 
além de ampla divulgação 
pela imprensa e pelos canais 
oficiais da Prefeitura”, expli-
cou a secretária municipal de 
Mobilidade Urbana, Cristiane 
Ayres.

Ao todo, 30 locais estão 
recebendo os equipamentos, 
número menor que o do 

contrato anterior, que era 
de 32. Estes pontos foram 
definidos após análise e es-
tudos técnicos, segundo a 
administração municipal, que 
levam em conta fatores como 
número de acidentes, poten-
cial de risco, características 
das vias, fluxo de veículos e 
pedestres, entre outros. Em 
sua maioria, os pontos em que 
os equipamentos estão sendo 
implantados já contavam 
com fiscalização eletrônica 
anteriormente.

Para que os equipamentos 
entrem em funcionamento e 
possam autuar os motoristas 
que desrespeitarem a sinalização 
de trânsito, de acordo com 
a Prefeitura, será necessária 
ainda a aferição e, após isso, 
haverá o período de adaptação, 
em que os aparelhos serão 
colocados em funcionamento, 
mas sem autuar.

Outra novidade importante, 
apontada pela municipalidade, 
é que o novo contrato não 
terá a utilização de equipa-
mento estático, popularmente 

conhecido como “radar móvel”. 
Estes equipamentos eram foco 
de reclamações e dúvidas da 
população. A atual administração 
está implantando sinalização 
(placas) nas vias que contam 
com fiscalização eletrônica 
informando à população sobre 
a existência do equipamento.

“Os equipamentos de 
fiscalização eletrônica são 

ferramentas para a segurança 
viária, que fazem parte de um 
amplo trabalho que também 
conta com ações de educação 
para o trânsito, sinalização 
e engenharia de tráfego. O 
objetivo não é autuar, mas, 
sim, salvar vidas”, pontuou 

Cristiane Ayres.

Tecnologia
Diferentemente do que ocor-

ria anteriormente, a Prefeitura 
afirma que fez a contratação de 
serviços de tecnologia a serem 
utilizados na mobilidade urbana 

do município. Dentro deste 
novo conceito, a fiscalização 
eletrônica é apenas uma parte 
deste trabalho, e não mais o 
único serviço prestado.

O fornecimento de solu-
ções de inteligência viária, 
câmeras de monitoramento 
viário, painéis para alertas e 
mensagens para os motoristas, 
tecnologia para o transpor-
te coletivo e a operação de 
uma central informatizada 
de trânsito, estão dentro do 
escopo da nova contratação que, 
entre outras ações previstas, 
deve trazer a modernidade, 
a atualização tecnológica e a 
agilidade necessárias para uma 
gestão inteligente e inclusiva 
da mobilidade urbana.

A instalação das novas es-
truturas de tecnologia em 
trânsito e transporte, assim 
como os equipamentos de 
fiscalização, também já está 
sendo preparada pelo consór-
cio responsável pelo serviço.

30 locais estão recebendo os equipamentos, número menor que o do contrato anterior

Divulgação/PMMC

Big Band da Sinfônica 
interpreta clássicos do jazz

Mogi- A Big Band Sinfônica 
de Mogi das Cruzes fará sua 
estreia no 13º Festival de 
Inverno da Serra do Itapety 
com a participação especial 
do cantor Fernando Maque 
e a regência do maestro Lelis 
Gerson. O espetáculo será 
hoje, às 20 horas, no Thea-
tro Vasques, com entrada 
gratuita. Os ingressos podem 
ser retirados com uma hora 
de antecedência ao concerto.

O termo “big band” é uma 

Hoje

expressão da língua inglesa 
associada ao jazz e usada 
para indicar um grande grupo 
instrumental. A formação 
da Big Band da Sinfônica de 
Mogi das Cruzes conta com 
um quinteto de saxofones, 
um trio de trompetes, outro 
trio de trombones, além da 

“cozinha”, composta por gui-
tarra, teclado, baixo e bateria. 
Sob a regência do maestro 
Lelis Gerson, a banda será 
composta por professores 

do projeto “Os Pequenos 
Músicos” e alunos que estão 
em um nível mais avançado.

Para esta apresentação a 
Big Band contará com a par-
ticipação especial do cantor 
mogiano Fernando Maque, 
interpretando sucessos de 
Frank Sinatra e outros clássicos 
do jazz, como Theme from 
New York, New York, Fly me 
to the moon, The Way you 
look Tonight, Me And Mrs 
Jones e My Way.

Theatro Vasques está localizado na rua Dr. Corrêa, 515, no centro de Mogi das Cruzes

Divulgação/PMMC

me esperança
eu sou a

Venha participar
da 1ª Feira de Adoção,
da Prefeitura de Mogi, 
no Parque Centenário!

02 de julho
10h às 15h

sábado
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Mogi ganha novo 
espaço de eventos

Novo espaço, entregue ontem pela Prefeitura, vai receber eventos da 
programação cultural, de lazer e de negócios de Mogi das Cruzes

TURISMO E NEGÓCIOS 

Mogi - A Prefeitura en-
tregou ontem o Centro de 
Convenções e Eventos, que 
foi construído no Parque Leon 
Feffer, no distrito de Braz 
Cubas. Com investimento 
de R$ 2.519.416,68, o equi-
pamento tem 1.080 metros 
quadrados e será um novo 
espaço para receber eventos 
da programação cultural, de 
lazer e negócios da cidade. 
Os recursos para a obra são 
do Ministério do Turismo.

O prefeito Caio Cunha 
e a vice Priscila Yamagami 
Kähler receberam autoridades 
e apresentaram a obra. Estive-
ram no local o presidente da 
Câmara, Marcos Furlan, e os 
vereadores Carlos Lukareski, 
Edson Alexandre Pereira, o 
Edinho do Salão, Eduardo Ota 
e Milton Lins, o Bi Gêmeos, 
além de secretários.

“O Centro de Convenções 
e Eventos é um novo espaço 
que vai receber atividades 
culturais, artísticas, de lazer 

e também exposições e feiras. 
Além de ser uma conquista 
para a cidade, também vai 
fomentar o turismo e toda 
a cadeia econômica, como 
hotéis, restaurantes e pres-
tadores de serviços ligados 
à área”, afirmou o prefeito.

O equipamento foi construído 
próximo ao estacionamento 
do parque e conta com dois 
blocos, sendo um grande 
salão de eventos com altura 
interna livre (pé-direito) de 
6,25 metros e área de 750 
metros quadrados, além de 

um bloco mais baixo para as 
áreas de apoio. Esse segundo 
bloco possui entrada coberta, 
hall e sanitários públicos 
(com acessibilidade), cozi-
nha, depósito e vestiários 
de funcionários.

O parque faz parte da Área 
de Proteção Ambiental da 
Várzea do Rio Tietê, ocupa 
uma área de 26 hectares e 
abriga também o Viveiro de 
Mudas da cidade, e conta 
com equipamentos para 
atividades físicas e artísticas. 

Pista de Pump Track
O Parque Leon Feffer co-

meça a contar hoje com a 
Pista Pump Track, a segunda 
da cidade. A estrutura é 
destinada principalmente 
ao uso de bicicletas BMX 
e proporciona aos ciclistas 
amadores uma série de curvas 
e rampas. O investimento 
nas duas pistas foi de R$ 
427.628,94, com recursos 
do governo do Estado.

Novo espaço deve atrair mais pessoas para o parque

Divulgação/PMMC

Mogi - A Prefeitura confir-
mou ontem que fechou um 
convênio de R$ 12 milhões 
com o Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Estado de São Paulo (DER) 
para a recuperação da Estrada 
Velha de Sabaúna, no trecho 
entre os distritos de Sabaúna 
e Cezar de Souza, na região 
leste da cidade.

Segundo a Prefeitura, a 
via tem 6,7 km de extensão 
e demandará serviços de 
preparação de solo e drena-
gem. “Há cerca de 15 anos 
a estrada chegou a receber 
uma capa de pavimentação, 
que não resistiu às chuvas. 
De lá pra cá foi preciso fazer 
manutenções periódicas na 
via e os moradores convive-
ram com problemas trazidos 
pelos buracos. Sozinha, a 
Prefeitura não teria como 
arcar com estes custos”, ex-
plicou em nota.

As melhorias, segundo a 
administração municipal, 
ficarão a cargo do DER, com 
a recuperação do asfalto, 
renovação da sinalização de 
solo e placas, estrutura para 
drenagem, entre outros, com 
isso, o município espera que 
sejam beneficiados motoristas 

Obra de pavimentação 
receberá R$ 12 milhões

Estrada Velha de Sabaúna

e usuários do transporte 
coletivo. Outro benefício da 
recuperação, de acordo com 
a Prefeitura, será a facilida-
de de acesso até o distrito, 
que tem grande potencial 
turístico e se tornou rota de 
ciclistas, além de melhorar 
o deslocamento até Cezar 
de Souza e outras regiões. 

Nas redes sociais, o pre-
feito Caio Cunha (Pode), 
acompanhado dos depu-
tados Márcio Alvino (PL) 
e André do Prado (PL) e 
dos vereadores José Luiz 
Furtado (PSDB) e Juliano 
Botelho (PSB), reforçou a 
importância do papel dos 
parlamentares.

A reportagem tentou entrar 
em contato com o DER sobre 
o trabalho na via, mas até o 
fechamento da matéria, não 
houve resposta. 

Legislativo
No dia 14 de junho, a 

Câmara Municipal aprovou 
o projeto de Lei de autoria 
do Poder Executivo para o 
convênio com o governo do 
Estado, por meio do DER. 
Na ocasião, os vereadores 
elogiaram a iniciativa do 
governo municipal em bus-
car solução de uma antiga 
demanda. 

André Diniz

Vacinação prossegue com 
o agendamento online 

Mogi- A Secretaria Municipal 
de Saúde disponibilizou ontem 
novas vagas para aplicação da 
vacina contra a Covid-19. Os 
interessados devem acessar o 
www.cliquevacina.com.br e 
verificar as opções de locais, 
datas e horários para cada 
grupo disponível.

Para idosos com 60 anos ou 
mais (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª dose), 
gestantes e puérperas (1ª, 2ª 
ou 3ª dose), a vacina contra 
a Covid-19 continua sendo 
aplicada sem necessidade 
de agendamento prévio. 
Basta comparecer ao Posto 
de Saúde ou unidade do 
Programa Saúde da Família 
mais próximo de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Já a vacinação contra a gripe 
está liberada para o público 
em geral (acima de 6 meses 
de idade) e também ocorre 
em livre demanda, mas os 
atendimentos dependem da 
disponibilidade de doses 
e capacidade operacional 
de cada unidade. Quem 
tiver alguma dúvida sobre 

Covid-19

a vacinação ou dificuldade 
para efetuar o agendamento 
pode entrar em contato com 
o SIS pelo telefone 160.

Pró-Hiper
O Pró-Hiper encerrou, 

ontem, o trabalho de va-
cinação contra a Covid-19. 
Desde o início da campanha, 
a unidade atuou como ponto 
de imunização em drive-thru 
e contribuiu para que Mogi  
ultrapassasse a marca de 1 

milhão de doses aplicadas. 

Sem mortes
De acordo com os da-

dos divulgados ontem pelo 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) com 
atualizações das Vigilâncias 
Epidemiológicas, a região não 
registrou nenhum óbito por 
Covid-19. Desde o início da 
pandemia, já são  201.463 
e 5.980 mortes. 

Pró-Hiper encerrou, ontem, o trabalho de vacinação 

Divulgação/PMMC

Festival de Inverno será 
realizado no mês de julho 

Guararema - A 6ª edição do 
Festival de Inverno começa 
hoje e terá atrações até 31 de 
julho. Com foco na geração 
de renda, o evento reúne arte, 
cultura, lazer, gastronomia e 
atrações por toda a cidade. 
O Festival é realizado em 
parceria com a Associação 
Comercial e Empresarial 
de Guararema, o Conselho 
Municipal de Política Cultural 
e o Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur).

Às terças, quintas e sextas-
-feiras, às 18 horas, e aos 
sábados e domingos a partir 
das 12 horas, o Parque de 
Lazer Professora Deoclésia de 
Almeida Mello recebe a Feira 
Gastronômica, com dezenas 
de atrações culinárias. O local 
também receberá shows de 
artistas locais, a partir de 
hoje até 31 de julho.

Outros pontos tradicionais 
de Guararema também re-
ceberão atrações. Como por 
exemplo a Estação Literária 
Profa. Maria de Lourdes 
Évora Camargo, que contará 

Turismo

com a Expo Grangeiro (de 
8 a 13 de julho), rodas de 
conversa e também sediará 
Exposições de Artes Visuais, 
de terça-feira a sábado. O 
espaço de cultura ainda terá 
o projeto “Outras Estações” 
de música popular, às sextas-

-feiras, e aos sábados contará 
com exibições de filmes do 
programa Pontos MIS.

As atrações também se es-
tendem à Vila de Luís Carlos, 
com shows e apresentações, 

e a outras praças do mu-
nicípio, como a da Igreja 
Matriz, onde ocorrerá em 8 
de julho, às 19 horas, a Roda 
de Capoeira. Já as edições 
do City Tour, ocorrerão em 
23 e 30 de julho, preparada 
especialmente para apresentar 

“Um Novo Olhar Sobre Gua-
rarema”, com um tour guiado 
e ônibus gratuito. Acesse a 
programação completa no 
link: https://bit.ly/3bBH1dB 
e visualize as atrações.

Espaços culturais da cidade terão diversas atrações

Comunicação/PMG
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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 do 
seguinte ato administrativo:

LEI Nº 7.813, DE 24 DE JUNHO DE 2022 - Autoriza o Poder Executivo a remanejar o 
Orçamento Fiscal do Município de Mogi das Cruzes, em favor da Câmara Municipal, 
mediante abertura de crédito adicional suplementar, para a finalidade que especifica, 
e dá outras providências.
* Registrada na Secretaria de Governo - Departamento de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal em 24 de junho de 2022. Acesso 
público pelo site www.mogidascruzes.sp.gov.br.

OBS: O ato acima se encontra publicado, 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 DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS ME/EPP

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Cultura, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 086/2022 - PROCESSO Nº 12.924/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONSOLE DIGITAL – MESA DE SOM, conforme especificações do 
presente Edital, para atendimento de ordens judiciais.
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 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).

Mogi das Cruzes, em 30 de junho de 2022.
KELEN CRISTIANE DOS S. CHACON - Secretária Municipal de Cultura__________________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 213/2021 – PROCESSO Nº 29.245/2021 e apensos.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 
ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário de Saúde, comunica 
aos interessados que, face o lapso na HOMOLOGAÇÃO do lote 63, o valor total publicado da 
licitação foi de R$ 1.291.202,00 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, duzentos e dois 
reais), sendo o correto R$ 1.285.515,75 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos 
e quinze reais e setenta e cinco centavos). Assim, fica retificada a homologação para constar 
o referido valor total.

Mogi das Cruzes, em 28 de junho de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário de Saúde__________________________________________________________________________

COMUNICADO
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CMPL

CONCORRÊNCIA Nº 005/22 - PROCESSO Nº 12.093/22
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA, 
TRANSFERÊNCIA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face de 
recurso administrativo interposto por empresa participante do certame, fica suspensa “sine 
die” a abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA, cuja data estava marcada para o dia 
01 de julho de 2022, às 10 horas. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do 
artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, para impugnação de recurso 
e autorizado vistas e extração de cópias dos autos às partes interessadas, observadas as 
formalidades legais e regulamentares.

Mogi das Cruzes, em 30 de junho de 2022
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL __________________________________________________________________________

REVOGAÇÃO DO LOTE 19 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183.2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2021 – PROCESSO Nº 24.868/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Saúde, 
comunica aos interessados que REVOGOU a licitação referente ao lote nº 19 do Pregão 
eletrônico nº 183/2021, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, tornando sem efeito os atos administrativos praticados 
posteriormente, com fulcro no art. 49 da lei federal nº 8.666/93. Fica concedido prazo para 
eventual interposição de recurso, consoante inteligência do art. 109, inc. I, alínea “c”.

Mogi das Cruzes, em 30 de junho de 2022.
ZENO MORRONE JUNIOR - Secretário Municipal de Saúde__________________________________________________________________________

REVOGAÇÃO DO LOTE 35 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098-2/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098-2/2021 – PROCESSO Nº 17.398/21 E APENSOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO E DE EXPEDIENTE.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Gestão 
Pública, comunica aos interessados que REVOGOU, por despacho, a adjudicação/
homologação referente ao lote nº 35 do Pregão eletrônico nº 098/2021, haja vista o 
requerimento da empresa Locamais Serviços Eireli – CNPJ: 11.191.505/0001-05 solicitando 
liberação de compromisso com fulcro § 3º, do art. 64 da lei federal nº 8.666/93 c/c art. 6º da 
lei federal nº 10.520/02.

Mogi das Cruzes, em 29 de junho de 2022.
MAURICIO PINTO PEREIRA JUVENAL - Secretário Municipal de Gestão Pública

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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ENTREGAMOS EM
DOMICÍLIO

Consulte
nosso balcão

de atendimento.

CHEQUE PRÉ PARA 30 DIAS
PARA CLIENTES COM
CADASTRO
Somente para as lojas
de Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes - (Exceto Loja Aruã)
Av. Cavalheiro Nami - Jafet, 343 - Vl. Industrial - Tel.: (11) 4791-5000

Rua Olegário Paiva, 565 - Centro - Tel.: (11) 4762-1133

Rua Zeferino Vaisset, 08 - Jd. Juliana - César de Souza - Tel.: (11) 2500-2900

Ofertas válidas enquanto durarem nossos estoques durante as datas anunciadas em cada box. - É proibido à venda e a entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos(Artigo II do Estatuto da Criança e do Adolescente). -  Fotos para efeito ilustrativo. - Reservamo-nos
o direito de corrigir eventuais erros de impressão, de preços e de produtos com cartazes expostos na entrada da loja, no local da venda e no balcão de atendimento. - Cidade limpa. Povo civilizado. Não Jogue este impresso em vias públicas - Distribuição Interna.
Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto por loja em que ele esteja disponível. Para melhor atender nossos clientes, reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade a 5 unidades/kg de cada produto na promoção deste jornal.

/shibatasupermercados www.shibata.com.br

OFERTAS EXCLUSIVAS - MOGI DAS CRUZES

SUPER FIM DE SEMANA
SEXTA 01/07 | SÁBADO 02/07 | DOMINGO 03/07

Coxão Mole Bovino 
Reserva - kg

39,90
Músculo Bovino 

Reserva - kg

26,90
Acém Bovino
Reserva - kg

30,90

Frango Caipira
Inteiro Congelado 

Nhô Bento Seara - kg

13,90

Linguiça Toscana 
Aurora - kg

19,90
Batata Uni Sabor 

Palito Tradicional - 2kg

18,90
cada

Queijo Parmesão Ralado 
La Sereníssima - 50g

3,99
cada

Suco Prat’s Laranja 
Integral - 1,7 Litros

13,90
cada

Sorvete Nestlé 
Tradicional - 1,5 Litros

18,90
cada

Cenoura - kg

2,99
Ovos Caipira Masterchef Label 

Rouge - c/ 10 unids.

9,99
cada

Uva Vermelha s/ Semente 
Honey - 500g

4,99
cada

Leite Condensado 
Moça Lata - 395g 

(Exceto de Colher / 
Zero Lactose)

6,59
cada

Açúcar Refi nado 
União Pacote - 1kg

3,79
cada

Azeite Espanhol 
Extra Virgem 

Fontoliva - 500ml

19,90
cada

Farofa Pronta de 
Mandioca Yoki
Pacote - 500g

5,25
cada

Batata Palha Yoki 
Pacote - 100g / 105g

4,99
cada

Refrigerante Guaraná 
Antarctica Pet - 2X1 Litro

5,79
cada

Protetor Diário 
Carefree - c/ 80 unids. 

16,90
cada

de desconto na 2ª unid.
Ganhe50%

12,67
Nesta promoção 

a unid. sai por

R$
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Cerveja Brahma 
Duplo Malte
Lata - 350ml

2,95
cada


