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

MP acompanha impasse sobre 
convênio do Pronto-Socorro

Ministério Público instaurou procedimento para acompanhar as negociações entre a Prefeitura de Mogi e Santa Casa 

MOGI

O Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MP-SP) confirmou 
ontem que está acompanhando o 
desenvolvimento das negociações 
da renovação do convênio entre a 
Prefeitura e a provedoria da Santa 
Casa de Misericórdia para a utili-
zação do Pronto-Socorro (PS) pelo 
município. No início da semana, a 
provedoria da Santa Casa manifes-
tou-se publicamente pelo encer-
ramento do convênio que vence 
no início de agosto. A recusa esta-
ria ligada ao valor a ser repassado 
pelo município para o custeio das 
operações. A expectativa é de uma 
reunião na Câmara Municipal na 
próxima terça-feira, entre repre-
sentantes da Prefeitura e da Santa 
Casa. Cidades, página 5
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O governador Rodrigo Garcia 
inaugurou ontem, em Itaquaque-
cetuba, um novo acesso ao Rodoa-
nel pela Rodovia Ayrton Senna. Na 
ocasião, também foram assinados 
três convênios para o investimento 
de R$ 22 milhões em obras de pa-
vimentação, recapeamento e cons-
trução de muro arrimo em diversas 
vias.Cidades, página 6

Rodoanel

GOVERNADOR 

INAUGURA 

NOVO ACESSO

POLÍCIA

Casos de 
estupro 
aumentam. p3

Tráfego no local foi liberado após visita técnica do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia

Divulgação/Governo do Estado 

 Prefeitura inaugura segunda pista de Pump Track. Opinião, página 2

Saneamento

Estação de Tratamento de 
Esgoto em Suzano faz 40 anos

Sabesp celebrou o aniversário da Estação de 
Tratamento na última quinta-feira. Cidades, página 3
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EDITORIAL

O tempo corre

E
m um filme de ação do começo dos 
anos 2000, o personagem de um 
oficial militar dizia a seu subordi-
nado que jantares finos e caviar são 

artigos de luxo que eles tinham à sua dispo-
sição, mas tempo não era um luxo. E, em 
pleno ano de 2022, esta constatação volta 
à baila do público de maneiras que não po-
deriam se imaginar à ocasião em que o fil-
me foi lançado. 

As recentes declarações da direção da San-
ta Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes 
colocam data e hora para uma das piores 
crises que uma administração pública pode 
vivenciar: a perda da capacidade de atendi-
mento de urgência e emergência de sua po-
pulação. Diante da emergência da situação, 
o que antes era uma tratativa entre apenas 
dois entes - contratante e contratada - ganha 
novos participantes e uma nova perspecti-
va. Com a Câmara Municipal, o Ministério 
Público como novos participantes do pro-
cesso, a preocupação com o atendimento à 
comunidade começa a aumentar. 

Mas não se trata do caso isolado de Mogi 
das Cruzes sobre dilemas e caminhos a es-

colher. O “pacote de bondades” do governo 
federal sob a provisão da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que suspende o teto 
de gastos e despeja bilhões de reais em be-
nefícios e subsídios, faltando menos de três 
meses para a eleição, mesmo com o carimbo 
do “estado de emergência” não figura como 
tal, e age como se nenhum gestor público ti-
vesse vivido os últimos três anos neste mun-
do de crises econômicas e guerra.

Poucas são as crises que surgem sem um 
aviso prévio, e contra estas contingências não 
há outra solução a não ser absorver o impac-
to e prover as melhores condições possíveis 
para atender o interesse comum. Na maio-
ria dos casos, é um processo prolongado, de 
ritmo lento e contínuo. 

No entanto, é fácil olhar para o passado 
sem sofrer de miopia diante das escolhas e 
possibilidades de cada um, e a resolução des-
te caso demonstra os meandros e desafios da 
administração pública. Mesmo à contragos-
to de governantes e servidores públicos, o 
tempo corre, e corre de maneira impiedosa 
sobre aqueles que não estão preparados. Em 
Mogi, ainda há tempo.

Os bárbaros chegaram tan-
to na vida política como na 
vida comum. O nosso país 
foi contagiado pelas desgra-
ças e pelo negativismo. Os 
candidatos honestos e que 
desejam ter sucesso, tomem 
cuidados com estes seres es-
púrios. Os bárbaros perderam 
o senso de responsabilidade, 
da moral e ética e estão cada 
vez mais oportunistas, ten-
tando a conquista do poder 
a qualquer preço. A socieda-
de está desejosa de votar em 
políticos competentes, ho-
nestos, idealistas e almejam 
tornar o Município, o Esta-
do e as Instituições Federais, 
melhores para o povo.

Há dois tipos de bárbaros: 
um é o criminoso comum, 
o traficante, o estuprador, 
o assaltante ou o sequestra-
dor que aterroriza famílias, 

Patriotismo

ARTIGO
Olavo de Arruda Câmara

empresários, autoridades, 
pessoas comuns e assassi-
nam os pais na frente dos 
filhos. Vivemos uma guer-
ra de guerrilha urbana, não 
ideológica e jamais vista na 
história do Brasil. 

O outro tipo de bárbaro é 
o político corrupto, frauda-
dor, simulador e criminoso 
que trabalha “escondidinho” 
em busca de grandes negó-
cios e negociatas, porque o 
seu desejo é a conquista do 
poder financeiro. Os desvios 
de dinheiro público e o des-
perdício fazem falta para o 
leite, para remédios, melho-
res escolas e mais hospitais. 

Devemos entrar de corpo 
e alma para instalar em nos-
sa comunidade um caminho 
de luz, cultura, bem estar e 
de entusiasmo. O combate 
permanente contra o opor-

tunismo político ajudará a 
elevar as consciências das 
pessoas para que se oponham 
aos bárbaros. A conquista do 
poder envolve três aspectos 
que são: personalidade, or-
ganização e patrimônio. Al-
gumas personalidades têm 
poder natural. 

A organização de um Esta-
do é fonte completa de poder. 
Quer destruir o Estado, des-
trua as organizações. A outra 
fonte do poder é a proprie-
dade ou o patrimônio. Na 
verdade são os bárbaros que 
saqueiam os cofres públicos e 
em inúmeras oportunidades 
cometem atos que deixaria 
qualquer quadrilha enver-
gonhada. Emita diariamente 
pensamentos positivos para 
o Brasil visando neutralizar 
as forças negativas sobre ele. 
Seja patriota!

Olavo Arruda Câmara é advogado, profes-

sor, mestre e doutor em Direito e Política.
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 �Acertando contas 

A Associação Comercial de Mogi das Cru-
zes (ACMC) é parceira da Boa Vista na 
campanha “Acertando as suas contas”. 
A iniciativa promovida pela empresa de 
inteligência analítica e transformação 
de informações em insumos para deci-
sões em concessão de crédito e negó-
cios, teve início na última segunda-feira 
e segue até o dia 29 de julho. As empre-
sas interessadas em participar devem 
procurar a sede da ACMC (rua Barão de 
Jaceguai, 674, centro). A iniciativa é vol-
tada tanto para associados quanto para 
comerciantes em geral.

 �Renegociação 

Para os consumidores que querem re-
negociar suas dívidas, é preciso ir pes-
soalmente à Associação Comercial com 
os documentos pessoais. A pessoa será 
orientada a se dirigir à empresa credo-
ra para regularizar seu débito, apresen-
tando um voucher específico para obter 
desconto na negociação. Mais informa-
ções: 4728-4300 ou 9 4325-9114.

 �Ayrton Senna/Carvalho Pinto 

A Ecopistas, concessionária responsá-

vel pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho 
Pinto, realizará obras para a reconstru-
ção de barreiras de concreto e reparos 
na sinalização entre o km 11 e o km 60 
da rodovia Ayrton Senna, em ambos os 
sentidos, entre São Paulo e Guararema. 
Os serviços terão início na próxima se-
gunda-feira e vão até a sexta-feira, das 
7 às 20 horas, com bloqueio alternado 
de faixas. Lembrando que as obras es-
tão sujeitas à alteração em função de 
necessidades operacionais ou condi-
ções climáticas, atendem ao contra-
to de concessão da Ecopistas e serão 
acompanhadas pela Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo (Artesp).

 � Santa Isabel 

O Poupatempo de Santa Isabel estará 
fechado na próxima segunda-feira de-
vido ao feriado municipal em comemo-
ração ao dia da padroeira da cidade. 
Na terça-feira, a unidade volta a fun-
cionar normalmente. O atendimento 
será mantido pelos canais eletrôni-
cos: portal (www.poupatempo.sp.gov.
br) e aplicativo Poupatempo Digital. 
A unidade do serviço estadual está 
localizado na Avenida Manoel Ferraz 
de Campos Sales, 542, no centro de 
Santa Isabel.

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••

Mogi - A Prefeitura inaugurou ontem a pista de Pump Track, no Parque Leon 
Feffer. O coordenador de Turismo de Mogi das Cruzes, Luís Felipe Uchôa, 
destacou o projeto de cicloturismo: “Esse convênio contempla duas pistas de 
Pump Track (a outra fica no Parque Botyra Camorim Gatti) e, somado a isso, 
temos outro convênio de sinalização turística de trilhas”. Segundo ele, há um 
convênio para instalação de um mobiliário urbano no distrito de Sabaúna, que 
complementa a proposta da trilha com postos de manutenção rápida de bicicletas. 
(Ingrid Leone e Gabriel Vicco Amaral) 
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MOGI GANHA SEGUNDA PISTA DE PUMP TRACK
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Casos de estupro aumentam 
84% na região no mês de maio

Estudo compara o número total de estupro e estupro de vulnerável registrados em maio de 2021 e 2022 

ALTO TIETÊ

Região - O número de 
casos de crimes de estupro 
e estupro de vulnerável re-
gistrados no Alto Tietê em 
maio deste ano é 84% maior 
ao mesmo período de 2021. 
Na ocasião, ao todo foram 
registrados 25 casos, sendo 
seis estupros e 19 estupros 
de vulnerável. Em 2022 o 
total foi de 46 casos regis-
trados, sendo 12 estupros 
e 34 estupros a vulnerável. 
Os dados são da Secretária 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo (SSP).

A SSP separa os crimes 
por “estupro” e “estupro 
de vulnerável”. O total de 
casos é a soma destes crimes. 
A lei de criminalização do 
estupro no Código Penal 
(Art. 213.), classifica como 
crime o ato de constranger 
alguém, mediante violência 
ou grave ameaça, ou quando 
força a ter relações sexuais.

Já o estupro de vulnerável 
(Art. 3º do Decreto-Lei nº 
2.848) ocorre quando houve 
relações sexuais ou prática 
de outro ato libidinoso com 
uma vítima menor de 14 
anos. Também configura 
este tipo de delito as ações 

direcionadas a pessoas que, por 
enfermidade ou deficiência 
intelectual, não tem o neces-
sário discernimento para a 
prática do ato, ou que, por 
qualquer outra causa, não 
pode oferecer resistência.

Dentre as dez cidades, 
Mogi das Cruzes foi a que 
teve maior aumento per-
centual nos casos registra-
dos de estupro e estupro à 
vulnerável. Enquanto dois 
casos foram registrados em 
2021, neste ano o número 
aumentou 500%, subindo 
para 12.

Suzano e Itaquaquecetuba 
também registraram mais 
que o dobro de ocorrências. 
A primeira foi de quatro 
casos registrados em maio 
do ano passado para dez em 
2022, denotando aumento 
de 150%. Itaquá, por sua 
vez, foi a cidade que mais 
teve registros nos dois anos. 
Foram seis casos em 2021 e 
14 neste ano, um aumento 
de 133,33%.

Por outro lado, Poá teve 
queda de 66,66%, indo de 
três casos registrados no 
ano passado e um no ano 
atual. Arujá e Santa Isabel 
também tiveram diminuição. 
Arujá foi de cinco casos para 

dois, decaindo 60%, e Santa 
Isabel foi de dois casos para 
um, diminuindo o número 
de ocorrências registradas 
em 50%.

Ferraz de Vasconcelos e 
Salesópolis mantiveram a 
mesma quantidade de casos 
de estupros nos dois anos, 
dois e um respectivamente. 
Já, Biritiba Mirim e Guara-
rema não registraram casos 
em 2021, mas neste ano, a 
primeira registrou dois casos 
e a segunda um.

A delegada Silmara Marce-
lino, da Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) de Suzano, 
o aumento de ocorrências 
se deve ao maior acesso à 
informação. “Isso as auxilia 

a ter coragem de denunciar. 
A princípio não temos como 
falar de aumento de casos, 
pois os crimes de estupro e 
crimes sexuais no geral são 
subnotificados, então apenas 
uma porcentagem dos casos 
chega a ser de fato registra-
dos” apontou. Segunda ela é 
importante a divulgação e a 
conscientização para que as 
subnotificações diminuam. 

Para o registro do Boletim de 
Ocorrência (B.O), de acordo 
com a delegada, é requisitado 
o exame de corpo de delito 
e iniciado o procedimento 
de investigação, instaurando 
o inquérito e coletando as 
provas necessárias. 

Texto supervisionado pelo editor*

Everton Dertonio*

Itaquá foi a cidade com maior número total de casos

Divulgação

Sabesp comemora 40 anos 
da Estação de Tratamento

Suzano - A Sabesp comemorou 
na última quinta-feira os 40 
anos de operação da Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE) 
Suzano, uma das principais 
ETEs da Grande São Paulo. A 
unidade é responsável pelo 
tratamento do esgoto gerado 
por cerca de 720 mil pessoas.

A ETE Suzano foi inaugu-
rada em maio de 1982 com 
a finalidade de atender as 
cidades de Suzano, Itaqua-
quecetuba, Poá, Ferraz de 
Vasconcelos e parte de Mogi 
das Cruzes. A estação tem 
capacidade de tratar 1.500 
litros de esgoto por segundo. 
Para se adequar aos requisitos 
da norma ISO14001, a uni-
dade criou e aplica diversos 
procedimentos que visam 
a mitigação do impacto do 
consumo de recursos naturais.

De acordo com a Sabesp, há 
várias melhorias em andamento 

Saneamento 

para garantir a sustentabilidade 
na operação da ETE, desde 
a cobertura do pátio de lodo, 
até o projeto em implantação 
para secagem do lodo visando 
reduzir os volumes que são 
transportados para os aterros. 
A unidade foi reconhecida com 
o Selo Sabesp de ETEs Sus-
tentáveis Nível 1, ou seja, está 
entre as estações de tratamento 

de esgoto que interagem com 
o meio ambiente e buscam 
minimizar o consumo dos 
recursos naturais e de energia 
pelo uso dos seus subprodutos.

A ETE Suzano recebeu 
o selo por ter equacionado 
e implantado uma solução 
adequada para destinação do 
lodo gerado no tratamento 
de esgoto. 

 ETE é uma das principais da Grande São Paulo 

Maurício Sordilli/ Secop Suzano

Região- A ‘Operação Su-
foco Força Total, realizada 
anteontem, na região de Su-
zano e Ferraz de Vasconcelos, 
resultou na apreensão de 
entorpecentes e na captura 
de um procurado pela Jus-
tiça, entre outras ações. O 
Comandante do 32º Batalhão 
de Policia Militar Metropo-
litano, tenente coronel PM 
Ângelo Augusto Freitas de 
Souza, informou por meio de 
nota que a ação ocorreu das 
15 às 23 horas e teve como 
objetivo proporcionar mais 
segurança à comunidade 
da região.

Participaram da opera-
ção policiais militares do 
efetivo operacional do 17º 
Batalhão de Polícia Militar 
Metropolitano (BPM/M), do 
32° BPM/M, do Comando 
de Policiamento de Choque 
(CPCHQ) e do Grupamen-
to de Radiopatrulha Aérea 

PM divulga resultado 
da Operação Sufoco

Suzano e Ferraz

(GRPAe), totalizando 104 
policiais militares, 30 viaturas, 
quatro cães policiais e um 
helicóptero Águia.

A Operação apresentou 
os seguintes resultados: três 
flagrantes de tráfico, um 
procurado capturado, 127 
pessoas abordadas, 36 veí-
culos vistoriados, 19 motos 
vistoriadas, apreensões de 
84 porções de maconha, 
77 porções de cocaína, 135 
porções de crack, 24 frasco de 
lança perfume, um caderno 
de anotaçãoes e a quantia 
em dinheiro de R$ 598,95.

A PM informou que o 
planejamento das ações de 
patrulhamento é elaborado, 
principalmente, com base nos 
registros de fatos criminais 
verificados, sendo assim, 
em caso de crime, além 
do acionamento da Polícia 
Militar, por meio do telefone 
de emergência 190. (A.S.)

Mogi - A Operação Cata-
-Tranqueira atenderá hoje seis 
bairros da região do Socorro 
e Vila Oliveira. Serão bene-
ficiados pelos trabalhos a 
Estância dos Reis, os Jardins 
Armênia, Santa Helena e São 
Jorge, assim como o próprio 
bairro do Socorro e a Vila 
Oliveira. A orientação aos 
moradores desses locais é para 
que separem o material que 
desejam descartar e disponham 
o mesmo nas calçadas em 
frente às suas residências nas 
primeiras horas do sábado.

O Cata-Tranqueira é uma 
operação realizada ao longo 
de todo o ano, sempre aos 
sábados. O objetivo é recolher 
objetos e móveis não mais 
utilizados pelas pessoas e dar 
a eles a destinação correta. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4798-5706.

Operação 
atende seis 
bairros hoje

Cata-Tranqueira

Aline Sabino

Suzano - Policiais Mi-
litares da 4ª companhia 
do 32° Batalhão de Polí-
cia Militar Metropolitano 
(BPM/M) foram acionados 
anteontem para atender 
uma ocorrência de possível 
estupro de vulnerável, em 
Suzano. De acordo com a 
Polícia Militar (PM), no local, 
a mãe relatou aos agentes 
que quando estava saindo 
para trabalhar a filha, uma 
criança de 9 anos, afirmou 
aos prantos que o padrasto 
estava fazendo maldades 
com ela e descreveu os 
abusos.

Segundo a PM, o pa-
drasto, de 27 anos, negou 
as acusações. A criança foi 
conduzida ao Pronto Socorro 
do município. De acordo 
com a delegada Silmara 
Marcelino, da Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM) 
de Suzano, a ocorrência foi 
registrada na manhã de 
anteontem, mas o abuso 

Menina de 9 anos 
denuncia padrasto

ocorreu em outro momento. 
“Não foi uma situação de 
flagrante, por este motivo 
o suspeito não foi preso. 
O Boletim de Ocorrência 
(B.O.) foi registrado e a 
criança passará por exame 
de corpo de delito no Ins-
tituto Médico Legal (IML) 
do município”.

A Prefeitura de Suzano 
confirmou a entrada da 
menina no PS da cidade, 
mas informou que “por 
se tratar de suspeita de 
crime, as informações sobre 
diagnóstico e tratamento 
seguem em sigilo, sendo 
fornecidas apenas à família 
da paciente e à autoridade 
policial”. Em nota a Secre-
taria de Segurança Pública 
(SSP) informou que “o 
caso foi registrado como 
estupro de vulnerável na 
DDM de Suzano, onde é 
investigado por meio de 
inquérito policial. Detalhes 
serão preservados devido 
à natureza do crime e por 
envolver menor de idade”.
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DE 01 A 31 DE JULHO 

MUITA ARTE, CULTURA, LAZER E UMA VARIEDADE
DE OPÇÕES GASTRONÔMICAS POR TODA CIDADE.

PROGRAMAÇÃO

CONFIRA A
PROGRAMAÇÃO
COMPLETA

FEIRA GASTRONÔMICA,
MÚSICA, CINEMA,
TEATRO E MUITO MAIS!

PARQUE DEOCLÉSIA

FEIRA NOTURNA 
GASTRONÔMICA E DO 
PRODUTOR RURAL
SOM NA FEIRA
TERÇAS, ÀS 19H

FEIRA GASTRONÔMICA
TERÇAS, QUINTAS E SEXTAS, 
A PARTIR DAS 18 HORAS 

SÁBADOS E DOMINGOS, 
A PARTIR DAS 12 HORAS 

SOM NA PRAÇA
DE QUINTA A SEXTA, ÀS 19H
SÁBADOS E DOMINGOS, 
ÀS 13H E ÀS 19H

PRÁTICA DE MTC
MEDICINA TRADICIONAL 
CHINESA
TODA QUINTA, ÀS 8H15

ESTAÇÃO LITERÁRIA

SESSÕES DE CINEMA PONTOS MIS

SHOWS E OUTRAS ATIVIDADES
DE TERÇA A SÁBADO, 
HORÁRIOS DIVERSOS

IGREJA MATRIZ
PARÓQUIA SÃO BENEDITO

CONCERTO QUINTETO 
BACHIANAS DO SESI
SÁBADO – DIA 30, ÀS 20H

VILA DE LUÍS CARLOS

ARTE NA VILA
SÁBADOS, ÀS 10H E ÀS 14H
DOMINGOS, ÀS 14H

A PARTIR DE 09/07
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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

me

Venha participar

da 1ª Feira de Adoção,

da Prefeitura de Mogi, 

no Parque Centenário!

esperança
eu sou a

02 de julho
10h às 15hsábado
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Mogi - A Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 
Urbana inicia hoje mais um 
mutirão Cidade Bonita. Nesta 
semana, serão atendidos os 
bairros Vila Suissa, Vila Pau-
licéia e Jardim Juliana, que 
ficam no distrito de Cezar 
de Souza. A força-tarefa terá 
carta de serviços completa, 
para atender demandas e 
deixar os bairros em boas 
condições de conservação. 
A previsão é que os serviços 
se estendam por sete dias.

Os trabalhos serão realizados 
no perímetro delimitado pela 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho, avenida Ricieri José 
Marcatto, avenida Catarina 
Carrera Marcatto, rua Brasí-
lio de Magalhães, rua José 
Veríssimo, rua Euclides da 
Cunha, avenida Maria do 
Nascimento Boz Vidal e rua 
Adelino Brandão. Todas as 
vias, bem como praças e 
terrenos municipais do local 
serão contemplados pelos 
trabalhos, que são: capinação 
de guias e sarjetas, raspagem 
de guias, manutenção de 

Cidade Bonita atende 

Cezar de Souza

Mutirão 

ruas asfaltadas, nivelamento 
e cascalhamento de vias ou 
trechos não asfaltados, Opera-
ção Tapa-Buraco, limpeza de 
terrenos municipais, recolha 
de entulho e inertes, troca 
de lâmpadas, manutenção 
civil de próprios e limpeza 
de galerias e bocas de lobo.

“O Plano de Zeladoria foi 
criado com o intuito de dar 
maior resolutividade no que 
se refere à manutenção da 
cidade no menor tempo 
possível. Os trabalhos foram 
iniciados no encerramento 
do período de chuvas, que é 
quando conseguimos trabalhar 
de forma mais efetiva com 
zeladoria. O objetivo é dar ao 
munícipe a garantia de que 
toda a cidade mapeada e as 
demandas serão atendidas 
semana após semana”, des-
taca o secretário municipal 
de Infraestrutura Urbana, 
Alessandro Silveira.

O canal oficial para que 
o cidadão registre solicita-
ções de manutenção junto 
à Prefeitura é a Ouvidoria, 
pelo telefone 156.

Ministério Público acompanha 
negociação do Pronto-Socorro

MP instaurou procedimentos para acompanhar negociações entre Prefeitura e provedoria sobre o convênio

CASO SANTA CASA

Mogi - O Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo 
(MP-SP) confirmou ontem 
que está acompanhando o 
desenvolvimento das ne-
gociações da renovação do 
convênio entre a Prefeitura 
e a provedoria da Santa 
Casa de Misericórdia para a 
utilização do Pronto-Socorro 
(PS) pelo município.

No início da semana, a 
provedoria da Santa Casa 
manifestou-se publicamente 
pelo encerramento do convênio 
que vence no início de agosto. 
A recusa pela renovação da 
parceria estaria ligada ao 
valor a ser repassado pelo 
município para o custeio 
das operações.

Em nota, o MP-SP re-
forçou que foi instaurado 
um procedimento para o 
acompanhamento da situação, 
e que providências como re-
uniões entre as partes foram 
tomadas durante as apura-
ções do órgão, “na tentativa 

Santa Casa manifestou intenção de encerrar convênio do PS com a Prefeitura

de solucionar a questão ou 
minimizar o problema, que 
atinge todas as regiões do 
Estado de São Paulo”.

Na visão do Ministério 
Público, o município estaria 
enviando recursos suficientes 
para a Santa Casa para o 
atendimento do PS à popula-
ção, e que o fechamento do 
Pronto-Socorro do Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, unidade sob respon-
sabilidade do governo do 
Estado, estaria contribuindo 
para a sobrecarga de aten-
dimentos na Santa Casa de 
Misericórdia.

A expectativa é de que, 
na próxima terça-feira, re-
presentantes da Prefeitura 
e da Santa Casa de Mogi 

participem de uma audiência 
na Câmara Municipal para 
tratar do assunto. O encontro 
de trabalho foi proposto por 
integrantes da Comissão 

Permanente de Saúde do 
Legislativo, e a Mesa Diretiva 
convidou as parte.
Relembre o caso

O debate entre Santa Casa 

e Prefeitura teve início no 
segundo semestre do ano 
passado, com manifestações 
por parte da provedoria sobre 
a defasagem de repasses da 

Prefeitura para o custeio do 
Pronto-Socorro e da realização 
de procedimentos médicos e 
exames no hospital filantró-
pico, em convênio firmado 
em 2019.

Na ocasião, a Prefeitura 
reforçou que elevou o valor 
repassado à Santa Casa, e 
que foi criada uma comissão 
para apurar a demanda e os 
custos de operação do PS.

Em novembro, durante 
visita do deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD) à 
Santa Casa, a provedoria do 
hospital filantrópico reiterou 
que os valores encaminhados 
pelo município estariam 
cobrindo apenas um terço 
das despesas atuais, com 
um déficit de R$ 8 milhões.

Atualmente, a Prefeitura 
informa que repassa men-
salmente R$ 1,8 milhão 
para a Santa Casa. No final 
do ano passado, a entidade 
filantrópica apresentava 
a necessidade de R$ 3,6 
milhões por mês para o 
funcionamento. 

André Diniz
Divulgação 

Recusa pela 
renovação da parceria 
estaria ligada ao valor 
a ser repassado pelo 
município para o 
custeio das operações

Governador inaugura novo acesso 
ao Rodoanel pela Ayrton Senna 

 Itaquá - O governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) 
inaugurou o ontem, em 
Itaquaquecetuba, o novo 
acesso ao Rodoanel pela 
Rodovia Ayrton Senna. A 
partir de agora, para acessar 
o Rodoanel – Trecho Leste 
na cidade, o usuário pega 
a saída do km 36 e segue 
pela Rodovia Ayrton Senna 
até a altura do km 45, onde 
é realizado o retorno para 
o anel viário. Com a alça 
completamente readequada, 
o trajeto será reduzido em 
18 quilômetros.

De acordo com o governo 
do Estado, foram realizadas 
intervenções para melhorias 
do dispositivo com a implan-
tação de equipamentos de 
segurança como barreiras 
rígidas para segregação do 
fluxo de veículos de longa 
distância, nova sinalização 
(com novas placas e pintura 
de faixas), com investimento 
de mais de R$ 2 milhões. Du-
rante os serviços, executados 
pela concessionária Ecopistas, 

Mobilidade 

foram gerados 45 novos 
postos de trabalho. “Depois 
de tanto tempo a alça está 
aberta e não tenho dúvidas 
de que mais empresas vão 
se instalar em Itaquaquece-
tuba por conta dessa obra”, 
destacou o governador.

A Prefeitura de Itaquá tam-
bém assinou três convênios 
com a Secretaria de Desen-
volvimento Regional (SDR). 
Ao todo serão investidos R$ 
22 milhões em obras que 

contemplam pavimentação, 
recapeamento e construção 
de muro arrimo em diver-
sas vias do município. O 
governador ainda entregou 
361 títulos de propriedade 
no bairro Jardim America-
no, por meio do Programa 
Cidade Legal, que acelera e 
desburocratiza o processo 
de regularização fundiária, 
sem custo aos municípios 
e aos moradores.

Também foi anunciada a 

Investimento no acesso foi de mais de R$ 2 milhões

Divulgação/Governo do Estado 

averbação do Empreendimen-
to Itaquaquecetuba M, que 
conta com 220 apartamentos, 
localizado no bairro Chácara 
Águas da Prata. As unidades 
foram regularizadas e aver-
badas pela Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São 
Paulo (CDHU). Dessa forma, 
os mutuários poderão obter 
a escritura definitiva de suas 
moradias assim que quitarem 
o financiamento, tornando-

-se de fato os proprietários 
dos imóveis.

Garcia participou da forma-
tura de 511 participantes do 
programa Prospera Família, 
508 mulheres e três homens, 
que fizeram cursos de ma-
quiagem, customização de 
roupas, confeitaria, operador 
de caixa e técnicas de vendas. 
No total, receberam R$ 3,8 
mil ao longo de 12 meses, 
que é voltado a mães e pais 
solos com filhos na primeira 
infância e em situação de 
extrema pobreza.
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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). 

Gustavo Cristiano Samuel dos Reis, Leiloeiro Público Oficial, matrícula JUCESP nº 790, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Remaza Administradora 
de Consórcio LTDA, com sede em São Paulo, Capital, à Rua Pedroso, nº 407 – Térreo, 1º, 2º e 3º andares, Bairro Liberdade, inscrita no CNPJ
nº 62.354.055/0001-57, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo Presencial, sito à Rua Amaro Cavalheiro, 347 – Conj. 2620 - Pinheiros – CEP: 05424-150 –
São Paulo/SP, e On-line, através do sítio eletrônico www.gustavoreisleiloes.com.br, o imóvel abaixo descrito: Imóvel: A unidade autônoma designada como 
conjunto nº 35 situado no 2º piso, do empreendimento denominado EDIFÍCIO MEDINA CENTER, localizado à RUA BARÃO DE JACEGUAI nº 1.310, no perímetro 
urbano de Mogi das Cruzes, com área privativa de 25,73 m², fração ideal da construção de 3,113%, fração equivalente ao terreno de 11,773 m², fração ideal ao 
terreno de 3,113%, confrontando pela frente com área de circulação interna, do lado direito com o conjunto nº 36, do lado esquerdo com área de circulação 
externa, e nos fundos com Laércio Buani. IC: 03.024.048.017-7. Matrícula nº 56.043 – 1º Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP.
A consolidação da propriedade para a Administradora se deu em  24/06/2022. Primeiro Leilão: Dia 19 de julho de 2.022 às 14:00 horas. Valor Mínimo:
R$ 175.000,00 ( Cento e setenta e cinco mil reais). Segundo Leilão: Dia 22 de julho de 2.022 às 14:00 horas. Valor Mínimo: R$ 133.960,86 ( Cento e trinta e três 
mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos). Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, tais 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto 
de Transmissão, Foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, eventuais débitos condominiais, etc. O proponente 
vencedor por meio de lance On-line terá prazo de até 24 (vinte e quatro) horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade 
do preço e da comissão do leiloeiro. No caso do não cumprimento da obrigação assumida de pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro,
no prazo estabelecido, não será concretizada a transação de compra e venda e estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de perdas
e danos. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à emissão de certidões, averbação da incorporação societária e transferência do Imóvel 
arrematado, tais como, taxas, alvarás, certidões, registros, ITBI, emolumentos etc. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 
de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Público Oficial.
O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado
de conservação. Ocorrerá por conta do comprador, porém a reintegração na posse poderá ser solicitada de acordo com o disposto no Artigo nº 30, da Lei
nº 9.514/97, em 60 dias. Maiores informações no escritório do Leiloeiro, Tel.: (11) 3819-3137 ou através do e-mail atendimento@gustavoreisleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Informações: (11) 3819-3137 ou www.gustavoreisleiloes.com.br

PRESENCIAL E ON-LINE - CONJUNTO COMERCIAL- MOGI DAS CRUZES/SP

   RCPN DO DISTRITO DE BRÁS CUBAS MUNICIPIO E COMARCA DE MOGI DAS CRU-
ZES - ESTADO DE SÃO PAULO                            

Bel. Evaristo Anésio de Melo, Oficial do Registro Civil das Pessoas e Tabelião de Notas do Distrito de Brás 

Cubas Município e comarca de Mogi das Cruzes - SP

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro.

Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.
Rua Francisco A. de Melo, 120 - Brás Cubas - Telefax: 4722-9293

FRANCISCO  JOSÉ  RODRIGUES  NETO,  estado  civil  divorciado, profissão
pintor  de construção civil, nascido em Tavira, Portugal no dia quatro
de  outubro de mil novecentos e oitenta e três (04/10/1983), residente
e  domiciliado  Sítio  da Asseca, Tavira, Caixa Postal 230-Z, filho de
JOSÉ CARLOS VAZ NETO e de ANA ARLINDA DE JESUS RODRIGUES.             
ANDREIA  DA SILVA PEREIRA, estado civil divorciada, profissão manicure,
nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia treze de março de mil novecentos
e  oitenta  e  sete  (13/03/1987), residente e domiciliada Rua Quatro,
126,  Vila  Municipal,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de CICERO DA SILVA
PEREIRA e de MARIALDA DA SILVA PEREIRA.                               
Conversão de União Estável                                            

EDINAILSON  DOS  SANTOS,  estado  civil divorciado, profissão vendedor,
nascido  em  Igarassú,  PE  no  dia  vinte  e  nove  de outubro de mil
novecentos e noventa e cinco (29/10/1995), residente e domiciliado Rua
Noz,  272,  Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filho de José Ronaldo dos
Santos e de Maria Eronice Lourenço dos Santos.                        
DÉBORA  DA  SILVA TEIXEIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar
de enfermagem, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis de maio
de   mil  novecentos  e  noventa  e  oito  (16/05/1998),  residente  e
domiciliada  Rua  Noz,  272, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filha de
José Basilio Teixeira e de Adriana Maria da Silva.                    

ALISSON FERNANDO DE AQUINO, estado civil solteiro, profissão supervisor
de  operação, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia onze de janeiro de
mil novecentos e noventa e cinco (11/01/1995), residente e domiciliado
Rua  Três  de  Maio,  93,  Conjunto  Habitacional Brás Cubas, Mogi das
Cruzes, SP, filho de LIONDENISIO DE AQUINO e de ZELIA APARECIDA 
SILVA.
FABIANA  ALMEIDA  DO  AMARAL, estado civil solteira, profissão analista
triagem,  nascida  em  São  Paulo,  SP  no  dia  dez  de  julho de mil
novecentos  e noventa e dois (10/07/1992), residente e domiciliada Rua
Três  de  Maio, 93, Conjunto Habitacional Brás Cubas, Mogi das Cruzes,
SP, filha de VANDUI PEREIRA DO AMARAL e de GILDA SILVA DE ALMEIDA.    

EMERSON  SOUZA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
consultor
comercial, nascido em São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de
mil  novecentos e oitenta e oito (28/09/1988), residente e domiciliado
Rua São Francisco, 101, Ap 34, Bl 24, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes,
SP, filho de Ovidio Justino dos Santos e de Maria Aparecida de Souza. 
MAÍSA  SANTOS  DE  LANA,  estado  civil  solteira,  profissão analista,
nascida  em São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e
noventa   e   seis  (06/02/1996),  residente  e  domiciliada  Rua  São
Francisco,  101,  Ap  34,  Bl 24, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP,
filha de Antonio Carlos de Lana e de Edna Maria dos Santos de Lana.   

ALEX  VIEIRA CORREA, estado civil solteiro, profissão autonomo, nascido
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia cinco de abril de mil novecentos e
oitenta  e oito (05/04/1988), residente e domiciliado Rua Esquilo, 07,
Vila  Jundiaí,  Mogi  das Cruzes, SP, filho de JOSÉ LAZARO CORREA e de
MARIA DE FATIMA VIEIRA CORREA.                                        
FERNANDA  FREITAS RODRIGUES, estado civil solteira, profissão , nascida
em  São Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e
noventa  e três (22/02/1993), residente e domiciliada Rua Esquilo, 07,
Vila  Jundiaí,  Mogi  das  Cruzes,  SP, filha de LUIZ CARLOS RODRIGUES
PEREIRA e de MARIA DO CARMO FREITAS SOUZA.                            

JULIO  CESAR  MACIEL,  estado  civil  divorciado, profissão aposentado,
nascido  em São Paulo, SP no dia primeiro de janeiro de mil novecentos
e  sessenta e nove (01/01/1969), residente e domiciliado Rua Tanzânia,
292,  casa  B, Jardim Santos Dumont III, Mogi das Cruzes, SP, filho de
ARNALDINO MACIEL e de ELIDE MARIA BOCHI MACIEL.                       
MARIA  DAS  DORES  NOGUEIRA,  estado  civil solteira, profissão do lar,
nascida  em Belém, PA no dia três de julho de mil novecentos e setenta
e  dois  (03/07/1972), residente e domiciliada Rua Tanzânia, 292, casa
B,  Jardim  Santos Dumont III, Mogi das Cruzes, SP, filha de MARIA DAS
NEVES NOGUEIRA.                                                       

CAIO  CARDOSO  DE  FREITAS, estado civil solteiro, profissão desenhista
industrial,  nascido  em  Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de
fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (24/02/1996), residente e

domiciliado Rua José Miguel, 46, Vila Bernadotti, Mogi das Cruzes, SP,
filho de EDNALDO BASTOS DE FREITAS e de FÁTIMA DE SIQUEIRA 
CARDOSO.   
LARISSA  KATHELYN  DA  SILVA SEIXA, estado civil solteira, profissão do
lar,  nascida  em  Mogi  das  Cruzes, SP no dia doze de janeiro de mil
novecentos  e  noventa  e  sete  (12/01/1997), residente e domiciliada
Avenida  Francisco  Rodrigues  Filho,  2011,  Vila  Mogilar,  Mogi das
Cruzes, SP, filha de ALEX ANTONIO SEIXA e de MARGARETE DA SILVA.      

DIEGO   APARECIDO   CLARO,  estado  civil  solteiro,  profissão  agente
funerário,  nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de
maio  de  mil  novecentos  e  oitenta e nove (24/05/1989), residente e
domiciliado Rua São Francisco, 121, bloco 22, apto 13, Vila Bela Flor,
Mogi  das  Cruzes, SP, filho de MESSIAS CLARO e de DULCINEIA 
APARECIDA
CARDOSO.                                                              
VANESSA  NASCIMENTO,  estado  civil  divorciada, profissão operadora de
negócios, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia dezesseis de agosto de
mil  novecentos  e  oitenta e um (16/08/1981), residente e domiciliada
Rua  São  Francisco,  121, bloco 22, apto 13, Vila Bela Flor, Mogi das
Cruzes,  SP,  filha  de  SIDNEY  APARECIDO  BATISTA DO NASCIMENTO e de
CLEUZA COUTINHO DO NASCIMENTO.                                        

PAULO  CESAR  HERRERA,  estado  civil  divorciado, profissão vigilante,
nascido  em São Paulo, SP no dia primeiro de março de mil novecentos e
setenta  e cinco (01/03/1975), residente e domiciliado Rua Paulo Leite
de  Siqueira,  108, casa 01, Jardim Modelo, Mogi das Cruzes, SP, filho
de Elizeth Herrera.                                                   
CRISTIANE  FARIAS DOS REIS, estado civil solteira, profissão vigilante,
nascida  em  Januária,  MG  no  dia  dezessete  de  fevereiro  de  mil
novecentos  e oitenta e três (17/02/1983), residente e domiciliada Rua
Paulo Leite de Siqueira, 108, casa 01, Jardim Modelo, Mogi das Cruzes,
SP,  filha  de  João  Batista dos Reis e de Maria de Fátima Farias dos
Reis.                                                                 

YAGO  ARAUJO  DE  ANDRADE, estado civil solteiro, profissão auxiliar de
logística,  nascido  em  São Mamede, PB no dia quatro de agosto de mil
novecentos  e noventa e seis (04/08/1996), residente e domiciliado Rua
Santa  Virgínia,  104,  Vila  Estação,  Mogi  das Cruzes, SP, filho de
EDGLEY SOUTO DE ANDRADE e de MARILEIDE DA SILVA ARAUJO.               
CARLA CRISTINA LUZ DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão do lar,
nascida  em Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e seis de agosto de
mil  novecentos  e  noventa  (26/08/1990), residente e domiciliada Rua
Santa  Virgínia,  104,  Vila  Estação,  Mogi  das Cruzes, SP, filha de
CARLOS ALBERTO LUZ DE SOUZA e de SILVANA DA SILVA.                    
Conversão de União Estável                                            

ANDERSON   BARBOSA   DE  OLIVEIRA,  estado  civil  solteiro,  profissão
engenheiro  de  sistema,  nascido  em  27º  Subdistrito - Tatuapé, São
Paulo,  SP  no  dia vinte de agosto de mil novecentos e setenta e nove
(20/08/1979),  residente  e domiciliado Rua São Francisco, 101, Bl 20,
Ap  24, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP, filho de Valdenir Barbosa
de Oliveira e de Josefa Medeiros de Oliveira.                         
TATIANA  FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão assistente
administrativo,  nascida em São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho
de  mil novecentos e oitenta (29/07/1980), residente e domiciliada Rua
São Francisco, 101, Bl 20, Ap 24, Vila Bela Flor, Mogi das Cruzes, SP,
filha de José Afonso da Silva e de Maria La Salete Ferreira.          

LUCIANO DE OLIVEIRA MIRALDO, estado civil solteiro, profissão fiscal de
piso,  nascido  em  Suzano,  SP  no  dia  vinte e sete de março de mil
novecentos e noventa (27/03/1990), residente e domiciliado Rua Profeta
Jonas,  225, bloco 07 apto 033, Vila Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filho
de LUIZ MIRALDO e de MARIA SUELI DE OLIVEIRA.                         
ELIANA  SANTOS  PEREIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de
limpeza,  nascida  em  São  Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil
novecentos  e setenta e seis (17/07/1976), residente e domiciliada Rua
Profeta  Jonas,  225,  bloco 07 apto 033, Vila Pomar, Mogi das Cruzes,
SP,  filha  de  AURELINO  SANTOS  PEREIRA  e de JULIA ROSEU DOS 
SANTOS
PEREIRA.                                                              
Conversão de União Estável www.portlnews.com.br
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LIFESTYLE BY HELBOR

L A N Ç A M E N T O

STUDIOS
A PARTIR DE 26M² 

PRIVATIVOS

1 DORM. | 40M2

PRIVATIVOS
+ VAGA

O Memorial de Incorporação do empreendimento denominado “EDIFÍCIO DUO CORPORATE, LIFESTYLE & MALL” encontra-se registrado sob o R.02 em 30/06/2022 da Matrícula nº 202.730 do 4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. Intermediação imobiliária: 
HB Brokers Gestão Imobiliária Ltda. - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145 - 15º andar - Mogi das Cruzes - SP, CNPJ 02.967.401/0001-40, Creci 016797-j, Tel.: (11) 3674-5500 - helbor.com.br.

Venha conhecer o mais novo 

empreendimento entre o Jardins 

e o Parque Ibirapuera e aproveite 

as condições especiais de lançamento.

Intermediação: Adm. do ComVem: Realização:

Perspectiva Artística da Fachada

Piso nivelado 
no apto. e na 
sacada

Entregue com 
fechadura 
eletrônica

Vagas de 
garagem*Sacada

PE
T FRIENDLY

Saiba mais VISITE OS DECORADOS 

Rua Caconde, 40. Esquina com a 

Av. Brigadeiro Luís Antônio - Jardins - São Paulo

helbor.com.br/duolifestyleT.: (11) 3562-6226


