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

Câmara realiza hoje reunião 
com Santa Casa e Prefeitura

Audiência no Legislativo de Mogi vai tratar do futuro do convênio para atendimentos no Pronto-Socorro do hospital 

CULTURA

A Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes promove hoje, às 10 
horas, uma audiência com repre-
sentantes da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Mogi das Cruzes para 
tratar do futuro dos atendimentos 
no Pronto-Socorro do hospital fi-
lantrópico. Participarão do encon-
tro a Comissão Permanente de Saú-
de, Zoonoses e Bem-Estar Animal 
da Câmara, e o provedor da Santa 
Casa de Misericórdia, José Carlos 
Petreca. O convite foi feito pela 
comissão há duas semanas, com o 
intuito de esclarecer à população a 
situação atual do convênio entre a 
entidade filantrópica e a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes para o Pronto-

-Socorro, que pode não ser renovado.  
Cidades, página 5
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O presidente da Câmara Muni-
cipal de Mogi das Cruzes, Marcos 
Furlan (PODE), representou o Le-
gislativo no evento que marcou o 
início do processo de regularização 
fundiária na Chácara Santo Ângelo. 
Furlan também acompanhou com 
o prefeito Caio Cunha a entrega de 
17 títulos de propriedade na Vila 
Natal. Cidades, página 8

Regularização 

PROCESSO 
AVANÇA EM 
BAIRRO 

LIXO EM MOGI

Recurso 
suspende 
processo. p4

Furlan ainda acompanhou Caio Cunha e o secretário estadual Fernando Marangoni, na Vila Natal

 Diego Barbieri/CMMC

 Sinfônica Jovem de Mogi se apresenta no Vasques. Cidades, página 5

Guararema

Coleta Seletiva é ampliada 
para dois novos bairros

Com os dois novos bairros, Guararema vai passar a 
contar com 12 localidades atendidas. Cidades, página 3
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EDITORIAL 

Respiro tributário

Q
uem circula pelos postos de com-
bustíveis de Mogi das Cruzes e re-
gião tem respirado mais aliviado 
nos últimos diante da queda no 

preço, especialmente a gasolina. Com a re-
dução da alíquota do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Prestação de Servi-
ços (ICMS) sobre os combustíveis, o preço 
sofreu uma queda significativa que alivia o 
bolso do consumidor.

Um alívio, com caráter eleitoreiro prova-
velmente de quem governa o País, e também 
de governadores que buscam a reeleição, mas 
que beneficia quem tem um carro de pas-
seio e também quem trabalha com o veículo.

Outro ponto de respiro é a taxa do desem-
prego que ficou em 9,8% no trimestre encer-
rado em maio. O resultado foi divulgado na 
semana passada pelo IBGE, a partir de dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad Contínua). É a menor 
taxa do trimestre desde 2015, quando che-
gou a 8,3%. Por outro lado, o rendimento 
real habitual apresentou queda de 7,2% no 
período. Mesmo assim, a expectativa é que 
o desemprego em queda seja indicativo de 

um processo de recuperação da economia.
Voltando para os combustíveis, a redução 

do preço como consequência do imposto 
menor, prova como é alta a incidência de 
impostos sobre produtos e serviços, e como 
rever a carga tributária pode ter um impacto 
positivo para todos. Será que o mesmo não 
poderia ser feito no setor alimentício?

A ida ao supermercado segue sendo cada 
vez mais penosa, com os preços aumentan-
do constantemente, se tornando até mes-
mo proibitivos para o consumo de muitos, 
como ocorreu com a carne bovina. Os mais 
penalizados quando os preços aumentam 
da forma como estão é sempre quem vive 
com pouco, em situação de vulnerabilidade.

Nas prateleiras, o vilão mais recente é o 
leite, com o litro custando acima de R$ 6. 
O Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), divulgado em maio pelo 
IBGE, já apontava uma alta de mais de 10%, 
ultrapassando o óleo de soja (8,24%), o pão 
francês (4,52%) e as carnes (1,02%). Núme-
ros que mostram que a necessidade de um 
respiro tributário não apenas nos combus-
tíveis, mas, também nos alimentos. 

A Lei nº 12.527/2011 que 
entrou em vigor em 16 de 
maio de 2012, regulamenta 
o direito, previsto na Consti-
tuição, de qualquer cidadão 
solicitar e receber de qualquer 
instituição pública, informa-
ções públicas por elas produ-
zidas ou custodiadas. Com 
isso, o Brasil havia dado mais 
um importante passo para a 
consolidação do seu regime 
democrático, ampliando a 
participação cidadã e forta-
lecendo os instrumentos de 
controle da gestão pública.

É importante ressaltar que 
quanto mais informação pos-
sui o cidadão, maior é a sua 
capacidade de conhecer, rei-
vindicar e acessar direitos es-
senciais como saúde e edu-
cação. Além disso, quanto 
maior for a transparência da 
gestão pública e mais facili-

Riscos para a democracia

ARTIGO

 
Afonso Pola

tado for o acesso à informa-
ção produzida e custodiada 
pelos poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, maior 
é o poder de fiscalização do 
cidadão. Esse é o melhor re-
médio para combater o cân-
cer social que é a corrupção 
e fortalecer a cidadania.

A corrupção no Brasil é en-
dêmica e generalizada. Todo 
e qualquer mecanismo que 
contribua para aperfeiçoar 
a governança e transparên-
cia são fundamentais para 
combatê-la, pois isso lança 
luz sobre os atos de gestão de 
qualquer instância do poder, 
aumentando a capacidade de 
fiscalização de todo e qual-
quer segmento da sociedade.

Desde o processo de rede-
mocratização, o Brasil vinha 
experimentando avanços na 
construção de uma socie-

dade mais democrática. Já 
nesse século, uma série de 
medidas e ações foram fir-
madas no âmbito do execu-
tivo federal, aprofundando 
ainda mais a transparência 
no trato da coisa pública, o 
que contribuiu para o apri-
moramento da nossa inci-
piente democracia.

No entanto, de 2019 para 
cá, são inúmeros exemplos 
de tentativas de limitar a Lei 
de Acesso à Informação, de 
imposição do sigilo a infor-
mações de interesse público, 
além dos apagões de dados 
em plena pandemia. No con-
texto atual, vivenciamos o uso 
da comunicação política, e, 
até mesmo da comunicação 
pública, para a disseminação 
da desinformação, fenômeno 
que se intensifica pela circu-
lação de narrativas fraudulen-
tas por autoridades públicas.

 
Afonso Pola é sociólogo e professor.

afonsopola@uol.com.br
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 �Aulas de energia 

Mais de 600 alunos de três escolas pú-
blicas de Santa Isabel participam até 
quinta-feira do projeto “Aulas de Ener-
gia”, iniciativa do Programa de Eficiên-
cia Energética da Neoenergia Elektro, 
regulado pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL). A distribuidora de 
energia, que na região atende também 
Arujá, transformou um caminhão em 
uma sala de aula interativa para o de-
senvolvimento de ações pedagógicas. 

 �Para todos

Entre os dias 11 e 22 de julho, a unida-
de móvel da concessionária permane-
cerá no centro de Santa Isabel, na aveni-
da República, onde realizará atividades 
educativas voltadas ao público em geral.

 �Atendimento

Quem passa pela Via Dutra (BR-116) 
conta agora com mais um canal de aten-
dimento, oferecido pela concessionária 
RioSP. Além do Disque CCR RioSP (0800 
017 3536) e o site (www.ccrriosp.com.
br), agora a concessionária também 
está no WhatsApp, por meio do telefo-
ne 2795-2238.

 �Bolsa Trabalho

O prazo para os candidatos selecionados 
apresentarem a documentação e assi-
nar o termo de adesão ao Bolsa Trabalho 
termina amanhã em Mogi das Cruzes. 
O programa do governo do Estado é 
desenvolvido com apoio da Prefeitu-
ra. Os candidatos devem comparecer 
a uma das unidades do programa Mogi 
Conecta Emprego, localizadas no Ter-
minal Central, no Terminal Estudan-
tes e no CIC Jundiapeba.

 �Benefícios

Nesta etapa, Mogi das Cruzes foi bene-
ficiada com 80 vagas. O programa ga-
rante ocupação profissional por cinco 
meses e o selecionado vai atuar junto 
a órgãos públicos municipais e esta-
duais, com bolsa auxilio de R$ 540 por 
mês, além de 80 horas de qualificação, 
promovida pela Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Univesp). A carga 
horária de atuação dos selecionados 
será de 4 horas diárias, cinco dias por 
semana, e o benefício poderá ser pago 
por cinco meses consecutivos. Mais in-
formações podem ser obtidas pelos ca-
nais do governo do Estado: 0800 7979 
800 ou WhatsApp 98714-2645.

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••
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Programa Cidade Legal 
entrega 349 escrituras

Itaquá-  A Prefeitura en-
tregou, na última sexta-feira, 
349 escrituras para moradores 
do Jardim Americano por 
meio do programa estadual 
Cidade Legal.

“Essa entrega representa 
mais do que um trabalho 
que vem dando certo. É 
também o sonho dessas 
349 famílias que agora 
podem dormir tranquilas 

Jardim Americano

sabendo que seus imóveis 
estão regularizados”, disse 
a secretária de Habitação, 
Angela Quirino.

O evento ocorreu na Paró-
quia Santa Isabel de Portugal, 
espaço que também não 
possuía escritura e foi um 
dos lugares contemplados. 
Também foi anunciada a 
regularização de 220 mo-
radias do Empreendimento 

Itaquaquecetuba M (Vila 
Augusta).

“Esse trabalho passa pelas 
mãos de muitas pessoas e 
agora está enfim chegando 
aos moradores. O sonho da 
moradia regularizada já é 
realidade para essas famílias 
e, em breve, chegará a mais 
bairros de Itaquá”, com-
pletou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Evento ocorreu na Paróquia Santa Isabel de Portugal; espaço que não possuía escritura

Dayane Oliveira/Prefeitura de Itaquá

Sistema de coleta seletiva 
vai atender novos bairros

Com os dois novos bairros, Guararema vai passar a contar com 12 localidades atendidas

LIMPEZA URBANA

Guararema - A Prefeitura, 
por meio da Diretoria de Meio 
Ambiente e da Cooperativa 
Guararecicla, vai ampliar a 
Coleta Seletiva Porta a Porta. 
A partir de 12 de julho, o 
sistema que tem alcançado 
bons resultados na cidade 
também vai estar presente nos 
bairros Freguesia da Escada 
e Vale dos Eucaliptos. Com 
os dois novos bairros ingres-
sando no sistema, Guararema 
vai passar a contar com 12 
localidades que possuem a 
coleta de materiais. 

“Continuamos com a am-
pliação da Coleta Seletiva 
Porta a Porta, esse serviço 
de extrema importância e 
que vem sendo disponibi-
lizado para mais pessoas 
do município”, explica o 
Diretor de Meio Ambiente, 
Leandro de Leon Santos. Os 
bairros Freguesia da Escada 
e Vale dos Eucaliptos se 
juntam agora aos bairros 
D’Ajuda, Jardim Itapema, 
Itapema e Itaóca, onde a 
coleta ocorre às terças-feiras. 

Já às quartas-feiras, os mora-
dores dos bairros Ipiranga e 
Morro Branco devem deixar 
os materiais reciclados nas 
suas portas para que haja a 
coleta de recicláveis. 

Centro, Nogueira e Dona 

Anísia contam com o serviço 
às quintas-feiras, enquanto 
às segundas quartas e sextas-

-feiras, é a vez da coleta 
passar nos comércios da 
cidade para fazer a retirada 
dos itens recicláveis. 

Retirada
A administração munici-

pal lembra que os materiais 
devem ser depositados até 
as 13 horas dos dias corres-
pondentes ao bairro e que, 
nos dias em que houver a 

coleta de recicláveis, não 
haverá a coleta do lixo co-
mum naquele bairro. 

A população dos bairros 
atendidos pode colocar para 
a retirada vidros, metais, 
plásticos, isopor, papéis e 
papelão e óleo de cozinha 
(bem fechado para não vazar). 
A Diretoria de Meio Ambiente 
de Guararema e a Cooperativa 
Guararecicla solicitam que 
os materiais destinados à 
reciclagem estejam limpos, 
secos e separados, para fa-
cilitar a retirada dos itens 
pelos agentes da Cooperativa 
Guararecicla, responsável 
pelo serviço.

Em dezembro do ano 
passado a Diretoria de Meio 
Ambiente da Prefeitura de 
Guararema anunciou outra 
ampliação da Coleta Seletiva 
Porta a Porta para três novos 
bairros do município. Na 
oportunidade, os bairros 
Jardim Itapema, Itapema e 
Itaóca começaram a contar 
com o serviço de retirada de 
recicláveis na porta de casa.

Sistema passará a atender os bairros Freguesia da Escada e Vale dos Eucaliptos

Comunicação/PMG

Guararema- A Prefeitura por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, alterou o horário de 
funcionamento da Unidade de 
Vacinação do Nogueira. Agora, 
o ponto de vacinação opera de 
segunda a sexta-feira, das 10 
às 16 horas e aos sábado, das 
9h30 às 14 horas.A mudança 
teve início nesta sexta-feira 
(01) e, desde então, os novos 
horários de funcionamento já 
estão sendo praticados.

A alteração ocorre logo após 
a ampliação de importantes 
campanhas de vacinação do 
município. Agora, pessoas a 
partir de 40 anos já podem 
receber a quarta dose da vacina 
contra a Covid-19.

Para receber o novo reforço 
do imunizante, as pessoas 
precisam ter completado qua-
tro meses do recebimento da 
terceira dose da vacina e não é 
necessário agendamento. Além 
disso, a vacinação contra a 
Influenza (Gripe) está liberada 
para toda a população a partir 
de 6 meses de idade. 

Unidade 
atualiza 
horários de 
funcionamento

Vacinação

Itaquá- A Prefeitura formou 
mais 511 pessoas inscritas no 
programa estadual Prospera 
Família. Ao longo dos últimos 
meses, os contemplados re-
ceberam capacitação e ajuda 
financeira.

Por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, o 
projeto oferece uma meto-
dologia baseada em quatro 
eixos: orientação, projeto de 
vida, capacitação e incentivo 
financeiro. Das 511 pessoas 
contempladas, 350 já conse-
guiram entrar no mercado de 
trabalho.

“Essas pessoas agora possuem 

mais chances de integrar uma 
empresa ou abrir seus pró-
prios negócios, fortalecendo 
o empreendedorismo. É mais 
mão de obra, oportunidade e 
movimentação da economia”, 
destacou o prefeito Eduardo 
Boigues.

O programa é voltado para 
famílias monoparentais, ou 
seja, pais ou mães solos, com 
filhos de 0 a 6 anos e em 
situação de extrema pobreza. 
Também é necessário estar 
cadastrado no CadÚnico, 
atendido preferencialmente 
por programas e serviços 
destinados à primeira infância.

Desenvolvimento Social 
forma 511 pessoas

Prospera Família

Contemplados receberam capacitação e ajuda financeira

Dayane Oliveira/Prefeitura de Itaquá

Suzano - A nova Arena 
Palmeirinha, no bairro Vila 
Ipelândia. foi inaugurada no 
último sábado. O espaço 
esportivo no distrito de Pal-
meiras será uma ferramenta 
de incentivo ao desporto e 
inclusão social para as 140 
crianças e jovens de 7 a 20 
anos que integram o projeto 

“Bom de bola, bom na escola”, 
realizado no local desde 
setembro de 2021.

Durante a entrega oficial, 
o prefeito Rodrigo Ashiuchi 
esteve acompanhado dos 
secretários de Esporte e La-
zer, Arnaldo Marin Junior, 
o Nardinho, e de Governo, 
Alex Santos, bem como do 
vereador Rogério Castilho, 
que destinou R$ 45 mil em 
emendas impositivas para as 
obras de adequação do cam-
po, reformas dos vestiários e 
banheiros, zeladoria externa 
e das salas de apoio para 
os professores voluntários 
e auxiliares. 

Os encontros do projeto 
“Bom de bola, bom na escola” 
são realizados aos sábados 
na nova Arena. Os horários 
dos treinos são segmentados 
por faixa etária.

Arena esportiva 
Palmeirinha é 
inaugurada na 
Vila Ipelândia

Esporte 



cidades Terça-feira, 5 de julho de 20224 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

Inscrições continuam 
abertas até 15 de julho

Mogi- As inscrições para a 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) continuam abertas para 
os interessados em concluir o 
Ensino Fundamental na rede 
municipal de ensino de Mogi 
das Cruzes. O prazo final é o 
dia 15 de julho. Poderão se 
inscrever jovens a partir dos 
15 anos completos e aqueles 
que ainda não concluíram 
o Ensino Fundamental. As 
aulas serão ministradas na EM 
Coronel Almeida, localizada 
no centro de Mogi das Cruzes.

No período da manhã, das 
8 às 12 horas, serão ofertadas 
vagas para o Ciclo I do ensino 
fundamental, que corresponde 
do 1º ao 5º ano. À noite, as 
aulas serão das 19 às 22 horas 
e além do Ciclo I, os alunos 
poderão cursar o Ciclo II (6º 
ao 9º ano).

Para o supervisor de En-
sino, Kennedy de Paula, “o 
EJA pode contribuir para 
realização de sonhos, desde 
a leitura de uma publicação, 
documentos ou para o de-
senvolvimento profissional 

EJA 2º semestre

e até mesmo pessoal”.
A inscrição poderá ser feita 

pelo aplicativo Educa + Mogi 
ou pelo site da Secretaria 
Municipal de Educação pe-
los alunos maiores de 18 

anos ou pais e responsáveis. 
Para aqueles que utilizarem 
o celular, a orientação é es-
colher a opção “Versão para 
Computador” para melhor 
visualização da tela.

Os alunos que forem 
menores de idade deverão 
estar acompanhados de um 
responsável para realizar a 
inscrição. As unidades es-
colares municipais também 
estão aptas a realizarem as 
inscrições para o EJA.

Aulas serão ministradas na EM Coronel Almeida, no centro

Divulgação/PMMC

Minuto Natureza tem foco 
em atividades ao ar livre

Mogi- “A céu aberto” é o 
tema da nona edição da revista 
digital Minuto Natureza – Escola 
Ambiental vai à sua casa, que 
está em seu segundo ano de 
publicação. A edição aborda 
a concepção do desempare-
damento da infância para que 
aconteçam mais atividades 
ao ar livre seja na escola, em 
casa com os familiares ou na 
comunidade. Esta edição e os 
anteriores estão disponíveis 
no portal da Secretaria de 
Educação de Mogi das Cruzes.

Com base na cultura das 
infâncias, essa edição é um 
convite para a criação de es-
paços com elementos naturais 
e brincantes a céu aberto, de 
forma divertida e desafiadora 
para que as crianças possam 
interagir com o mundo natural 
e reconhecer a importância 
da preservação ambiental e 
da conservação dos recursos 
ecossistêmicos.

Os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável em 
pauta são o ODS 15 - Vida 
Terrestre (Proteger, recuperar 

Nona edição 

e promover o uso sustentável 
dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a deser-
tificação, deter e reverter a 
degradação da Terra e deter 
a perda de biodiversidade) e 
o ODS 3 - Saúde e Bem-estar 
(Assegurar uma vida saudável 
e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades.)

As edições são elaboradas pela 
Escola Ambiental de Mogi das 
Cruzes e pelo Departamento 

Pedagógico da Secretaria Mu-
nicipal de Educação. A revista 
é uma proposta educativa que 
tem por objetivos aproximar 
os educadores, os estudantes 
e seus familiares da fauna e 
flora do município de Mogi 
das Cruzes; fortalecer vínculos 
com a natureza; contribuir 
para a conservação das nossas 
belezas e riquezas naturais e 
tornar o tempo na escola ou 
em casa com a família ainda 
mais especial.

Edição estão disponíveis no portal da Secretaria de Educação 

Divulgação/PMMC

Prefeitura suspende licitação 
após recurso administrativo

Consórcio Mogi Limpa alega que concorrente não apresentou requisitos-chave do edital de licitação

CONCORRÊNCIA DO LIXO

Mogi - A Comissão Munici-
pal Permanente de Licitação 
(CMPL) da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes suspen-
deu na semana passada o 
processo licitatório para 
a escolha do consórcio 
responsável pela limpeza, 
coleta e destinação do lixo 
residencial no município. 
A definição foi publicada 
na última quinta-feira. Em 
comunicado publicado 
no portal de licitações do 
município, o presidente da 
CMPL, Acacio Alves Filho, 
informou que o recurso 
administrativo apresentado 
por uma das participan-
tes do certame suspendeu 
o processo de abertura 
dos envelopes, que estava 
marcado para a sexta-feira 
passada, às 10 horas.

O recurso para suspensão 
do certame foi apresentado 
pelo Consórcio Mogi Limpa, 
composto pelas empresas 
Engep Ambiental e Peralta 

Ambiental - sendo a última 
a atual contratada pela 
municipalidade para os 
serviços de limpeza e zela-
doria urbana por contrato 
emergencial. Em sua peti-
ção, o consórcio questiona 
a habilitação concedida 
ao concorrente Consór-
cio InoveMogi, composto 
pelas empresas Promulti e 
CS Brasil.

Em sua argumentação, os 
reclamantes apontam que 
três pontos do edital de lici-
tação foram desrespeitados: 
a inscrição estadual da CS 
Brasil para os serviços de 
coleta de lixo residencial; 
a falta de certidão negativa 
de débitos da Promulti 

junto à Fazenda do estado 
do Rio de Janeiro e a falta 
de comprovação da desti-
nação do lixo recolhido no 
município, alegando que o 
envio dos resíduos para um 
aterro particular na cidade 

de Jambeiro não caracteriza 
a destinação, mas a logística 
para terceiros.

No comunicado, a CMPL 
deu prazo de cinco dias 
úteis, seguindo os termos 
do artigo 109 da Lei Federal 

8.666/1993 para a impug-
nação de recursos, auto-
rizando vistas e cópias às 
partes interessadas.

Procurada pela reporta-
gem, a Prefeitura de Mogi 
das Cruzes declarou que 

a concorrência não foi 
suspensa, mas o recurso 
abriu o prazo para as partes 
citadas apresentarem suas 
contrarrazões, e que ao 
final do prazo o recurso e 
as justificativas serão ana-
lisadas. “O resultado desta 
análise será publicado e será 
informada nova data para a 
abertura das propostas. Tal 
procedimento é comum em 
concorrências deste tipo e, 
neste momento, não repre-
senta nenhum prejuízo à 
finalização do processo”, 
concluiu a municipalidade 
em nota.

O processo licitatório 
para a coleta e destinação 
do lixo foi aberto em maio 
deste ano. O contrato tem 
duração prevista de um ano, 
com a possibilidade de ser 
renovado pelo mesmo pe-
ríodo por mais quatro anos. 
O valor máximo do contrato 
é de R$ 8,6 milhões por 
mês, sendo da modalidade 
do menor preço para os 
serviços requisitados. 

André Diniz

Prefeitura declarou que recurso abriu o prazo para partes citadas apresentarem contrarrazões

Divulgação/PMMC

Poderão se inscrever 
jovens a partir dos 15 
anos e aqueles que 
ainda não concluíram 
o Ensino Fundamental

Reclamantes 
apontam que 
três pontos do 
edital teriam sido 
desrespeitados
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Mês do Rock é celebrado 
em nova programação

Suzano- A Secretaria de 
Cultura divulgou nesta semana 
a programação de julho do 
Cineteatro Wilma Bentivegna 
(rua Paraná, 70 - centro), que 
terá exibições que celebram 
o mês do rock. Os títulos 
em destaque evidenciam a 
trajetória de grandes astros 
do estilo musical como Raul 
Seixas, Cazuza e John Lennon. 
As sessões são gratuitas e rea-
lizadas de terça e quarta-feira, 
às 10 e às 14 horas.

A partir do próximo dia 5 
de julho, os amantes do rock e 
de filmes biográficos poderão 
desfrutar de clássicos do cinema 
e relembrar a perseverança 
dos artistas que chegaram 
ao estrelato da fama com o 
dom da composição e voz. 
A programação inicia com a 
exibição da obra “Raul Seixas 

- O início, o fim e o meio”, e 
segue com os filmes “Cazuza, 
o tempo não para” e “Somos 
tão jovens”, todas no período 
matutino. Para encerrar o mês 
com chave de ouro, a história 
inspiradora do vocalista de “Os 

Cultura

Beatles” ganha as telas com “O 
Garoto de Liverpool”.

Além dos filmes em alusão 
a data comemorativa, a Pasta 
ainda vai disponibilizar outros 
títulos para atender todos os 
gostos como “Reine sobre 
mim”, “Albergue Espanhol” e até 
mesmo “Ritmo de um sonho”. 
Seguindo na modalidade da 
ficção científica, a população 
também vai poder desfrutar 
de uma sessão de “Eu sou a 
lenda”, protagonizado por 
Will Smith, importante nome 

do cinema norte-americano.
Os suzanenses poderão 

relembrar a adolescência com 
o filme “High School Musical 

- o show”, o fenômeno teen 
dos anos 2000 que cativou 
diversas pessoas com a história 
no colégio “East High School” 
e a torcida do “Wildcats”. As 
classificações indicativas podem 
ser conferidas no site oficial 
(www.suzano.sp.gov.br/web/
cultura/programacao-cineteatro), 
bem como o cronograma 
completo.

Sessões são gratuitas e abertas ao público no Cineteatro

Wanderley Costa/ Secop Suzano

Câmara de Mogi recebe Santa 
Casa para debater convênio

Encontro pretende tratar da parceria entre entidade e Prefeitura para manter o atendimento no Pronto-Socorro

SAÚDE

Mogi - A Câmara Muni-
cipal de Mogi das Cruzes 
promove hoje, às 10 horas, 
uma audiência com repre-
sentantes da Santa Casa 
de Misericórdia de Mogi 
das Cruzes para tratar do 
futuro dos atendimentos no 
Pronto-Socorro do hospital 
filantrópico.

O evento acontecerá no 
auditório Vereador Tufi Elias 
Andery, no prédio anexo do 
Legislativo mogiano, e será 
transmitido também pelas 
redes sociais e pela TV Câmara 
de Mogi (canal 3.2 UHF). 
Participarão do encontro a 
Comissão Permanente de 
Saúde, Zoonoses e Bem-

-Estar Animal da Câmara, 
e o provedor da Santa Casa 
de Misericórdia, José Carlos 
Petreca.

O convite foi feito pela 
comissão há duas semanas, 
com o intuito de esclarecer 
à população a situação atual 
do convênio entre a entidade 

Encontro deve ocorrer hoje no auditório Vereador Tufi Elias Andery da Câmara

filantrópica e a Prefeitura 
de Mogi das Cruzes para a 
utilização das dependências 
do Pronto-Socorro Municipal, 
e as recentes declarações 
da direção da Santa Casa 
em não renovar o convênio 
assinado em 2019 com a 
municipalidade e renovado 
no início deste ano.

Segundo declarações 
recentes da Santa Casa, a 
desistência em promover 
a renovação do convênio 
tem como justificativa a 
diferença entre os repasses 
feitos pela municipalidade 
por meio do contrato e o 
valor de custeio necessário. 
As demandas vinham sendo 
feitas pela direção desde o 
final do ano passado, quando 
afirmou que os repasses de 
R$ 900 mil definidos em 
contrato já não abarcavam 
a demanda, que aumen-
tou com o fechamento do 
Pronto-Socorro do Hospital 
das Clínicas Luzia de Pinho 
Melo, em 2021.

Atualmente, de acordo 

com a administração mu-
nicipal, o valor repassado 
mensalmente é de R$ 1,8 
milhão para a Santa Casa. 
No final do ano passado, a 
entidade filantrópica afirmou 
que havia a necessidade de 
R$ 3,6 milhões por mês para 
o funcionamento.

Recentemente, a Prefei-
tura informou que recebeu 
com surpresa a posição da 

Santa Casa. O contrato se 
encerra em 28 de agosto, 
e com isso, a Secretaria de 
Saúde informou que está 
buscando alternativas para 
que a população não seja 
desassistida. Entre elas está 
a possibilidade de implanta-
ção de um Pronto-Socorro 
no Hospital Municipal Pref. 
Waldemar Costa Filho, lo-
calizado no distrito de Braz 

Cubas.
“A Prefeitura está sempre 

à disposição para prestar es-
clarecimentos e irá atender o 
convite da Câmara, contudo, 
antes é fundamental que se 
realizem conversas prévias 
com a Santa Casa para que 
a Secretaria de Saúde possa 
prestar os esclarecimentos 
à Câmara com o devido 
embasamento. Sendo assim, 

a Secretaria de Governo pro-
tocolou hoje um pedido na 
Câmara para que a reunião 
seja remarcada para outra data, 
com o objetivo de realizar 
a devida interlocução com 
a Câmara Municipal, com 
dados e subsídios cabais”, 
informou em nota na noite 
de ontem.

Procurado pela reporta-
gem, o provedor José Car-
los Petreca, da Santa Casa 
de Misericórdia de Mogi 
das Cruzes, confirmou sua 
presença ao evento, e rei-
terou o intento da direção 
da entidade filantrópica de 
não renovar o convênio com 
a administração municipal 
para o uso das dependências 
do Pronto-Socorro. 

Andre Diniz
Divulgação/CMMC

Festival de Inverno recebe 
Sinfônica de Mogi hoje

Mogi - A Orquestra Sin-
fônica Jovem de Mogi das 
Cruzes sobe hoje, às 20 
horas, no palco do Theatro 
Vasques para um concerto 
muito especial que carre-
ga uma emoção dupla: de 
estrear na programação do 
13º Festival de Inverno de 
Mogi das Cruzes e também 
realizar a pré-estreia da sua 
participação no Festival de 
Inverno de Campos do Jordão, 
marcada para o próximo 
sábado, às 11 horas.

O público irá ouvir hoje 
grandes obras como Bolero, 
de Ravel, um clássico de 
1928, que contagia pela 
maneira em que os instru-
mentos solistas mudam a 
cada passagem, e como os 
demais são inseridos até se 
totalizarem na orquestra. 

“La forza del destino”, ópera 
italiana de Giuseppe Verdi, e 

“Suite Numero 1” Carmen, de 
Bizet, compõe o repertório 
da orquestra, sob a regência 
do maestro Gerson Lelis.

O tenor convidado Sérgio 

Música

Verneck levará o público 
para Itália com “Sole Mio”, 

“Torna a Sorriento”, “Non ti 
scordar di me”, entre outras 
canções italianas.

“Nos preparamos para fazer 
um concerto grandioso, à 
altura do Festival de Inverno 
do município, e para repre-
sentar com excelência Mogi 
das Cruzes em Campos do 
Jordão”, destaca Lelis.

A entrada no Vasques é 
gratuita e sujeita à lotação. 

É recomendado chegar com 
uns 20 minutos de antece-
dência. O espaço de cultura 
fica na rua Dr. Corrêa, 515, 
no centro de Mogi. Mais 
informações sobre o evento e 
a programação do Festival de 
Inverno podem ser obtidas 
pelo telefone 4798-6900, 
pelo e-mail culturamogi@
mogidascruzes.sp.gov.br, pelo 
site da Secretaria Municipal 
de Cultura (www.cultura.
pmmc.com.br).

Sinfônica Jovem receberá convidado especial

Divulgação

Santa Casa 
reiterou que não 
tem interesse em 
renovar o convênio 
com a Prefeitura
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo
Fátima revela para Cecília que acredita que Leonardo esteja infl uenciando 

negativamente Gustavo, mas que não têm como provar nada.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão
Joaquim guarda o cartaz com a foto de Davi. Leônidas salva Matias de uma 

queda. Úrsula incentiva Joaquim a conversar com Davi. Heloísa revela a 

Olívia que Matias é seu pai e implora que ela guarde o seu segredo. Julinha 

e Constantino escondem a joia do turbante de Valentino. Abel se irrita com 

o sucesso de Lucinha/Lúcio no jogo de futebol. 

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem
Alfredo tenta convencer Sossô a esquecer o que Chiquinho disse sobre Pat 

e Moa. Ítalo pensa em montar uma sala secreta na sede da Coragem.com. 

Regina mente para Leonardo sobre a conversa que teve com Paulo. Renan 

discute com Lou. Danilo sugere que Bob faça uma festa em sua mansão. 

Rebeca grava Chiquinho contando sobre a sua queda da escada e o braço 

quebrado. Alfredo se aconselha com Joca.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Filó e Irma lamentam a discriminação dos peões com Zaquieu. Mariana 

assume para José Leôncio seus erros do passado, e faz um alerta sobre a 

possibilidade de que Juma domine Jove. Guta e Marcelo confessam que ainda 

se gostam. Irma e Trindade se beijam. Jove deixa José Leôncio preocupado 

ao dizer que Juma espera que ele viva com ela na tapera. 

RECORD, 21H

Amor Sem Igual
Ramiro conta a verdade para Tobias. O milionário diz que precisa de um 

transplante de rim e por isso procurou a fi lha bastarda. Tobias tenta disfarçar 

sua satisfação. Ramiro avisa que fará de tudo para conseguir um novo órgão. 

Ele diz que algum aluno da Bras Esportes pode ser compatível. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Não podemos apagar os 

erros que cometemos na vida, 

mas podemos transformá-los 

em aprendizado que fará com 

que o que hoje nos parece 

impossível se torne possível.

Não se culpe, não se 

cobre e não se puna 

demasiadamente. Isso 

só causa ansiedade e só 

atrapalha o seu trabalho e 

crescimento pessoal. Não 

fique obcecado pela perfeição.

Não há nada mais 

desafiador e inspirador do 

que superar os obstáculos 

que aparecem em nossa 

MOMENTO
especial

APAGUE O IMPOSSÍVEL DA SUA VIDA!

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

MARIALICE DELA PLATA

HUGO BATALHA 

 Parabéns! Você merece tudo de melhor nessa vida! Que 

tenha muitos dias de lindas paisagens e de belos arco-íris.

“ O melhor da vida é de graça.”

 cultura@jornaldat.com.br

vida aprendendo a lidar com 

nossas imperfeições. Não 

mantenha o seu foco nos 

resultados, no compromisso 

com o êxito e no destino 

final. Assim você perde toda a 

beleza e encanto do caminho.

Tenha fé e confiança em 

você! Os erros do passado 

você não pode apagar, mas a 

palavra impossível você pode 

tirar do seu vocabulário.
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRU-
ZES – SEMAE

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2022 - PROCESSO Nº 200.480/2022

OBJETO: Aquisição de motocicleta 0km.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por inter-
médio do Sr. Diretor Geral Adjunto, torna público para conhecimento dos 
interessados que, por interesse e necessidade desta Autarquia, fica redesig-
nada para o dia 17 de agosto de 2022 até às 08h00 a data de recebimento 
das propostas que inicialmente estava marcada para o dia 21 de julho de 
2022, EXCLUSIVAMENTE EM AMBIENTE ELETRÔNICO, no endereço 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br. As demais condições do edital serão 
mantidas e o documento poderá ser examinado, juntamente com seus 
Anexos, no site http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. Mogi das 
Cruzes, 04 de julho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral 

Adjunto

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 042/2022 - PROCESSO Nº 200.680/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LABORATÓRIO.

EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 02, 05, 07, 08, 09, 11, 18, 30, 36, 37, 
40, 43 e 51: HEXIS CIENTIFICA LTDA. no valor global de R$ 129.100,00 
(cento e vinte e nove mil cem reais); Lotes 04, 06, 12, 13, 21, 24, 28, 29, 
31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 45, 47, 48, 50 e 54: RLV COMERCIO DE PRO-
DUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI. no valor global de R$ 31.714,02 
(trinta e um mil setecentos e catorze reais e dois centavos); Lotes 01, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 e 46: LUSA MED LTDA. no valor 
global de R$ 9.186,92 (nove mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e 
dois centavos); Lotes 03, 10, 39, 42, 44, 49, 52, 53 e 55: Desertos. Mogi 
das Cruzes, em 22 de junho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Di-

retor Geral Adjunto.

ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) -
                              AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 

PRESENCIAL 
PROCESSO Nº. 100/2022 - EDITAL DE PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº. 007/2022 - PP
A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará 
no dia 19 de julho de 2022, às 10h00min, a Sessão Pública 
do Pregão destinado à Aquisição de gêneros alimentícios para 
a Câmara Municipal de Suzano durante o semestre. O res-
pectivo edital está disponível em: www.camarasuzano.sp.gov.
br/certames . Informações: (11) 4744-8000 ou cpl_eap@
camarasuzano.sp.gov.br. Suzano, 4 de julho de 2022 - Ver. 

Leandro Alves de Faria - Presidente
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ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) -
AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO Nº. 090/2022 - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 006/2022 - PP

A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará no dia 
18 de julho de 2022, às 10h00min, a Sessão Pública do Pregão des-
tinado à AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER 
COMPATÍVEIS, NOVOS, NÃO REMANUFATURADOS, NÃO 
RECONDICIONADOS, NÃO REPROCESSADOS E NÃO RECAR-
REGADOS PARA AS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. O respectivo edital está dis-
ponível em: www.camarasuzano.sp.gov.br/certames. Informações: 
(11) 4744-8000 ou cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br. Suzano, 4 

de julho de 2022 - Ver. Leandro Alves de Faria - Presidente
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COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CMPL
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 025-2/20 - PROCESSO Nº 28.973/20.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
VIÁRIO DO CORREDOR NORDESTE, NO TRECHO ENTRE A AV. JOÃO XXIII À AV. 
FRANCISCO R. FILHO COM AV. PEDRO ROMERO, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM 
VIADUTO SOBRE A VIA FÉRREA, NO DISTRITO DE CÉZAR DE SOUZA, NO MUNICÍPIO 
DE MOGI DAS CRUZES - COMO ETAPA DO PROGRAMA VIVA MOGI.
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Comissão Municipal Permanente 
de Licitação – CMPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que após análise da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e da Secretaria Municipal de Finanças, foi dado 
DESPROVIMENTO ao recurso administrativo apresentado pela empresa CONSÓRCIO VIVA 
MOGI (DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA / PAULITEC CONSTRUÇÕES 
LTDA), mantendo-se a decisão anteriormente proferida quanto à sua INABILITAÇÃO para 
a fase seguinte do certame e PROVIMENTO ao recurso administrativo apresentado pela 
empresa CONSTRUTORA KAMILOS LTDA, retificando a decisão anteriormente proferida, 
INABILITANDO a empresa CONSÓRCIO EE – CORREDOR NORDESTE (ETC EMPR. E 
TECN. EM CONSTR. LTDA / EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.) para a fase seguinte 
do certame. Fica estabelecido o dia 07 de julho de 2022, às 10 horas, para abertura dos 
envelopes nº 2 – PROPOSTA, na sala de reuniões da Comissão Municipal Permanente de 
Licitação – CMPL, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – 1º andar (Edifício – Sede da 
Municipalidade).

Mogi das Cruzes, em 04 de julho de 2022.
ACACIO ALVES FILHO - Presidente da CMPL

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Jogos Regionais de Xadrez acontecem em Ferraz 

Ferraz de Vasconcelos vai sediar, entre sexta-feira e sábado, os Jogos Regionais de 

Xadrez, com a participação de atletas de 14 municípios. Nesta 64° edição dos Jogos 

Regionais não haverá uma cidade sede, as partidas vão ocorrer simultaneamente em 

várias localidades. Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de 

Esporte e Lazer pelo número 4679-5940.

Legislativo acompanha o início 
da regularização fundiária

Entre as autoridades presentes no evento, o secretário executivo de Habitação do Estado, Fernando Marangoni

CHÁCARA SANTO ÂNGELO

Mogi - O presidente da 
Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, Marcos Furlan 
(PODE) representou o Legis-
lativo na última sexta-feira no 
evento que marcou o início 
do processo de regularização 
fundiária da região conhecida 
como Chácara Santo Ânge-
lo. A cerimônia aconteceu 
na sede da Associação Alfa 
Jundiapeba e contou com 
a presença do secretário 
executivo de Habitação do 
Estado, Fernando Marangoni; 
do coordenador municipal de 
Habitação, Rogério Dirks, e 
do presidente da associação 
que presta assistência aos Cerimônia foi na sede da Associação Alfa Jundiapeba

moradores da área, Marcelo 
Morais Dantas. 

“Aqui será um bairro plane-
jado que terá também áreas 
verdes, áreas de preservação 
ambiental, preservação de 
rios e córregos. Este projeto 
servirá como exemplo para 
o Brasil inteiro dada a sua 
extensão territorial e o número 
de pessoas beneficiadas e a 
forma como será executado. 
Vocês terão água e saneamento 
básico, iluminação pública, 
posto de saúde, creche, entre 
outras benfeitorias. Tudo foi 
pensado para que a partir da 
regularização outras melhorias 
sejam feitas a médio e longo 

prazo”, assegurou Dirks. 
Furlan ressaltou que se 

trata de uma luta antiga 
da população local junto à 
vários vereadores: “A regula-
rização fundiária tem vários 
processos, mas o secretário 
Marangoni se comprome-
teu a tocar com agilidade e 
estamos vendo a evolução 
à passos largos. Há menos 
de um mês estivemos aqui 
com o prefeito anunciando o 
envio da documentação para 
o cartório e agora damos 
início ao processo que fará 
a demarcação das áreas”. 

Segundo o secretário Fer-
nando Marangoni ainda este 

mês terão início as medições 
dos terrenos e até o final 
deste ano serão entregues 
os títulos de propriedade 
aqui do Santo Ângelo. “O 
primeiro benefício da re-
gularização é a segurança 
jurídica, para que tudo aquilo 
que construíram ao longo 
da vida é propriedade sua 
e quando não estivermos 
mais aqui estará garantido 
para seus filhos. Em segundo 
lugar, com a documentação 
o valor do imóvel aumenta, 
no mínimo 30%. E como 
benefícios indiretos o governo 
pode trazer os equipamen-
tos públicos e implantar a 
infraestrutura necessária”, 
informou Marangoni.

Depois Furlan acompanhou 
a entrega pelas mãos do 

prefeito Caio Cunha (PODE), 
do secretário Marangoni, e 
do coordenador municipal 

de Habitação, de 17 títulos 
de propriedade a moradores 
da Vila Natal.

Diego Barbieri/CMMC

Fundo Social de Suzano 
recebe 350 cobertores

Suzano- O Fundo Social de 
Solidariedade recebeu doações 
de 350 cobertores, que serão 
destinados às famílias em 
situação de vulnerabilidade 
por meio da Campanha do 
Agasalho. Os itens assistenciais 
são provenientes de ações 
solidárias promovidas pela 

Campanha do Agasalho 

Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) e pela equipe local do 
Poupatempo, no qual foram 
recebidos pela dirigente do 
órgão, a primeira-dama Larissa 
Ashiuchi, em cerimônia oficial 
na última semana.

Do total recebido, 250 

cobertores foram obtidos 
por meio da parceria com a 
Sabesp, que também doou 20 
pacotes de fraldas adultas e 
infantis. Estas doações são fruto 
do “Programa Voluntariado 
Corporativo”, que contou 
com a participação de empre-
sas como a Zigurate, Fimm 
Brasil, Gestão de Medicação 
e Faturamento (GMF), Norte 
Sul, Sanesi e Planal, para as 
arrecadações destinadas às 
cidades do Alto Tietê, que 
somaram em 1.350 itens.

A equipe do Poupatempo 
de Suzano também contribuiu 
com mais cem cobertores 
novos, impulsionando o 
alcance da meta instituída 
para este ano de 60 mil itens 
arrecadados. A Campanha 
do Agasalho segue até o dia 
30 de julho e os suzanenses 
que desejam integrar esta 
corrente do bem podem se 
dirigir até um dos pontos de 
arrecadação, disponíveis no site 
oficial (www.suzano.sp.gov.br/
web/pontos-de-arrecadacao-

-campanha-do-agasalho-2022) 


