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Mogi renova convênio com 
Pronto-Socorro da Santa Casa

Anúncio foi feito ontem pelo prefeito Caio Cunha nas redes sociais; novo contrato passa a valer em 29 de agosto

GUARAREMA

O prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha, anunciou na noite de 
ontem em suas redes sociais a re-
novação do convênio com a Santa 
Casa para o atendimento no Pronto-

-Socorro (PS) do hospital. O novo 
contrato terá duração de um ano e 
passa a valer no dia 29 de agosto, 
após o término do convênio atu-
almente em vigor. O valor do re-
passe mensal, segundo o chefe do 
Executivo em entrevista à TV local, 
continua o mesmo de R$ 1,8 mi-
lhão, com teto de R$ 2,2 milhões. 
A Prefeitura e a Santa Casa devem 
unir forças para pedir ao Estado so-
luções para evitar a superlotação, que 
atinge o Pronto-Socorro e as Unida-
des de Pronto Atendimento (UPAs). 
Cidades, página 4
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A Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes aprovou na sessão de 
ontem o projeto de lei que assegura 
os benefícios do vale-alimentação 
e vale-refeição para os servidores 
da ativa do Poder Legislativo. O 
projeto, que atende uma reivindi-
cação antiga, foi assinado pelos 23 
integrantes da Casa de Leis mogia-
na. Cidades, página 5

Servidores

LEGISLATIVO 
APROVA 
BENEFÍCIOS

RECESSO

Férias escolares 
têm início na 
região. p3

Projeto de lei aprovado que garante benefícios aos servidores foi assinado pelos 23 vereadores 

Diego Barbieri/CMMC

 Feira do Produtor é destaque no Festival de Inverno. Cidades, página 8

Esportes

Equipe se destaca na Copa São 
Paulo de Ginástica Rítmica

Três atletas conquistaram o pódio pelas categorias 
adulto e infantil na disputa estadual. Cidades, página 8
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EDITORIAL 

Inadimplência

C
om os preços de produtos e ser-
viços aumentando como vemos 
atualmente, mesmo que o preço 
da gasolina esteja aparentemen-

te em queda graças a redução de imposto 
como publicamos ontem, infelizmente não 
surpreende que a inadimplência em Mogi 
das Cruzes feche o primeiro semestre do 
ano com o total de R$ 12 milhões em dé-
bitos. Os dados são do Serviço Central de 
Proteção ao Crédito (SCPC), da Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), em 
destaque na edição de hoje.

Embora com uma queda significativa em 
relação ao ano passado, quando as dívidas 
somavam R$ 15 milhões, o resultado divulga-
do pela ACMC não deixa de ser preocupan-
te. São mais de 12 mil pessoas endividadas 
na cidade, a grande maioria com um paga-
mento pendente. Situação que não deve ser 
muito diferente nas outras cidades da região. 

 A própria associação mogiana credita o 
recuo da inadimplência à retomada do em-
prego, e é o que temos visto com os últimos 
saldos positivos de vagas registrados pelo 
Cadastro Geral de Empregados e Desem-

pregados (Caged) em Mogi, como também 
no restante do Alto Tietê. O último levanta-
mento feito pelo Mogi News/Dat com base 
nos dados do Ministério do Trabalho revelou 
a criação de mais de três mil vagas no mês 
de maio na região. 

Outro fator para a redução dos endivi-
dados, de acordo com a entidade, é a ante-
cipação do 13º salário para aposentados e 
pensionistas, sem dúvida uma importante 
injeção de recursos na economia. E nesses 
tempos difíceis, que já eram desafiadores an-
tes mesmo da pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19), a renda de pessoas idosas se 
tornou, em muitas famílias, a principal fon-
te de recursos para garantir a sobrevivência. 
Atenção, porém, para os casos de violência 
financeira, quando o idoso é impedido de 
administrar seus próprios recursos. 

Mas, como temos dito aqui é preciso pensar 
na economia, em políticas públicas voltadas 
para o emprego e renda, em ações que esti-
mulem o investimento privado nas cidades, 
Estados e no país para revertermos o quadro 
atual e retomar efetivamente o crescimento 
econômico e social. 

A PEC Kamikaze vai pio-
rar, e muito, nossa economia, 
que já é ruim. O governo 
federal vai injetar mais de 
R$ 40 bilhões na economia 
e isso pode parecer muito 
bom para quem vai receber, 
mas na verdade é ruim para 
todos. Durante a pandemia, 
bilhões de reais foram des-
tinados ao Auxílio Emergen-
cial de forma indiscriminada, 
sem qualquer controle, e o 
que observamos foi a mais 
forte pressão sobre os preços 
e a volta da inflação.

Em determinados perío-
dos apenas supermercados 
estavam abertos e milhões 
de consumidores passaram a 
fazer estoque de mercadorias 
básicas, temendo um desa-
bastecimento, e vimos o ins-
tantâneo reaparecimento do 
pior cenário na economia, a 

Inflação

ARTIGO
Cedric Darwin

inflação descontrolada. Hoje, 
todos vivemos esse desastre 
econômico, mas, sempre, 
quem mais sofre seus nefas-
tos efeitos são os mais pobres, 
justamente aqueles destina-
tários dos bilhões liberados.

Dinheiro precisa ter ori-
gem. De onde veem os bi-
lhões que serão distribuídos 
para os mais pobres, cami-
nhoneiros e taxistas. Qual 
será o efeito real dessa derra-
ma de dinheiro? Certamente 
mais inflação. Não adianta 
distribuir dinheiro para um 
ilusório e temporário respi-
ro se logo depois haverá um 
afogamento coletivo. Quem 
tem fome, tem pressa, mas 
sair distribuindo dinheiro de 
forma aleatória, além de ge-
rar inflação, corrói o próprio 
benefício concedido.

No mais acaba em dezem-

bro de 2022, em janeiro de 
2023 não haverá mais fome? 
É claro que haverá e ela será 
maior e mais abrangente. Para 
quem é rico nada muda, mas 
para quem é pobre a situação 
vai piorar muito com o açoi-
te da inflação. Não podemos 
esquecer que já convivemos 
com uma altíssima taxa de 
juros. Há redução de impos-
tos, o que implica em menor 
arrecadação e possível déficit 
nas contas públicas. 

A economia só se reorga-
niza com estímulo e a viabili-
dade da atividade econômica 
que gera empregos, renda e 
impostos, o que só ocorre 
com reformas administrati-
va e fiscal, e desburocratiza-
ção, tudo o que não foi feito. 
Mas o que importa agora é 
o voto, a economia a gente 
vê depois.

Cedric Darwin é mestre em Direito e 

advogado.
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 � Colônia de Férias

O Mogi Shopping, localizado na Ave-
nida Ver. Narciso Yague Guimarães, 
1.001, promoverá uma Colônia de Fé-
rias e as inscrições abrem no próximo 
domingo, das 15 às 18 horas. As atra-
ções são gratuitas.

 �Bienal do Livro

Na 26ª edição da Bienal Internacional 
do Livro de São Paulo, que ocorre até 
o próximo domingo, no Expo Center 
Norte, nos Pavilhões Branco e Verde, 
traz Portugal como convidado de hon-
ra no ano marcado pelo bicentenário 
da independência do Brasil. O Grupo 
Companhia das Letras celebra a vol-
ta do evento em sua versão presencial 
com muitas novidades.

 �Espetáculo 

Ainda há tempo para adquirir ingres-
sos para o espetáculo “Shrek - O Mu-
sical, estudo e montagem de obra”, 
que será apresentado no próximo fim 
de semana, no Theatro Vasques. Os in-
teressados devem entrar em contato 
com a escola Danielle Bittencourt pelo 
telefone 4799-9203, ou com a produ-

ção do musical pelo 99378-1244. Cada 
ingresso custa R$ 50, mais um pacote 
de absorventes – que será doado para 
a campanha Tia Chica, do Fundo So-
cial de Mogi das Cruzes.

 �Festival Cultura Sertaneja 

O 2º Festival Cultura Sertaneja será 
realizado nos dias 9 e 10 de julho, na 
Sociedade Ambiental Amigos de Taia-
çupeba (SAT), com entrada gratuita. O 
evento contará com atrações musicais, 
além de passeios guiados pelo proje-
to Roteiro do Patrimônio e doação de 
mudas nativas. Os interessados pode-
rão participar de um aulão de dança 
sertaneja e serão comercializados ar-
tesanatos e alimentos na festividade. 

 � “OAB Vai à Escola” 

A 55ª subseção da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB Suzano) está con-
correndo a 19ª edição do Prêmio In-
novare, por meio do projeto “OAB Vai 
à Escola”. A iniciativa voluntária, que 
garante noções básicas de direitos e 
deveres a alunos da rede estadual de 
ensino, concorre na categoria ‘Advo-
cacia’ tendo como assunto preponde-
rante a educação em direitos.

CONTRACAPA
ALINE SABINO•••

 editor@jornaldat.com.br
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Férias escolares começam 
nas cidades do Alto Tietê

Guararema, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba vão promover programação especial 

RECESSO 

Região - Mais de 129 mil 
alunos matriculados nas 
redes municipais de ensino 
da região estarão de férias 
até a próxima segunda-feira. 
O número é referente aos 
municípios de Suzano, Ita-
quaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Guararema, Poá, 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos e 
Santa Isabel. Em Guararema, 
Mogi e Itaquá, haverá uma 
programação cultural especial 
para alunos e profissionais 
da área. As informações são 
das respectivas Prefeituras 
e Secretarias de Educação.

O primeiro município 
a iniciar o recesso escolar 
foi Poá, no primeiro dia do 
mês. A secretária da Pasta, 
professora Simone Lacerda, 
informou que os 10.021 
alunos regularmente matri-
culados na rede municipal 
deverão voltar as atividades 
no próximo dia 21. 

No segundo dia do mês, 
a cidade que oficializou o 

As férias nas escolas municipais de Suzano iniciam no dia 11 e terminam no dia 

início do período de férias 
escolares foi Guararema. A 
previsão do retorno dos 
3.868 alunos matriculados 
é para o dia 18 de julho. No 
recesso, entre os dias de 11 e 
15 deste mês será realizada 
a IX Jornada da Educação 
com os profissionais da área 
educacional.

Os mais de 30 mil alu-
nos das escolas municipais 
de educação infantil em 
período parcial e de ensi-
no fundamental e EJA de 
Mogi das Cruzes entraram 
de férias ontem e devem 
retornar no também no dia 
18. As creches permanecem 
em funcionamento regular. 
Durante o recesso, segun-
do a Prefeitura, os alunos 
contam com a programação 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo, como o programa 
#AquiTemCultura, que ofe-
rece diversas apresentações 
artísticas no Parque da Cidade 
e no Parque Centenário. 

Outra cidade que também 
terá uma programação especial 

voltada às crianças, mas ape-
nas aquelas matriculadas em 
creches de período integral, 
é Itaquá. As atividades, de 
acordo com a administração 
municipal, seguirão o plane-
jamento anual do professor. 
No município, os 42.277 
alunos matriculados na rede 
municipal entrarão de férias 

na próxima segunda-feira e 
retornarão no dia 22 de julho. 

Bem como Itaquá, Suzano, 
Ferraz, Santa Isabel e Arujá 
iniciarão o recesso escolar 
na próxima segunda-feira, 
mas não contarão com uma 
programação especial de fé-
rias. Suzano possui cerca de 
27 mil alunos, que voltarão 

às atividades escolares no 
próximo dia 25, assim como 
os 20.601 estudantes de 
Ferraz. Em Arujá, os 10.500 
alunos retornarão às escolas 
no dia 28 de julho. Já os 
5.396 alunos de Santa Isabel 
voltarão no dia 29. 

*Texto supervisionado pelo 

editor. 

Everton Dertonio*
Divulgação/Secop Suzano

Arraiá do Fundo Social 
reúne 2 mil pessoas

Itaquá - O Arraiá orga-
nizado pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Ita-
quaquecetuba reuniu cerca 
de 2 mil pessoas no evento 
que aconteceu no último 
domingo, na sede da Secre-
taria de Serviços Urbanos. 
O dinheiro arrecadado com 
os ingressos será destinado 
à compra de cobertores 
para a campanha “Não me 
esqueça, me aqueça - Itaquá 
sem frio”.

A decoração era de encher 
os olhos e o público dançou 
ao som do Rastapé, Renan 
Oliveira, Trio Lazer do Forró 
e Anderson Cici. No espaço 
haviam pontos para foto, 
fogueira, chopp à vontade, 
barracas de alimentação e 
as crianças puderam brin-
car no touro mecânico, no 
escorregador, de chute a 
gol, peixinho, tiro ao alvo, 
cadeia e correio elegante.

“Estou muito agradecida 
por todos estenderem as 
mãos e me apoiarem mais 
uma vez nessa empreitada. 

Arraiá 

Juntos conseguiremos ajudar 
muitas famílias que estão em 
situação de vulnerabilidade”, 
disse a presidente do Fundo 
Social, Mila Prates Queroz.

Durante a abertura do 
evento, o prefeito Eduardo 
Boigues falou da importância 
dos trabalhos assistenciais do 
Fundo Social. “Esse evento 
está sendo realizado sem 
verba pública. O Fundo 
Social não possui dotação 
orçamentária, então as 

conquistas dependem da 
ajuda da população.”

A Campanha de inverno 
“Não me esqueça, me aqueça 
- Itaquá sem frio” vai até o 
final do inverno e, durante 
esse período, quem quiser 
doar é só ir até a sede do 
Fundo Social na rua Vereador 
José Barbosa de Araújo, 195 

- Vila Virgínia de segunda a 
sexta-feira, das 8  às 17 horas, 
e doar cobertor, meias ou 
sacos de dormir.

Dinheiro será destinado à compra de cobertores 

Dayane Oliveira/Prefeitura de Itaquá

Suzano - O projeto “Suzano 
Mais Emprego”, da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de Em-
prego, está divulgando nesta 
semana 145 oportunidades 
para quem está buscando 
uma colocação dentro do 
mercado de trabalho. Desta 
vez, os destaques vão para 
os setores de restaurante, 
transporte e costura. Soma-
dos, estes segmentos estão 
ofertando 53 oportunidades, 
o que representa mais de 
um terço de todas as vagas 
disponibilizadas.

Há 20 oportunidades para 
costureiros, sendo dez para 
trabalhar em Suzano ou Poá 
e as outras dez para trabalhar 
em Mogi das Cruzes. Em 
todos os casos é necessário 
morar no Alto Tietê e ter, 
pelo menos, seis meses de 
experiência comprovada 
na carteira de trabalho. O 
segundo segmento que está 
ofertando mais vagas é o 
de motorista habilitado na 
categoria “D” na Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH).Todas as vagas podem 
ser acessadas por meio do 
site bit.ly/suzano-emprego.

Projeto ‘Suzano 
Mais Emprego’ 
tem mais de 
cem vagas

Economia

Mogi- Uma ação coorde-
nada da Prefeitura de Mogi 
das Cruzes impediu, no final 
da tarde da última terça-feira, 
uma tentativa de invasão 
de uma área municipal no 
Jardim Piatã. O trabalho teve 
a participação da Guarda 
Municipal e do Departamento 
de Fiscalização de Posturas, 
com apoio da Polícia Militar 
e da Guarda Municipal de 
Itaquaquecetuba, que faz 
limite com a região.

As equipes foram des-
locadas para o local após 
denúncias encaminhadas 
à Secretaria Municipal de 
Segurança. Chegando ao 
local, os agentes verificaram 
que barracos estavam sendo 
construídos em um terreno 
municipal. Após um princí-
pio de resistência inicial dos 
invasores, a Guarda Municipa 
controlou a situação e os 
barracos foram desfeitos 
pelas equipes da Prefeitura.

A Secretaria Municipal 
de Segurança permanece 
monitorando a área para 
evitar novas tentativas de 

Ação evita ocupação de 
área municipal no Piatã

Tentativa de invasão

ocupação do espaço. 
A Prefeitura de Mogi das 

Cruzes mantém um trabalho 
contínuo para prevenir e 
evitar a ocupação irregular de 
imóveis em áreas municipais 
ou de proteção ambiental. 
As ações buscam evitar as 
ocupações, que geralmente 
ocorrem em locais impróprios 
e sem infraestrutura adequada, 
trazendo riscos para a saúde 
e até mesmo para a vida das 
pessoas, inclusive idosos 
e crianças. Além disso, os 
invasores não têm garantia 
da obtenção de moradias 
ou de permanecer no local 
ocupado.

As intervenções contam 
com o trabalho de uma equipe 
específica do Departamento 
de Fiscalização de Posturas, 
além da Guarda Municipal, 
com grupamentos como a 
Patrulha Rural e a Patrulha 
Ambiental.

A população também pode 
colaborar com o trabalho por 
meio de denúncias, que podem 
ser feitas pelo telefone 153, 
da Guarda Municipal, que 

Mogi- O Mercado Municipal 
de Mogi das Cruzes promo-
ve, até sábado, a Semana da 
Alimentação Saudável, um 
período para conscientizar a 
população sobre a importância 
da alimentação para prevenir 
doenças e melhorar a qualidade 
de vida. O evento é realizado 
por alunos do curso de Nutrição 
da Unopar e Anhanguera, que 
fornecem dicas e orientações 
aos visitantes.

O grupo montou um estande 
para mostrar a importância de 
consumir alimentos variados, 
como frutas, verduras e legu-
mes, aproveitando o ambiente 
do Mercadão para incentivar 
o consumo de qualidade. 
Uma rotina de alimentação 
saudável fortalece o sistema 
imunológico, fornece energia 
e promove a saúde do corpo.

No próximo sábado, Dia 
da Revolução Constitucio-
nalista, o Mercado Municipal 
adotará um horário especial 
de funcionamento, das 8 às 
14 horas.

Mercadão 
promove Semana 
da Alimentação 
Saudável 

Até sábado
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Projeto auxiliará na 
compra de cobertores

Mogi- O Fundo Social de 
Mogi das Cruzes firmou mais 
uma parceria que auxiliará 
no levantamento de recursos 
para a compra de cobertores, 
dentro da Campanha Inverno 
Solidário – Gestos que Aque-
cem. No próximo dia 20 de 
julho, às 19 horas, o Theatro 
Vasques receberá o Projeto 
Rock & Raiz – Nila Branco e 
Almir Pessoa.

Os ingressos custam R$ 50,00 
e começarão a ser vendidos a 
partir desta quinta-feira, dia de 
7 de julho, no Fundo Social, 
que fica no prédio da Prefeitura 

 Rock & Raiz

de Mogi das Cruzes (avenida 
Narciso Yague Guimarães, 
277 – 1º andar). Parte dos 
recursos arrecadados com a 
apresentação serão revertidos 
para a compra dos cobertores.

O Projeto Rock & Raiz 
nasceu com o objetivo de unir 
o rock and roll e a música raiz, 
com apresentações que que 
trazem Pink Floyd e Inezita 
Barroso em um mesmo palco, 
com as presenças da cantora e 
compositora Nila Branco e do 
cantor, violeiro e compositor 
Almir Pessoa. Nila Branco co-
meçou sua carreira em Goiânia, 

onde se apresentava em bares 
e clubes, e se mudou para São 
Paulo. Gravou seu primei-
ro disco independente em 
1998, intitulado “Nila Branco”. 
Dois anos depois, pela Abril 
Music, lançou o CD “Parte 
II”. A música “Diversão” fez 
parte da trilha sonora novela 

“Desejos de Mulher”, da TV 
Globo (2002). A discografia 
continuou com “Seus Olhos” 
(2003), “Tudo O Que Eu Quis” 
(2004), “Nila Branco Ao Vivo” 
(2006), “Confidência” (2010), 

“Sete Mil Vezes” (2012) e “Azul 
Anil” (2018).

Santa Isabel comemora 
aniversário de 190 anos

Santa Isabel - A cidade 
comemora no próximo 
domingo, dia 10 de julho, 
190 anos. Para celebrar a 
data, a Prefeitura preparou 
uma série de atrações que 
começam amanhã e seguem 
até domingo. “Depois de 
tantas privações e sacrifí-
cios durante a luta contra a 
Covid-19, a cidade de Santa 
Isabel comemora 190 anos 
de emancipação político-

-administrativa com muita 
esperança no futuro e muita 
fé. Convido a todos para 
comparecer e comemorar 
conosco a nossa alegria de 
sermos isabelenses”, disse dr. 
Carlos Chinchilla, prefeito 
de Santa Isabel.

A programação começa 
amanhã, às 22 horas com 
show da dupla sertaneja 
Gian e Giovani, no espaço 
Terminal Rodoviário Urba-
no. Na sexta-feira, haverá 
Encontro de Radioamadores, 
das 8 às 18 horas, no mirante 

Programação especial

da Igreja Nossa Senhora do 
Monte Serrat; Festival de 
Atletismo, às 9 horas, no 
Parque Municipal; Oficina 
Cultural e brinquedos, na 
Praça da Bandeira; Cavalgada, 
saindo do Parque Linear às 
9 horas; Marcha para Jesus, 
com concentração em frente 
ao Ginásio Municipal de 
Esportes, a partir das 14 
horas, e show com a dupla 
Léo e Junior, às 22 horas, no 
Terminal Rodoviário Urbano. 

No domingo, dia do aniver-
sário da cidade, a programação 
contará com hasteamento 
da bandeira, desfile cívico, 
Concurso de Fanfarras e 
Bandas, e encerramento no 
Terminal Rodoviário Urbano, 
com show da dupla Maria 
Cecília e Rodolfo, às 22 horas. 

Mais informações no Fa-
cebook e Instagram - @
municipiodesantaisabel, e 
pelo telefone 4656-2644.

*Texto supervisionado pelo editor. 

Gabriel Vicco Amaral*

Programação começa amanhã e segue até domingo

Divulgação

Prefeitura vai renovar 
convênio com Santa Casa 

Novo contrato para o Pronto-Socorro passa a valer no fim de agosto, com o mesmo valor 

SAÚDE 

Mogi – O prefeito de Mogi 
das Cruzes, Caio Cunha, 
anunciou na noite de ontem 
em suas redes sociais a re-
novação do convênio com a 
Santa Casa para o atendimento 
no Pronto-Socorro (PS) do 
hospital. O novo contrato 
terá duração de um ano e 
passa a valer no dia 29 de 
agosto, após o término do 
convênio atualmente em 
vigor. O valor do repasse 
mensal, segundo o chefe do 
Executivo em entrevista à 
TV local, continua o mesmo 
valor de R$ 1,8 milhão, com 
teto de R$ 2,2 milhões.

A reunião, que definiu a 
renovação do convênio do 
PS, de acordo com o prefeito, 
ocorreu ontem, dia em que 
a Santa Casa completou 149 
anos, e contou com a par-
ticipação do provedor José 
Carlos Petreca e da diretoria 
da entidade filantrópica. 

Um ofício enviado pela 
Santa Casa anteriormente 

Prefeito se reuniu ontem com a diretoria da Santa Casa e acertou a renovação

à administração informava 
que não havia interesse na 
renovação do convênio. Os 
problemas enfrentados pela 
unidade, que opera além de sua 
capacidade, foram destacados 
em audiência anteontem na 
Câmara Municipal.  

“Nós e a Santa Casa te-
mos trabalhado por algo 
em comum: a saúde das 
pessoas de Mogi das Cruzes. 
Estamos unindo forças para 
superar um problema muito 
sério, que é a superlotação 
no Pronto-Socorro tanto 
da Santa Casa quanto nas 
UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento) de Mogi das 
Cruzes”, disse o prefeito 
em postagem na rede social.

Em entrevista à TV local, 
o prefeito ressaltou que a 
cidade compartilha dos pro-
blemas da Santa Casa, que 
enfrenta a superlotação e 
dificuldades na transferência 
de pacientes pela Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde (Cross), 
do governo do Estado. “É 

por isso que vamos pleitear 
junto ao Governo do Estado 
soluções para ampliar os 
atendimentos e já fizemos, 
inclusive, um ofício solici-
tando a reabertura do Pronto 
Socorro do Hospital Luzia 
de Pinho Melo”, afirmou 
Cunha nas redes.

De acordo com o prefeito, 
como também já tinha afirmado 

a diretoria da Santa Casa 
na Câmara , “o fechamento 
dessa importante porta de 
atendimento (o Hospital 
Luzia) prejudicou muito 
a cidade”. Na entrevista 
concedida ontem, ele tam-
bém citou que seria possível, 
além do Luzia, que o Estado 
liberasse leitos no Hospital 
Dr. Arnaldo Pezzuti, como 

ocorreu durante os períodos 
mais duros da pandemia do 
novo coronavírus. 

“Tem gente que só olha 
para o problema, nós es-
tamos preocupados com 
a solução e temos certeza 
de que conseguiremos o 
apoio do Estado em mais 
este desafio”, salientou o 
prefeito em sua postagem.

Katia Brito
Divulgação/PMMC

Mogi - A avenida Enge-
nheiro Miguel Gemma terá 
alterações no trânsito de 
veículos a partir da próxima 
terça-feira, dia 12 de julho. A 
via passará a ter mão dupla 
de direção no trecho entre 
o encontro com a rua Júlio 
Perotti e a avenida Santa 
Rita, no Jardim Armênia. A 
medida tem como objetivo 
melhorar a circulação de 
veículos que buscam a região 
central da cidade e deverá 
ter reflexos em outras vias 
da região, como a avenida 
João XXIII.

Com a alteração, o trânsito 
passará a ser feito de forma 
semelhante ao adotado no 
período de funcionamento 
da faixa reversível, que está 
em operação desde o dia 
21 de março, de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 9 horas. 
Para viabilizar a alteração, um 
semáforo passará a operar 
no encontro das avenidas 
João XXIII e Santa Rita para 
ordenar a circulação de veí-
culos no ponto.

Mais informações sobre 
o trânsito de veículos na 
cidade podem ser obtidas 
pelo telefone 0800 77 30 194.

Trecho na 
avenida Eng. 
Miguel Gemma 
tem alteração 

Mobilidade
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Câmara aprova vale-refeição e 
vale-alimentação de servidores 

Projeto prevê R$ 32 de alimentação por dia útil e R$ 375 por mês para trabalhadores do Legislativo na ativa

BENEFÍCIOS

Mogi - A Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes aprovou 
na tarde de ontem o projeto de 
Lei que assegura os benefícios 
do vale-alimentação e vale-

-refeição para os servidores 
da ativa do Poder Legislativo. 
O projeto de Lei, assinado 
pelos 23 integrantes da Casa 
de Leis, estabelece que todos 
os servidores da ativa da 
Câmara passarão a contar 
com os benefícios, que terão 
caráter indenizatório - ou 
seja, não incidirão sobre o 
Imposto de Renda.

O valor definido no texto 
aprovado estabelece que os 
funcionários do Legislativo 
receberão por dia útil R$ 32 
para custeio de despesas 
com refeições, excetuando-

-se os dias com faltas não-
-justificadas, e para a cesta 
básica, a Câmara pagará 
um vale-alimentação de R$ 

375. Os valores deverão ser 
pagos no quinto dia útil de 
cada mês.

O presidente da Câmara 
Municipal, Marcos Furlan 
(Pode), agradeceu pelo empe-
nho de todos os integrantes 
da Casa na elaboração e 
aprovação do projeto, que 
era uma demanda antiga 
dos servidores públicos do 
Legislativo. “Hoje podemos 
reconhecer o trabalho dos 
nossos funcionários, das 
pessoas que dão seu san-
gue e seu talento para que 
possamos servir à popula-
ção. Agradeço a todos por 
permitirem as condições 
financeiras e institucionais, e 
acredito que é uma questão 
de tempo para que todos os 
funcionários públicos do 
município possam contar com 
estes benefícios”, afirmou o 
presidente.

O vereador Otto Rezende 
(PSD), presidente da Câmara 

em 2021, parabenizou a Mesa 
Diretiva pelo projeto e ressaltou 
que é um momento para o 
reconhecimento dos homens 
e mulheres que valorizam 
o trabalho dos vereadores 
diariamente. A vereadora 

Inês Paz (Psol) reforçou que 
a escolha pelo projeto de 
Lei Ordinária demonstra a 
capacidade de independência 
do Legislativo em relação ao 
Poder Executivo, e lembrou 
as lutas da categoria nos 

últimos vinte anos.
O vereador José Luiz 

Furtado (PSDB), o Zé Luiz, 
parabenizou o presidente e 
pediu que a Casa estude a 
implantação de um plano 
de carreira mais detalhado: 

“Este benefício melhora a vida 
do cidadão, que conta com 
um servidor público mais 
motivado. Precisamos de um 
plano de carreira nítido para 
que cada um saiba quais são 
suas opções e o que precisa 
para cumprí-las dentro da 
administração”, reforçou.

Ordem do Dia
Os outros dois projetos 

que estavam na Ordem do 
Dia, de autoria do vereador 
Iduigues Martins (PT) - o 
projeto de Emenda à Lei 
Orgânica 01/2022 e o Projeto 
de Resolução 02/2022, refe-
rente ao Regimento Interno 

- foram adiados a pedido do 
vereador Francimário Vieira 
(PL), o Farofa. 

O vereador Iduigues está 
em licença médica após 
contrair o novo coronavírus 
(Covid-19), e as matérias 
propostas por ele foram 
adiadas por três sessões. 

André Diniz

Furlan ressaltou que se tratava de uma demanda antiga dos servidores públicos 

Diego Barbieri/CMMC

F E S T I V A L
Comida típica, 

música, aulas de 
dança, artesanato 

e muito mais!

Rua Seis de Junho, 377
(dentro da SAT)

Taiaçupeba
9 e 10
de julho

das 11h às 19h

Confira a programação completa:
www.mogidascruzes.sp.gov.br
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SBT, 21H00

Carinha de Anjo

Estefânia e Solange encontram no quarto de Cassandra pôsteres, corações 

e montagens de Vitor com Paula, mãe da garota que faleceu.

GLOBO, 18H15

Além da Ilusão

Isadora fi ca angustiada com o pedido de Joaquim. Iolanda descobre que 

Rafael Antunes falou com Joaquim e teme uma retaliação do vilão. Lorenzo 

pede Letícia em casamento. Bento decide escrever uma carta para avisar 

que pretende voltar ao Brasil. Inácio descobre o rombo nas contas da rádio. 

Arminda assume o namoro com Inácio, e Constantino se enfurece.

GLOBO, 19H15

Cara e Coragem

Andréa é dura com Moa e diz que não pode falar sobre certos assuntos. 

A atriz atende jornalistas no set de gravação e diz que está solteira. Moa 

escuta sem ser visto. Ítalo percebe o jeito triste de Pat com a ausência de 

Moa. Andréa confessa para Hugo que está gostando de Moa.

GLOBO, 21H00

Pantanal
Zuleica critica Tenório por não tratar os fi lhos do mesmo jeito que trata Guta. 

Mariana sente que Filó gosta do afastamento de Jove da fazenda e dos 

negócios de José Leôncio. Jove diz a Juma que gostaria de fotografar o 

Velho do Rio, para provar ao pai que ele é seu avô. 

RECORD, 21H

Amor Sem Igual

Olympia diz que dará uma lição em Tobias. Leandro lamenta a interdição do 

Mademoiselle Olympia Night Club. Pedro Antônio diz a verdade para Fernanda 

e conta como foi tratado por Ramiro na vez em que esteve na mansão.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 41

Estuturas 
para múmi-
as, no Egi-
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(?) do ma-
pa: desapa-
recer por
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(?) Brasil
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indepen-
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partido
político

(?)
Redentor,
atração
do Rio

Academia
da Força

Aérea
(sigla)
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(?), o par-
ceiro de
Oscarito

Cidade cha-
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Pantanal"

Agir como
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Empire (?)
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céu de NY

O gover-
nante de
caráter
fascista

(?) Ram-
blas, famo-
sa rua de
Barcelona

Renato
Aragão,

humorista
brasileiro

"Nada é
por (?)",

frase mo-
tivacional

Aracnídeo
causador

de
alergias

Reage com vaia ao
espetáculo ruim

Ato que salva a vida de milhares
de prematuros no Brasil

Dois
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ribenhos Pavilhão
de praças públicas
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Onomato-
peia de
batida

O esquele-
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(Anat.)

"Escravos
de Jó" ou

"Peixe
Vivo"
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exportado
pela Ar-
gentina

Raio
(abrev.)

Pontaria

Sinal de
adição

Correio,
em inglês

Antivírus 
para Linux
Ocidental
(abrev.)

Barco como
o cruzador
Conversa

fiada

Enfado
Romance
de Jane
Austen

Remo, em
inglês

"Central",
em CIA

Espécie de
pão doce

pascal
Lista

Apelido de
"Manuela"

Fritada 
de ovos

RCD
METACARPO

TUMULOSLA
SUMIRMAÇÃ

CINEPERITO
CRISTOREDE
AFAOEMAIL

CORUMBAAE
LNAVIOI
CLAMSTATE

COLOMBAEMMA

OROMELETE

ROLUOAR
DITADORÇN

ACASOACARO

3/las — oar. 4/clam — emma — mail. 5/state. 7/colomba.

Por vezes a vida 
parece que perde todo 
valor, mas na verdade 
somos nós que não 
estamos olhando na 
perspetiva correta. 
Partimos em busca 
sem necessidade de 
coisas que preencham 
um suposto vazio, 
quando já temos 
o suficiente para 
sermos felizes.

Nunca seremos 
capazes de ter tudo o 
que queremos, mas 

MOMENTO
especial

APRENDA A AMAR TUDO NA VIDA

*Maria Rosa Mieko
Educadora

Autor desconhecido
A mensagem publicada nem sempre 

está associada à pessoa homena-

geada

ANIVERSARIANTES: 

KENJI KATOAKA

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

abraços apertados!

“Sonhar é a melhor parte da 
realidade.”

 cultura@jornaldat.com.br

podemos desde já 
aprender a amar tudo 
aquilo que temos. 
Reconheça o que há 
de valioso no seu dia a 
dia e se tiver que lutar 
por algo, lute para que 
essas pequenas coisas 
permaneçam por 
muito tempo.
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ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) -
                              AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 

PRESENCIAL 
PROCESSO Nº. 104/2022 - EDITAL DE PREGÃO PRESEN-

CIAL Nº. 008/2022 - PP
A Câmara Municipal de Suzano torna público que realizará 
no dia 21 de julho de 2022, às 10h00min, a Sessão Públi-
ca do Pregão destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ADEQUAÇÃO À LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO. O 
respectivo edital está disponível em: www.camarasuzano.
sp.gov.br/certames. Informações: (11) 4744-8000 ou cpl_
eap@camarasuzano.sp.gov.br. Suzano, 06 de julho de 2022 

- Ver. Leandro Alves de Faria - Presidente

 

 

ABERTURA DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCI

19
491919

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

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA RP Nº 015/21 - PROCESSO Nº 31.858/21

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS, QUADRAS, MUROS, MURETAS, 
PAVIMENTOS FLEXÍVEIS E ÁREAS E LOCAIS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.
EMPRESA VENCEDORA: A10 METAL ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI.
VALOR GLOBAL: R$ 7.503.095,20 (sete milhões, quinhentos e três mil, noventa e 
cinco reais e vinte centavos).

Mogi das Cruzes, em 05 de julho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2022 – PROCESSO Nº 17.097/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO 
DE PEÇAS DOS REGISTRADORES ELETRÔNICOS DE PONTO – REP´s, 
PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE
EMPRESA VENCEDORA:  ADLUNG E MARÇAL LTDA ME.
VALOR GLOBAL: R$ 140.427,03 (cento quarenta mil, quatrocentos e vinte e sete 
reais e três centavos)  

Mogi das Cruzes, em 05 de julho de 2022.
MAURÍCIO PINTO PEREIRA JUVENAL - Secretário Municipal de Gestão Pública___________________________________________________________________

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027-2/2022 – PROCESSO Nº 36.516/2021.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO E 
MICRO-ÔNIBUS
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer comunica aos interessados que, face a lapso na HOMOLOGAÇÃO 
publicada em 24 de maio de 2022, foi informado o valor final de R$ 1.054.300,00 
(um milhão, cinquenta e quatro mil e trezentos reais), sendo correto o valor de 
R$ 1.047.386,75 (um milhão, quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e seis reai e 
setenta e cinco centavos). 

Mogi das Cruzes, em 04 de julho de 2022.
GUSTAVO CARVALHO NOGUEIRA - Secretário Municipal de Esportes e Lazer___________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022 - PROCESSO Nº 12.103/2022. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARROZ 
AGULHINHA, LEITE EM PÓ INTEGRAL E ÓLEO DE SOJA REFINADO.
EMPRESA VENCEDORA: ALFA MERENDA PARTCIPAÇÕES EIRELI.
VALOR DA HOMOLOGAÇÃO FINAL: R$ 12.597.000,00 (Doze milhões, quinhentos 
e noventa e sete mil reais).

Mogi das Cruzes, em 04 de julho de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação___________________________________________________________________

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2022 - PROCESSO Nº 12.240/2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 
FORMULÁRIOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPRESA VENCEDORA: BELLA’S GRÁFICA EIRELI -ME – DIGIGRAF 
COMERCIAL EIRELI - ME
VALOR GLOBAL: R$ 65.613,84 (sessenta e cinco mil e seiscentos e treze reais e 
oitenta e quatro centavos).

Mogi das Cruzes, em 30 de junho de 2022.
ZENO MORRONE JÚNIOR - Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

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

EDITAL:
EDITAL  DE NOTIFICAÇÃO Nº   6,  DE 10 DE JUNHO DE 2022

Exumações no Cemitério Municipal da Saudade - Rua Cap. Joaquim de Mello Freire, nº 900, Vila Vitória, Mogi das Cruzes – SP

  O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SMIU, nos termos 
constantes nos autos do Processo nº 7.439/2022 e, faz saber aos interessados que, decorrido o tempo legal de inumação que é de 
3 (três) anos para adulto e de 2 (dois) anos para criança menores de seis anos,  conforme artigos 82 e 90,  da Lei nº 7.619, de 27 
de outubro de 2020, proceder-se-á à exumação de restos mortais existentes nas sepulturas/lóculos/nichos provisórios, localizados 
nas quadras do Cemitério da Saudade, a seguir especificadas, fornecidas pela Prefeitura mediante permissão provisória. Assim 
sendo, ficam Notificados e Convocados os familiares/responsáveis abaixo indicados para, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 
data de publicação deste Edital, comparecer na referida Necrópole, a fim de receber orientação adequada a respeito das medidas 
legais a serem adotadas, sem o que, independente de outra notificação ou convocação, o Poder Público providenciará a exumação 
e transferência dos restos mortais para o respectivo ossuário geral, caso a família não compareça no prazo. Às sepulturas/lóculos/
nichos provisórios que tiverem alguma benfeitoria e/ou adornos, seus familiares/responsáveis deverão proceder à sua remoção no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, antes da data de exumação, sendo que a partir desta data, os funcionários do Cemitério procederão 
a limpeza no local, não se responsabilizando por eventuais danos causados na mesma. Para que não aleguem desconhecimento 
a respeito do assunto em questão, é este Edital publicado na imprensa e afixado no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal na 
Avenida Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, nesta cidade. 

DECLARANTES FALECIDOS QUADRA LOTE ÓBITO

João Ferreira da Silva Edson Luiz da Silva 114 212 26.11.10

Elisabete dos  Santos Cordeiro Eliana dos Santos 114 6 08.10.12

Fábio José da Trindade Vitor José da Trindade 114 139 20.04.13

Francisco Xavier Sarmento Duralina Maria Sarmento 111 180 02.05.14
Priscila Rubino de Bellis Luiz Antonio de Bellis 103 144 24.08.14

Alexandre R. Quintiliano Pedro Ramos Quintiliano 111 195 05.10.14
José Monteiro da Silva Maria Aparecida Xavier 114 206 10.05.15
João Carlos de Medeiro José Benedito Medeiro 114 45 11.05.15
Nilson Geraldo Faria Edson Pereira de Faria 114 216 07.07.15
Clébio Alexandre da Silva Ernestina Augusto da Silva 114 179 17.06.15
Luiz Achiles Pereira da Silva Pedra Pereira Reis 114 3 09.09.15
Sonia Maria Matos Soares Sidnei Soares 114 34 20.11.15
Rosangela Moreira Pinto Henrique Moreira da Silva 114 166 26.11.15
Marcos Venício Martins Latife Ap. Zaine Martins 114 219 9.12.15
Clemente Manoel da Silva Sumara Sheila L. M. da Silva 114 24 24.12.15
Francisco Santana Barbosa Fagner de Jesus Barbosa 114 145 28.01.16

Sandra Roberta S. Costa Conceição Maria da Silva Patrício 114 158 29.03.16

Eduardo da Silva Estevan Luiz Lima Estevam 114 69 11.04.16

Clarice Kinue M. Sakai Rosa Miamoto Matsunaga 114 183 30.04.16

Maria Aparecida Hometto Alexandre Evangelista de Souza 114 119 12.06.16

João M. da Silva Katia Caroline dos Santos Alvim da Silva 114 160 19.09.16

Arnaldo Aparecido Barbosa Marilza Araújo Barbosa 114 135 22.10.16

Débora Rodrigues Noronha Aparecido Rodrigues 114 68 11.02.17

Rinaldo Lobo Olenir de Jesus Flareço 114 162 11.02.17

Antonio Carlos Moreira Adelio Raimundo dos Santos 114 140 06.03.17

Solange Franco Pereira Simone Franco Pereira 114 215 10.04.17

Diego Alberto Nascimento Alves Lourival Alves 114 101 09.05.17
Elizabeth Fátima de Oliveira Antonio Luiz Moreira 114 173 19.08.17

Roberto Adão Junior Darcy Francisco da Silva Adão 114 187 07.09.17

Adriana Souza Vilma Ramos de Souza 114 182 11.10.17

Carlos Augusto M. Souza Oswaldo Rodrigues de Souza 114 168 14.08.17

Alessandro Silveira
Secretário de Infraestrutura Urbana

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

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
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Para retirá-la, toque
apenas nos elásticos

Dobre sua máscara 1

Coloque em
um saco de

plástico

Descarte-a em um
cesto de lixo

fechado

Lave suas mãos
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Região não registra mortes por Covid-19, segundo Condemat

O levantamento do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) não registrou mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas na região. 
Nas dados de ontem, porém, Mogi das Cruzes não teve atualização devido à 
indisponibilidade do sistema, e até o fechamento da planilha não haviam dados de 
Poá. Desde o início da pandemia já são 204.611 casos confirmados e 5.988 óbitos.

Mogianos fecham 1° semestre 
com R$ 12 milhões em dívidas

Montante é 15,22% menor que o registrado em 2021, quando o débito dos mogianos somava R$ 15.110.447,40

SCPC

Mogi - O primeiro semestre 
de 2022 terminou com um 
saldo de R$ 12.811.058,64 
em dívidas inscritas no Ser-
viço Central de Proteção do 
Crédito (SCPC), mantido 
pela Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC) 
em parceria com a Boa Vista. 
O montante é 15,22% menor 
que o registrado em 2021, 
quando o débito dos mogianos 
somava R$ 15.110.447,40.

O movimento de recuo 
pode ser explicado, em parte, 
pela retomada dos empregos, 
liberação de recursos como a 
antecipação do décimo tercei-
ro salário para aposentados 
e pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS), saque extraordinário 
do Fundo de Garantia do 

Recuo pode ser explicado pela retomada dos empregos

Tempo de Serviço (FGTS), 
além de ações de renegociações 
promovidas pelas empresas.

De acordo com o levanta-
mento do SCPC, atualmente 
12.893 pessoas integram a lista 
de inadimplentes. No mesmo 
período do ano passado, esse 
número era de 15.802 pessoas, 
uma redução de 18,41%. O 
total de débitos registrados 
também seguiu em queda, 
saindo de 19.184 de janeiro 
a junho de 2021, para 15.701 
neste ano, uma diminuição de 
18,16%. A diferença entre o 
volume de nomes e dívidas 
inscritas varia, pois uma mesma 
pessoa pode ter mais de um 
pagamento pendente.

A queda foi registrada ainda, 
na inclusão e manutenção 
de novos nomes. De janeiro 

a junho, foram inscritas 447 
pessoas, já no ano passa-
do, esse número era de 638 
inadimplentes, ou seja, uma 
diminuição de 29,94%.

A saída do cadastro de ina-
dimplência ocorre em duas 
circunstâncias, quando o pa-
gamento do débito é efetuado 
ou após cinco anos da inclusão 

da dívida. Segundo o Serviço 
de Proteção ao Crédito, 50% 
das dívidas são de pessoas 
que devem até R$ 500,00. Já 
outros 30%, são pagamentos 
pendentes de até R$ 1 mil. 
O levantamento do SCPC 
mostra ainda, que cerca de 
90% dos inadimplentes têm 
apenas um registro. 

“A redução do número da 
dívida pode ser justificada por 
fatores como a recuperação do 
nível de emprego e injeções 
de recursos que ocorreram no 
período, além disso, diversas 
empresas têm realizado ações 
de renegociação de dívida. 
Mesmo com a queda, os nú-
meros da dívida são altos. A 
orientação é que as pessoas 
busquem os estabelecimentos 
para negociar os débitos, pois 

os credores querem buscar 
soluções”, recomendou o 
diretor do SCPC Mogi, Carlos 
Lapique.

Os telefones do SCPC para 
informações são o 4728-4308 
e 4728-4309. 

Oportunidade
Até 29 de julho a ACMC 

recebe a campanha ‘Acertando 
as suas contas’ da Boa Vista. 
Essa é uma das mais tradicio-
nais ações de renegociação de 
dívidas do país.

As empresas interessadas em 
participar da iniciativa devem 
procurar a sede da Associa-
ção Comercial (rua Barão de 
Jaceguai, 674, Centro) para 
aderir. A campanha é voltada 
tanto para associados quanto 
para comerciantes em geral.

Divulgação

Equipe mogiana se destaca 
em competição estadual 

Mogi - A cidade recebeu 
no último sábado a Copa 
São Paulo de Ginástica Rít-
mica - Nível III, realizada 
na Faculdade Clube Náu-
tico Mogiano. Com apoio 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, três atletas 
conquistaram o pódio pelas 

Ginástica Rítmica

categorias adulto e infantil 
nesta disputa estadual.

A equipe adulta de ginástica 
rítmica se destacou na categoria 
com arco, conquistando o 4º 
e o 5º lugar, respectivamente, 
com as atletas Isabela Flecha 
e Emanuela Prates. Já na 
categoria mãos livres, Prates 

alcançou a 4ª colocação e, na 
classificação geral, ocupou 
também a 4ª posição, enquanto 
Isabela ficou com o 6º lugar. 
Na disputa pela categoria 
infantil, a equipe de Mogi 
conquistou o 2º lugar no 
saldo geral e a atleta Marta 
Laura se classificou com a 
3ª colocação na categoria 
pré-infantil.

“Mogi das Cruzes é a ci-
dade dos esportes. Receber 
uma competição como esta, 
de nível estadual, aumen-
ta a visibilidade turística 
e fomenta a economia do 
município. É fundamental 
para a Prefeitura dar espaço 
e condições para a realização 
de mais eventos esportivos na 
cidade”, afirmou o prefeito 
Caio Cunha, que esteve no 
evento com o presidente da 
Câmara Municipal, Marcos 
Furlan. Mais informações 
sobre as aulas de ginástica 
rítmica: https://sites.google.
com/mogidascruzes.sp.gov.br/
esportemogi/p%C3%A1gina-

-inicial 

Festival de Inverno contará 
com atrações culturais

Guararema- O Festival de 
Inverno foi um sucesso ao longo 
do primeiro final de semana 
e, para esta semana, também 
promete muita comida boa, 
diversão e atrações culturais 
especiais. A programação segue 
hoje, na praça Lydia Custódio 
Dominguez, às 8h15, com 
início da Prática Aberta MTC – 
Medicina Tradicional Chinesa. 
Já à noite, retorna para o Parque 
de Lazer Professora Deoclésia 
de Almeida Mello, com show 
da dupla Carla e Raul.

A programação continua ama-
nhã à noite na praça 9 de Julho, 
com a Roda de Capoeira, e no 
Parque de Lazer Professora 
Deoclésia de Almeida Mello, 
com a Feira Gastronômica do 
Festival de Inverno e o show 
de Nhyl Ferreira, ambos às 
19 horas.

No próximo sábado a 
programação está mais que 
especial. Isso porque às 10h30 
e às 14 horas, na Vila de Luís 
Carlos ocorre a apresentação 
do grupo 2 Girassóis. Já na 
Estação Literária Prof Maria 

Programação

de Lourdes Évora Camargo, 
ocorrerá a exibição de filme, 
de forma gratuita, por meio 
do projeto Ponto MIS, a partir 
das 15 horas. E fechando 
a programação de sábado, 
para acompanhar a Feira 
Gastronômica, a dupla Kelly e 
Alexandre vai tocar no Parque 
de Lazer Professora Deoclésia 
de Almeida Mello, às 19 horas.

No domingo, é dia de Encontro 
de Carro e Motos Antigos, na 
Vila de Luís Carlos (9 horas); 

show do artista Elton Carlos 
(13 horas) e do artista Geraldo 
Souza (19 horas), estes dois 
na Feira Gastronômica do 
parque de Lazer Professora 
Deoclésia de Almeida Mello.

O evento é realizado em 
parceria com a Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guararema, o Conselho Mu-
nicipal de Política Cultural e o 
Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur), com atrações que 
vão ocorrer até 31 de julho.

Evento promete diversão e atrações culturais especiais

Comunicação/PMG


