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

Novo projeto residencial em 
Mogi tem 10 milhões de m2

Primeira fase do empreendimento apresentado ontem pela Helbor e Alden, a Fazenda Itapety, terá mais de 700 lotes 

ITAQUÁ

A Helbor Empreendimentos 
S.A e a Alden Desenvolvimento 
Imobiliário apresentaram ontem 
os primeiros lotes residenciais do 
empreendimento “Fazenda Ita-
pety”, na região da antiga Fazen-
da Rodeio. O projeto residencial 
sustentável de alto padrão terá 
na primeira fase 704 lotes. A área 
total soma 10 milhões de metros 
quadrados, metade deles de mata 
atlântica que deve ser preservada. 
A expectativa das empresas é tra-
balhar o restante da área do empre-
endimento em 13 etapas no futu-
ro, entre áreas residenciais e áreas 
comerciais, com uma estimativa de 
abrigar mais de 50 mil moradores 
no local pelos próximos 50 anos. 
Cidades, página 3
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Lideranças políticas locais e na-
cionais prestaram publicamente so-
lidariedade à secretária de Assuntos 
Administrativos de Suzano, Cíntia 
Renata Lira, que usou as redes so-
ciais na tarde da última quarta-feira 
para denunciar a violência sexual 
sofrida por ela e pelas filhas, que 
teria como autor, seu próprio pai. 
Cidades, página 5

Denúncia

POLÍTICOS 
PRESTAM 
APOIO

HISTÓRIA

Revolução de 
1932 completa 
90 anos. p8

Empreendimento foi apresentado para mais de 400 corretores de imóveis e para a Imprensa

Divulgação

 Prefeitura realiza mostra dos cursos e oficinas. Cidades, página 3

Sustentabilidade

Condemat participa de Virada 
ODS e discute novas parcerias

Consórcio visa o fortalecimento das políticas ligadas 
ao Desenvolvimento Sustentável. Cidades, página 3

D
iv
u
lg
a
ç
ã
o



Sábado, 9 de julho de 20222 portalnews.com.br MOGI NEWS / DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

EDITORIAL

Morte da Inocência

A 
violência não é uma exclusividade 
do ser humano, mas é condená-
vel por termos o discernimento de 
valores básicos que nos separam 

das feras. Inclusive, há comportamentos no 
reino animal de compaixão, empatia e ab-
negação sobre os mais fracos que superam 
a natureza humana. 

Dados do Panorama da Violência Letal e 
Sexual contra Crianças e Adolescentes no 
Brasil, divulgados em outubro de 2021 pela 
Organização das Nações Unidas, apontam 
que 35 mil crianças foram mortas no perío-
do entre 2016 e 2020. Já entre os anos de 
2017 e 2020, foram mais de 180 mil crian-
ças que foram violentadas sexualmente no 
país - quatro em cada cinco sendo do sexo 
feminino na faixa de 10 a 14 anos, e 86% 
dos casos com o autor conhecido pela vítima. 

Os acontecimentos desta semana na ci-
dade de Suzano mostraram que a violên-
cia contra as mulheres não ocorrem apenas 
na periferia das cidades, nas camadas mais 
baixas, e no estereótipo do homem frus-
trado e dependente do álcool e drogas que 
desconta seu ódio sobre os mais fracos que 

dependem dele. 
A prática perniciosa do abuso psicológico 

e físico cria raízes daninhas no corpo e na 
alma de crianças de todas as idades, de to-
das as faixas sociais, escondidas em sorrisos 
e no condicionamento social que as obrigam 
a rezar, obedecer, esquecer e relevar. Nada 
justifica a banalização da violência, que é a 
mola que impulsiona novas gerações a per-
petuar a violência contra os mais indefesos.

As Nações Unidas recomendam a qualifi-
cação de policiais e profissionais da educação 
para identificar e atuar em casos suspeitos, 
na educação dos jovens sobre seu próprio 
corpo e seus direitos, na responsabilização 
dos culpados, entre outros pontos. Mas em 
um país onde a educação sexual de crianças 
e jovens ainda é tabu, onde a Justiça, a Po-
lícia e a Educação estão sucateadas, custa a 
crer que haverá algum progresso no Brasil. 

A violência contra a criança, infelizmente, 
não é uma nova moda do século XXI. Mas 
combater de forma efetiva ao dar voz e res-
peito às vítimas e punir aqueles que matam 
a inocência não pode ser a “nova moda do 
verão”, mas o início tardio de nossa civilidade. 

É tão fácil “tomar o di-
nheiro público”! Boa parte da 
população quer facilidades e 
trabalhar pouco ou nada fa-
zer. O dinheiro público deve 
voltar para a sociedade em 
serviços e desenvolvimen-
to do país. Aqueles que es-
tão se beneficiando através 
de fraudes e outros crimes 
quando são pegos se dizem 
inocentes. 

As autoridades, órgãos da 
imprensa e outros segmen-
tos da sociedade são consi-
derados pelos criminosos 
como falsos. Mas a falsidade 
é manipulada pelos crimi-
nosos. Desviam os valores 
arrecadados pelos tributos 
pagos pelos trabalhadores e 
empresários do país em be-
nefício próprio. 

Estes criminosos são in-
sensíveis e não sentem a dor 

Vagabundos

ARTIGO
Olavo Arruda Jordão

e sofrimento de milhões de 
brasileiros. Os seus interesses 
pessoais estão acima da na-
ção e do povo. É a história do 
porco sujo e do porco limpo. 
Estes porcos sujos procuram 
sempre encostar-se  nos por-
cos limpos para se limpar. É 
assim que se encontram os 
poderes do Brasil. 

Os “dedos duros”, as dela-
ções premiadas, as mentiras 
e tantos escândalos, além das 
quadrilhas que aumentam e 
se organizam cada vez mais. 
Esperança não falta e toma-
ra que um dia surja luz no 
final do túnel.  

A demagogia é plena e in-
vade as mentes sadias. Quan-
tos oportunismos! Consertar 
a economia do país não está 
fácil, devido às dívidas e os 
bilhões de desvios do dinhei-
ro público.  Como implan-

tar gente honesta em todos 
os Municípios, Estados e 
na União Federal? Eis aí o 
grande desafio para a Pátria 
Brasileira.  

Vivemos um trauma pro-
fundo e alguns amigos em 
conversas dizem: “já não 
confio mais nos meus vizi-
nhos e tenho dúvidas se os 
meus amigos são verdadei-
ramente meus amigos”. Em 
quem deverei confiar? Devo 
andar assustado e com medo 
de todos? Fazer treinamento 
de tiro ao alvo e me isolar de-
finitivamente numa ilha ou 
gruta?  Morar em outro país? 

Infelizmente são poucas as 
pessoas de mentes elevadas e 
espiritualmente desenvolvi-
das. Há gente honesta neste 
país? Onde elas se encontram 
e o que fazem?

Olavo Arruda Câmara. Professor, Advogado, 

Mestre e Doutor em Direito e Política.
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 �Regularização 

A Prefeitura de Itaquaquecetuba en-
trega hoje, às 8h30, de 220 escrituras 
de regularização fundiária para mora-
dores da Vila Augusta, no Condomínio 
Residencial Chácara Águas das Pedras, 
localizado na rua Domingos Jorge Ve-
lho, 237. A entrega foi anunciada no dia 
1 de julho, quando moradores do Jar-
dim Americano receberam 349 escri-
turas por meio do programa estadual 
Cidade Legal.

 �PETs 

O Projeto de Lei 86/22, de autoria dos ve-
readores Fernanda Moreno (MDB) e Ju-
liano Botelho (PSB), que tramita na Câ-
mara Municipal prevê a criação de uma 
área de lazer exclusiva para cães nos 
parques municipais de Mogi das Cru-
zes. Para a vereadora, a proposta pro-
cura oficializar e regulamentar o que já 
é um hábito dos mogianos, que é passe-
ar e fazer atividades recreativas com os 
pets nos parques. Fernanda afirma que 
o Espaço PET terá pelo menos 400 me-
tros quadrados nos parques, e os cães 
poderão andar livremente sem guia, in-
teragir com outros animais e brinque-
dos do local. 

 � EJA 

O prazo para inscrições para a Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA) em Mogi 
continuam abertas até a próxima sex-
ta-feira. Podem se inscrever jovens a 
partir dos 15 anos completos e aqueles 
que ainda não concluíram o Ensino Fun-
damental. As aulas serão ministradas 
na EM Coronel Almeida, localizada no 
centro de Mogi das Cruzes. A inscrição 
poderá ser feita pelo aplicativo Educa + 
Mogi ou pelo site da Secretaria Munici-
pal de Educação - https://portal.sme-
-mogidascruzes.sp.gov.br/home

 �Gincana Solidária

Nesta semana, ocorreu mais uma eta-
pa do projeto Gincana Solidária em Ita-
quaquecetuba com a apresentação da 
quadrilha. Foram levados em conside-
ração os critérios de criatividade, origi-
nalidade, coreografia, vestimenta e ani-
mação. A escola vencedora foi a Emeb 
José Piacentini, o segundo lugar ficou 
com a Emeb Josefa Costa de Souza Mou-
ra e o terceiro com a Emeb Prof. Alceu 
Magalhães Coutinho. As apresentações 
ocorreram na Secretaria de Serviços 
Urbanos ainda decorada pelo Arraiá do 
Fundo, que ocorreu no último domingo.

CONTRACAPA
KATIA BRITO•••
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Consórcio participa de Virada 
ODS e discute parcerias

Região- Representantes do 
Consórcio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) participaram hoje 
(08/07) da Virada ODS - Ob-
jetivos do Desenvolvimento 
Sustentável. O evento, realizado 
em São Paulo, promove uma 
série de debates pautados nos 
ODS, com o intuito de cons-
cientizar e engajar a população, 
bem como buscar a união dos 
setores público, privado e da 
sociedade.

Um dos painéis dedicados 
ao evento contou com o lan-
çamento oficial do Índice de 
Desenvolvimento Sustentável 
das Cidades, uma iniciativa do 
Instituto Cidades Sustentáveis 
(ICS). A ferramenta tem

como objetivo avaliar a 
evolução dos ODS nos muni-
cípios, a exemplo do monito-
ramento dos países, realizado 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

De acordo com a coorde-
nadora da Câmara Técnica de 
Gestão Ambiental, Solange Wuo, 
a iniciativa será importante 

São Paulo

para que os municípios pos-
sam entender onde estão as 
fragilidades e potencialidades 
no âmbito dos ODS e evoluir.

“Estamos iniciando as trata-
tivas com o Instituto Cidades 
Sustentáveis para estabelecer 
parceria na utilização desta 
plataforma que será uma im-
portante ferramenta de gestão 
para os municípios avançarem 
cada vez mais no cumprimento 
dos ODS, que impactam em 
toda a sociedade”, disse Solange, 
que complementou dizendo 
que esta parceria atende ao 
objetivo 17 - Parcerias e Meios 
de Implementação.

O evento contou ainda 
com palestra do ex-secretário-

-geral das Nações Unidas, o 
sul-coreano Ban Ki-Moon, 
que participou da formulação 
da Agenda 2030 e dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) em 2015, 
que surgiu como um grande 
pacto supranacional para o 
enfrentamento dos principais 
desafios globais. 

O governador Rodrigo Gar-
cia e o secretário de Governo, 
Marcos Penido participaram da 
abertura do evento e elogiaram 
a plataforma lançada pelo 
Instituto Cidades Sustentáveis.

Consórcio busca fortalecimento das políticas públicas 

Divulgação

Helbor apresenta a primeira 
fase de novo empreendimento

Fazenda Itapety, incluída na área da Fazenda Rodeio, terá na primeira fase 704 lotes e mais de 1,4 milhão de m²

NEGÓCIOS

Mogi - Na manhã de ontem, 
a Helbor Empreendimentos 
S.A e a Alden Desenvolvimento 
Imobiliário promoveram um 
encontro com mais de 400 
corretores imobiliários de 
Mogi das Cruzes e região 
para a apresentação dos pri-
meiros lotes residenciais do 
empreendimento “Fazenda 
Itapety”, na região da antiga 
Fazenda Rodeio, na região 
leste da cidade.

O encontro contou com 
a participação de Henry 
Borenstein, CEO da Helbor 
Empreendimentos; Henrique 
Borenstein, presidente do 
Conselho Administrativo da 
Helbor; Marcelo Bonanata, 
diretor de vendas da Helbor, 
e Fabiana Lex, diretora de 
marketing da empresa.

O empreendimento foi 
apresentado como um novo 
projeto residencial sustentável 
de alto padrão, que une o 
estilo de vida moderno e 
o contato com a natureza. 

No total, na primeira fase 
serão 704 lotes com área 
a partir de 420 m²,  que 
estarão à venda a partir da 
segunda quinzena de agosto. 
A previsão de entrega do 
empreendimento é para 
2025, com a conclusão da 
infraestrutura.

Henry Borenstein refor-
çou a importância do novo 
condomínio, que contará 
com 1,4 milhão de m² de 
área total, sendo metade 
dela destinada à preservação 
ambiental. O empreendi-
mento, segundo ele, obteve 
certificações internacionais 
de qualidade ambiental. “Este 
é um empreendimento que 
segue toda a legislação e 
os padrões internacionais. 

Temos consciência da im-
portância da preservação 
da vegetação, e incluímos 
no projeto o Parque Linear 
do Ribeirão Botujuru e a 
Reserva Particular do Patri-
mônio Natural (RPPN) do 

Botujuru”, destacou o CEO 
da Helbor.

O projeto da Fazenda do 
Rodeio, que inclui a Fazen-
da Itapety, de acordo com 
Henrique Borenstein, vem 
sendo desenvolvido há mais 

de 15 anos, e obteve mais 
de 39 certificações de órgãos 
públicos para a garantia e 
estudos de impacto ambien-
tal, impacto de vizinhança e 
outros. Segundo o presidente 
do Conselho Administrativo 

da Helbor, mais de R$ 60 
milhões em obras públicas de 
contrapartida para a cidade 
foram investidos, entre os 
segmentos de mobilidade 
urbana, infraestrutura e sa-
neamento básico.

A Fazenda Itapety soma 
10 milhões de metros qua-
drados - destes, 5 milhões de 
m² de mata atlântica serão 
mantidos perpetuamente 
pela RPPN do Botujuru. A 
expectativa da empresa é 
destinar o restante da área 
em 13 etapas no futuro, 
entre áreas residenciais e 
áreas comerciais, com uma 
estimativa de abrigar mais 
de 50 mil moradores no 
local pelos próximos 50 anos.

Perguntado sobre as trata-
tivas com a gestão municipal 
para a viabilização do em-
preendimento na Serra do 
Itapety, Henrique Borenstein 
reforçou que a relação com 
todos os prefeitos foi positiva 
ao longo dos anos, inclusive 
com a gestão do prefeito 
Caio Cunha (Pode). 

Andre Diniz

Perspectiva artística destaca como será o Fazenda Itapety, em Mogi das Cruzes

Divulgação

Itaquá- A Prefeitura está 
fazendo a regularização de 
construções que não atendem 
às regras de uso e ocupação 
do solo estabelecidas na Lei 
Complementar nº 327/2021. O 
processo deve ser apresentado 
até a próxima quarta-feira.

O objetivo é garantir o direito 
ao habite-se, deixando a pro-
priedade formalizada para seu 
financiamento, transferência, 
aluguel ou venda. Já para o 
imóvel comercial, industrial 
ou de serviço, dá direito ao 
alvará de funcionamento.

Os moradores ficarão con-
dicionados ao pagamento pelo 

Prazo para regularização 

de construções termina

Até quarta 

excedente construído, que pode 
variar de acordo com o tipo 
de construção. “Após o venci-
mento da lei, os imóveis não 
regularizados terão dificuldade 
para vendas financiadas e, no 
caso dos comércios e empresas, 
é importante para a obtenção 
de alvará de funcionamento”, 
reforçou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

O atendimento ocorre na 
Secretaria de Planejamento, 
que fica na rua Vereador José 
Barbosa de Araújo, 260 - 1º 
andar - Vila Virgínia, de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas.

Itaquá- Com olhares atentos 
dos pais, amigos e familiares, 
cerca de 300 alunos dos cursos 
e oficinas promovidos pela 
Secretaria de Cultura de Itaqua-
quecetuba se apresentaram na 
mostra semestral que ocorreu 
na sede da secretaria. O evento 
reuniu alunos dos cursos de 
ballet clássico, capoeira, canto 
coral cênico e das oficinas de 
teatro e dança contemporânea.

“As oficinas e os cursos da 
secretaria já fazem parte da 
história da cidade e promo-
vem grandes oportunidades 
artísticas para a população. É 
uma alegria imensa ver nossos 
jovens se apresentando para o 
público dentro da nossa casa”, 
disse a secretária de Cultura, 
Maria Ana Rosa.

“A mostra é o resultado do 
trabalho que envolve todos os 
dias os nossos colaboradores 
da Secretaria de Cultura. Ver 
nossos jovens se encontrando 
com a arte é a garantia de que 
estamos no caminho certo”, 
completou o prefeito Eduardo 
Boigues (PP).

Itaquá apresenta 

mostra semestral 

dos cursos e 

oficinas 

Cultura

Objetivo é deixar a propriedade formalizada

Divulgação

Estimativa para os 
próximos 50 anos, 
é que morem no 
local mais de 
50 mil pessoas 
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Campanha reforça 
matrícula de crianças

Pasta afirma que é dever dos responsáveis acompanhar alunos 

OBRIGATORIEDADE

Guararema- A Prefeitura, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, está 
fazendo uma campanha de 
conscientização da obriga-
toriedade de matrícula de 
crianças a partir de 4 anos 
na escola.

A Secretaria Municipal 
de Educação reforça que 
também é dever dos pais ou 
responsáveis acompanhar 
os alunos em suas ativida-
des escolares. É de extrema 
importância que a família 
assegure que o aluno, além 
de estar matriculado, está 
participando destas atividades.

A Constituição Federal 
torna obrigatória a frequência 
escolar dos 4 aos 17 anos. 
Além disso, é dever dos pais 
ou responsáveis matricular 
seu filho na escola mais 
próxima de sua residência, 
no município onde mora 
a família.

Em caso de dúvidas, a 
Pasta pede que os pais e 

responsáveis entrem em contato 
com a Secretaria Municipal 
de Educação pelo telefone 
4693-4848 ou compareçam 
presencialmente na sede da 
Pasta, na rua Marcondes 
Flores, 45 – Centro.

No mesmo contexto, a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação informa que, a partir de 
11 de julho estão abertas as 
inscrições para o ano letivo 
2023 para as crianças que 
estão fora da escola.

A indicação da Pasta é 
que os pais e responsáveis 
procurem a escola mais pró-
xima de sua residência, com 
os documentos: Certidão de 
Nascimento, Comprovante 
de Endereço Atualizado, 
Carteira de Vacinação atua-
lizada e documentos dos 
responsáveis (RG e CPF).

Conforme a legislação 
vigente, as vagas nas escolas 
municipais são exclusivas para 
moradores de Guararema.

Vagas nas escolas municipais são exclusivas para moradores

Comunicação/PMG

A Câmara Municipal de Mogi das 

Cruzes está aberta novamente para 

as visitas das escolas.

Você, que é estudante, vai aprender 

qual é a tarefa dos vereadores 

da cidade e saber como o Poder 

Legislativo trabalha para melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos. 

Para solicitar visitas, as escolas 

devem entrar em contato com a 

Câmara Municipal.

� camarademogi

� camaramogidascruzes

� Canal 3.2 UHF

↸ www.cmmc.com.br

Embarque 
no futuro 
da cidade.
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MatériaOrta ditil utus oc 
ocae et? Cam ia Seridie

MatériaVivis. Ihicaeque et 
fachuius, confest

Lideranças políticas prestam 
solidariedade a secretária

Deputados federais e estaduais apoiam decisão de denunciar casos de violência sexual contra ela e as filhas

DENÚNCIA

Suzano - Lideranças políticas 
locais e nacionais prestaram 
publicamente solidariedade à 
secretária de Assuntos Admi-
nistrativos de Suzano, Cíntia 
Renata Lira, que usou as redes 
sociais na tarde da última 
quarta-feira para denunciar 
os casos de violência sexual 
em que ela e suas filhas foram 
vítimas ao longo de anos.

O caso foi denunciado em 
abril deste ano e ganhou no-
toriedade nesta semana, após 
Cíntia usar as redes sociais 
para tornar público o abuso 
sexual que teria sido vítima, 
assim como as filhas entre os 
seis e os 13 anos de idade. A 
alegação é de que os crimes 
teriam sido cometidos pelo 
mesmo autor: o ex-vereador e 
ex-interventor da Santa Casa 
de Suzano, José Renato Silva, 
pai de Cíntia.

A carta, publicada nas redes 
sociais em tom confessional 

sobre as dificuldades de abordar 
o caso, contou com centenas 
de manifestações de apoio. O 
vice-prefeito e secretário de 
Cultura de Suzano, Walmir 
Pinto (PSB), foi um deles: 

“Que sua coragem sirva de 
exemplo para que outras 
pessoas que passaram ou 
passam por situações como 
esta sintam-se encorajadas a 
denunciar. Ninguém merece 
viver em um pesadelo como 
esse”, afirmou.

A deputada federal Kátia 
Sastre (PL-SP) afirmou ter 
se emocionado ao ler o de-
poimento. “Sinto muito de 

coração por todo esse sofri-
mento, que tristeza. Mas não 
posso deixar de parabenizar 
por ter sido forte, por estar 
ajudando outras mulheres. 

(....) Contem com minhas 
orações e comigo”, declarou.

O deputado estadual André 
do Prado (PL) emitiu uma 
nota oficial, colocando-se 

favorável à secretária de Assuntos 
Administrativos. Segundo o 
parlamentar, José Renato foi 
funcionário do gabinete da 
Liderança do Partido Liberal 

na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp), 
e não exercia função de chefia 
de seu gabinete.

“Após a denúncia feita na 
Delegacia da Mulher de Suzano, 
no dia 12 de abril, imediatamente, 
foi protocolada a exoneração 
do senhor José Renato e, ato 
contínuo, publicada no dia 
seguinte, dia 13 de abril, no 
Diário Oficial, no caderno do 
Poder Legislativo. Recebi a 
informação com indignação 
e estarrecimento. A violência 
sexual contra vulneráveis é o 
mais repudiável dos crimes 
e exige uma postura austera. 
O caso segue em segredo de 
Justiça. Me solidarizo e deixo 
expresso meu total apoio às 
vítimas”, concluiu Prado.

A denúncia de abuso se-
xual segue sob investigação 
e está em segredo de justiça, 
conforme informou em nota 
à imprensa local o advogado 
de José Renato, Denis Souza 
do Nascimento. 

André Diniz

Secretária usou Instagram e Facebook para revelar detalhes de casos de violência 

Divulgação / Redes Sociais

Caso foi denunciado 
em abril deste ano e 
ganhou notoriedade 
nesta semana, após 
Cíntia contar sua 
história nas redes 
sociais

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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Prefeitura abre inscrições 
para creches e escolas

Mogi- Neste ano, as ins-
crições para alunos que estão 
fora da rede municipal de 
ensino de Mogi das Cruzes 
que eram feitas entre os meses 
de setembro e outubro foram 
antecipadas, seguindo o ca-
lendário da rede estadual. A 
partir do dia 11 de julho, às 8 
horas, a Secretaria Municipal 
de Educação (SME) iniciará 
o processo de inscrição para 
as unidades escolares, tanto 
para educação infantil em 
período parcial e integral 
(creches), como para o ensino 
fundamental.

Os interessados também pode 
se inscrever para a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), que 
teve o prazo prorrogado. A 
antecipação do Cronograma 
de Matrícula para o ano letivo 
de 2023, foi feita em virtude, 
principalmente, da realização da 
Copa do Mundo de Futebol e 
das Eleições 2022. As inscrições 
poderão ser feitas de forma 
on-line ou presencialmente 
nas unidades escolares. O 
prazo para inscrição será até 

Municipal

o dia 5 de agosto, às 17 horas.
O formulário de inscrição 

on-line pode ser acessado 
no portal da SME (https://
portal.sme-mogidascruzes.
sp.gov.br) ou pelo aplicativo 
Educa+Mogi, disponível no site 
http://www.se-pmmc.com.br/
educamaismogi/app/ ou nas 
lojas de aplicativos oficiais 
para Android e iOS.

Após o preenchimento, o 
responsável deverá enviar, em 
formato de arquivo de ima-
gem: certidão de nascimento 

do aluno, comprovante de 
endereço, RG e CPF do pai, 
mãe ou responsável legal e 
uma selfie do requisitante 
segurando um documento 
com foto.

Em caso de acesso por meio 
de celular ou outro dispositivo 
móvel, deve-se escolher a op-
ção “Versão para Computador” 
para melhor visualização da 
tela. Os alunos deverão ter a 
idade para o ano desejado até 
o dia 30 de março do próximo 
ano letivo.

Inscrições ocorrem a partir de segunda, às 8 horas

Divulgação/PMMC

Educação apresenta balanço 
de iniciativas do 1º semestre 

Município destacou a entrega de mais quatro unidades que propiciaram o aumento de 226 vagas

DESTAQUES

Itaquá- A Secretaria Muni-
cipal de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Inovação fez 
um balanço das principais 
ações do primeiro semestre 
de 2022 e destacou a entrega 
de mais quatro unidades 
escolares (creches Miguel 
Alves Pereira, Pastor Lamar 
Martins, Jandira Fortunata 
da Silva e Emiliana Pais da 
Silva) que propiciaram o 
aumento de 226 vagas na 
educação infantil.

Planejar iniciativas para 
tornar efetivo o ensino e a 
aprendizagem nas escolas no 
retorno às aulas pós pandemia 
foi um dos maiores desafios 
da pasta, mas deu certo. A 
Plataforma Conectados é 
um sistema gerenciador de 
dados para registro e acom-
panhamento do processo 
educativo da rede e foi criado 
com o objetivo de analisar os 
resultados e planejar ações.

Melhorar os indicadores 
educacionais também foi 
o foco da secretaria, que 
oportunizou formações em 

larga escala para 2.876 pro-
fissionais sobre o contexto 
escolar e gestão de pessoas. 
Parcerias com os governos 
federal e estadual também 
foram firmadas.

“Nossa luta é diária, constante 
e com resultados a médio e 
longo prazo. Enfrentamos um 
semestre desafiador, mas com 
união e o comprometimento 
de todos, avançamos”, desta-
cou a secretária de Educação, 
Maria Cristina Perpetuo.

Recentemente, a Casa de 
Projetos Educacionais foi 
inaugurada com a missão de 
oferecer monitoria, convênios 
com entidades parceiras e 
suporte pedagógico para 
que as unidades escolares 
desenvolvam projetos que 
promovam a cultura de paz, 
respeito à diversidade, atividades 
esportivas, sustentabilidade 
e cidadania.

Outro grande destaque 
do semestre foram os 42 mil 
kits de material escolar dis-
tribuídos para os estudantes 
desde a educação infantil à 

modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Os 
professores também receberam 
um kit de apoio.

O quadro de professores foi 
ampliado para 2.069 titulares 
de cargo com o chamamento 

do concurso público de 2017. 
Esse aumento de efetivo tam-
bém se refletiu no quadro de 
funcionários que prestam 
serviços terceirizados, como 

de limpeza. Além disso, agora 
a frota de transporte escolar 
conta com mais dois ônibus 
adaptados para o transporte 
de estudantes com deficiência.

Outro grande destaque do semestre foram os 42 mil kits de material escolar distribuídos

Dayane Oliveira/Prefeitura de Itaquaquecetuba

Que é possível fazer a 
usucapião em cartório
com nota lei n° 
13.105/2015?

I. O que é usucapião?
É a aquisição de uma 
propriedade pelo uso 
através da posse man-
sa, pacifica, ininter-
rupta e prolongada por 
tempo determinado 
conforme disposto na 
Constituição Federal 
ou no Código Civil (cada 
tipo de usucapião tem 
um tempo específico).
Você pode adquirir a 
Propriedade, através 
do Procedimento Extra-
judicial de Usucapião 
de seu Terreno, Casa 
ou Apartamento, seja o 
seu imóvel URBANO ou 
RURAL.

II. Quanto tem-
po dura, em mé-
dia, a usucapião 
extrajudicial?
Em regra, o procedi-
mento deverá durar 
apenas 120 dias.

III. Como fazer 

a usucapião em 
Cartório?
Entre em contato com a 
SOPORTE IMOBILIÁRIO, 
somos uma empresa 
especializada na Área 
Imobiliária. Nossos pro-
fissionais estão à dispo-
sição para atende- lo.

IV. Quais são os prin-
cipais documentos 
necessários?
1. Documentos pes-
soais;
2. Planta e Memorial 
Descritivo;
3. Certidões Negativas 
dos Distribuidores da 
Comarca da Situação do 
imóvel e do Domicilio do 
Requerente;
4. Justo Título ou quais-
quer outros documen-
tos que demonstrem a 

origem, continuidade, 
a natureza e o tempo 
da posse, tais como 
pagamentos dos im-
postos e das taxas que 
incidirem sobre o imó-
vel;

ENTRE EM CON-
TATO CONOSCO!
Tel. (11)2311 -4234 / 
2311 -4243 / 94118 
-3363 / 94197 -7133
contato@suportimobi-
liario.com.br
www.suportimobilia-
rio.com.br

REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS 
VOCÊ SABIA?

Uma moradora de Poá 
registrou um Boletim de Ocor-
rência (B.O.) após ter seu carro 
roubado na última quarta-feira, 
na rua Marina la Regina na 
altura do numero, 149, no 
centro. De acordo com a Polícia 
Civil, por volta das 20 horas, 
a vítima foi abordada por três 
homens armados. Segundo 
informações da proprietária, 
o veículo tem sido utilizado 
para realizar vários roubos na 
região. Um deles foi flagrado 
por uma câmera de um co-
mércio em Itaquaquecetuba. 
A polícia investiga o caso.

Câmera flagra 
assalto em 
ponto de ônibus

Itaquaquecetuba

Aline Sabino

Criminosos utilizaram o 
veículo em outros furtos 
na região

Divulgação
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SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES 
– SEMAE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 - PROCESSO Nº 200.519/2022
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de abraçadeiras de reparo.

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermé-
dio do Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados 
que, devido à necessidade de correções no edital, fica suspensa “sine die” a 
sessão de abertura das propostas, cuja data estava marcada para o dia 11 de 
julho de 2022. Após as correções, uma nova sessão será agendada e o pregão 
será identificado pelo número 030-2/2022. Mogi das Cruzes, em 07 de julho 

de 2022. Michel Reche Beraldo. Diretor Geral Adjunto.

   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

THIAGO  AUGUSTO  CONCEIÇÃO  DA  SILVA, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar  administrativo,  nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no 
dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e seis (16/11/1996), 
residente e domiciliado Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, 418, Jardim 
Aeroporto  III, Mogi das Cruzes, SP, filho de EDUARDO AUGUSTO DA SILVA
e de YONÁ CRISTINA CONCEIÇÃO DA SILVA.                                
CRISLENE   PESSOA   DE   OLIVEIRA,  estado  civil  solteira,  profissão assistente  de  
vendas,  nascida  em  Barueri,  SP no dia dezesseis de setembro  de  dois  mil e um 
(16/09/2001), residente e domiciliada Rua Cinamomo,  92,  Jardim Planalto, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de EDMUNDO NEVES DE OLIVEIRA e de MARIA LUZINETE PESSOA.                         
Conversão de União Estável                                            

THIAGO  VIEIRA  DE  SOUZA, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido  em  Mogi  das Cruzes, SP no dia vinte e um de dezembro de mil 
novecentos  e oitenta e sete (21/12/1987), residente e domiciliado Rua
do Cipreste, 136, Conjunto Residencial do Bosque, Mogi das Cruzes, SP, filho  de  
Aparecido  Donizeti  Paulino de Souza e de Eliane de Fatima Vieira de Souza.                                                      
GÉSSICA DIAS SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
em  Governador  Valadares,  MG  no  dia  vinte  e oito de junho de mil 
novecentos  e noventa e dois (28/06/1992), residente e domiciliada Rua 
do Cipreste, 136, Conjunto Residencial do Bosque, Mogi das Cruzes, 
SP, filha de Carlos Humberto da Silva e de Lidia Martins Dias Silva.      

WAGNER  MORAES  INACIO,  estado  civil  solteiro,  profissão motorista, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  dezenove de março de mil 
novecentos  e  noventa  e  um  (19/03/1991),  residente  e domiciliado Avenida  
Rosa  Aparecida  Bertaiolle,  230,  Parque Olimpico, Mogi das Cruzes,  SP,  
filho  de  João de Siqueira Inacio e de Augusta da Penha Moraes Inacio.                                                        
JULIANA   MARTINS   DA   SILVA,   estado  civil  divorciada,  profissão 
professora, nascida em Taboão da Serra, SP no dia primeiro de novembro 
de   mil  novecentos  e  oitenta  e  seis  (01/11/1986),  residente  e domiciliada  
Avenida  Rosa  Aparecida Bertaiolle, 230, casa 01, Parque Olimpico,  Mogi  das  
Cruzes,  SP, filha de Pedro Silval da Silva e de Maria Luiza Martins da Silva.                                         

THIAGO   WILLIAN   DOS   SANTOS,  estado  civil  divorciado,  profissão 
fotógrafo, nascido em Curitiba, PR no dia dezessete de dezembro de 
mil novecentos  e  oitenta  e  cinco (17/12/1985), residente e domiciliado 
Avenida  Japão,  344, Bloco A, Ap 3, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP, filho 
de João Soares dos Santos e de Roselene Aparecida Soares dos Santos.                                                               
CHIARA  CAROLINA  GALIANO  ALMEIDA,  estado  civil  solteira, profissão 
Professora,  nascida  em  Mogi Das Cruzes, SP no dia cinco de março de 
mil  novecentos e noventa e dois (05/03/1992), residente e domiciliada
Avenida  Japão,  344, Bloco A, Ap 3, Vila Brasileira, Mogi das Cruzes, SP,  
filha  de Wilson Galiano de Almeida e de Lúcia Aparecida Ferreira da Silva.                                                             

GILMAR  DA  SILVA  LIMA,  estado  civil divorciado, profissão agente de 
organização  escolar,  nascido em São Paulo, SP no dia trinta de julho 
de  mil  novecentos  e  sessenta  e  seis  (30/07/1966),  residente  e 
domiciliado  Rua  Domingos de Souza, 55, Jardim Layr, Mogi das Cruzes, SP, 
filho de FORTUNATO FERNANDES DE LIMA e de HILDA DA SILVA LIMA.    
SANDRA  BUCCI,  estado civil divorciada, profissão advogada, nascida em São  
Paulo,  SP no dia quatorze de março de mil novecentos e setenta e seis  (14/03/1976), 
residente e domiciliada Rua Domingos de Souza, 55, Jardim  Layr,  Mogi  das  
Cruzes,  SP, filha de CONSTANTINO BUCCI e de LUZINETE DOS SANTOS BUCCI.                                            

CARLOS  FERREIRA  DE  MORAIS  JUNIOR,  estado civil solteiro, 
profissão vigilante, nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte de julho 
de mil novecentos  e noventa e nove (20/07/1999), residente e domiciliado 
Rua Cacilda  Becker,  19,  Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes, SP, filho de
Carlos Ferreira de Morais e de Lidiane Cley da Silva.                 
ESTER  VIRGINIO  DOS  SANTOS DE GODOI, estado civil solteira, profissão supervisora 
de atendimento, nascida em Mogi das Cruzes, SP no dia oito de julho de dois mil 
(08/07/2000), residente e domiciliada Rua Cacilda Becker,  19,  Vila Nova Cintra, Mogi 
das Cruzes, SP, filha de Fernando de Godoi e de Adriana Vriginia dos Santos de Godoi.                   

MOISÉS  CLEMENTE,  estado  civil  solteiro,  profissão  ajudante geral, 
nascido  em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  doze  de dezembro de mil 
novecentos  e oitenta e oito (12/12/1988), residente e domiciliado Rua 
Doutor  Eduardo  Henrique  Tassinari,  301,  Vila  Municipal, Mogi das Cruzes, 
SP, filho de JOSÉ CLEMENTE e de CLEOUZADIR ALVARA CLEMENTE.   
AMANDA  RODRIGUES  DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida  em Mogi das Cruzes, SP no dia doze de março de mil novecentos 

e  noventa  e  um  (12/03/1991),  residente  e  domiciliada Rua Doutor 
Eduardo  Henrique Tassinari, 301, Vila Municipal, Mogi das Cruzes, SP, filha 
de CUSTÓDIO ROSA DE ALMEIDA e de MARIA DONIZETE DE ALMEIDA.     
Conversão de União Estável                                            

CELIO  DE  ARAUJO  BRITO, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido  
em  Recreio,  MG no dia quatorze de julho de mil novecentos e cinquenta   e   quatro   
(14/07/1954),  residente  e  domiciliado  Rua Ferrarini,  08,  Jardim  Aeroporto  III, Mogi das 
Cruzes, SP, filho de SEBASTIÃO FERREIRA BRITO e de YOLANDA ARAUJO BRITO.                   
LUCIANA  FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida  em  
Minador  do  Negrão,  AL  no  dia  dez de dezembro de mil novecentos  e  setenta  e um 
(10/12/1971), residente e domiciliada Rua Ferrarini,  08,  Jardim  Aeroporto  III, Mogi das 
Cruzes, SP, filha de JOÃO GOMES DE OLIVEIRA e de ODETE FERREIRA DE OLIVEIRA.               

ADALTO  MARCILIO DE OLIVEIRA ZANINI, estado civil divorciado, profissão técnico  
industrial, nascido em Suzano, SP no dia sete de março de mil novecentos  e  oitenta  
(07/03/1980),  residente e domiciliado Rua Dom Luiz  de  Souza,  258,  Jardim Universo, 
Mogi das Cruzes, SP, filho de João Bega Zanini e de Rosa Maria de Oliveira Zanini.                  
MAURA  VILMA VIANA GOMES, estado civil solteira, profissão comerciante, nascida  
em  Vitória da Conquista, BA no dia vinte e um de maio de mil novecentos  e setenta e três 
(21/05/1973), residente e domiciliada Rua Dom Luiz de Souza, 258, Jardim Universo, 
Mogi das Cruzes, SP, filha de Agenor Viana Silva e de Emilia Vieira Gomes da Silva.                 

VALDIR  APARECIDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão mestre obra,  
nascido em Suzano, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e  sessenta e quatro 
(01/05/1964), residente e domiciliado Rua Augusto Belizário,  286,  Vila  Pomar,  Mogi  das  
Cruzes,  SP,  filho de José Benedito dos Santos e de Ana de Lourdes Paulino dos Santos.           
LUZINETE  MARIA  DE  SENA,  estado  civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
São Joaquim do Monte, PE no dia primeiro de novembro de mil novecentos  e setenta 
e seis (01/11/1976), residente e domiciliada Rua Augusto  Belizário,  286,  Vila  Pomar,  
Mogi das Cruzes, SP, filha de Expedito Pedro de Sena e de Maria Jose da Silva.                      

VICTOR  GABRIEL  DE LIMA, estado civil solteiro, profissão , nascido em 
Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia dezenove de abril de dois mil e quatro 
(19/04/2004), residente e domiciliado Rua Augusto Belizário, 141, Vila 
Pomar, Mogi das Cruzes, SP, filho de JENNEFFER CRISTINA DE LIMA.      
CAMILA  KATY  ZACHETKO,  estado  civil solteira, profissão , nascida 
em Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  trinta de janeiro de dois mil e cinco 
(30/01/2005), residente e domiciliada Rua Augusto Belizário, 141, Vila 
Pomar,  Mogi  das  Cruzes, SP, filha de LUIZ ZACHETKO e de GISELE KATY
SANTOS DE MATOS.                                                      

ALEXANDRE   DE   ANDRADE   SILVA,   estado  civil  solteiro,  profissão balconista,  
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e um de julho de   mil  novecentos  e  
oitenta  e  nove  (21/07/1989),  residente  e domiciliado  Rua  Lindenberg,  157,  Jardim  
Aeroporto  III,  Mogi das Cruzes, SP, filho de Edson da Silva e de Roseli Lopes de Andrade.     
FERNANDA  DA  SILVA  PAULINO,  estado civil solteira, profissão do lar, nascida  
em  Mogi  das  Cruzes,  SP  no  dia  treze  de janeiro de mil novecentos  e noventa e 
sete (13/01/1997), residente e domiciliada Rua Lindenberg,  157,  Jardim Aeroporto 
III, Mogi das Cruzes, SP, filha de Benedito Paulino e de Leni Aparecida da Silva.                        

BRENDO  ALVES  MORAIS,  estado  civil  solteiro,  profissão  preparador 
automotivo,  nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia doze de setembro de 
mil   novecentos   e   noventa  e  quatro  (12/09/1994),  residente  e domiciliado  
Rua  José  Galdino de Castro, 425, casa 02, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP, 
filho de ELIAS GOMES DE MORAIS e de INGRID BERGER ALVES MORAIS.                                                         
POLIANA  LIMA  DA  SILVA,  estado  civil  solteira, profissão banhista, 
nascida  em  Marechal  Cândido Rondon, PR no dia nove de agosto de mil 
novecentos  e noventa e nove (09/08/1999), residente e domiciliada Rua José  
Galdino  de Castro, 425, casa 02, Vila Jundiaí, Mogi das Cruzes, SP,  filha  de  
VILSON  ANTONIO  GOMES  DA  SILVA  e  de CELIA DE LIMA GRACIANO.                                                             

DANIEL  ROCHA  DUARTE SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante de  
pedreiro,  nascido  em Itabuna, BA no dia dezessete de maio de mil novecentos  e 
noventa e oito (17/05/1998), residente e domiciliado Rua Tietê,  01,  Vila  Cintra,  Mogi  
das Cruzes, SP, filho de Jeazi Alves Duarte Santos e de Lucélia de Jesus Rocha.                            
SANDRA APARECIDA SOUZA PENIDO, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida  em Salto do Céu, MT no dia dois de agosto de mil novecentos e oitenta  
(02/08/1980),  residente  e  domiciliada  Rua  Tietê, 1, Vila Cintra,  Mogi  das  
Cruzes,  SP,  filha  de Benes Nogueira Penido e de Zelita Souza Penido Pavão.

RW METAL MECÂNICA LTDA, torna públi-

co que solicitou junto à Prefeitura Municipal de 

Guararema, a Renovação da Licença de Operação 

para a atividade de Fabricação de outras peças e 

acessórios para veículos automotores não especi-

ficados anteriormente, sito a Rod. Henrique Ero-

les, 12930, Bairro Goiabal, Guararema – SP.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 07/22

SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM OCUPAR 11 VAGAS NAS FEIRAS LIVRES
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Agricultura, 
torna público que receberá propostas, objetivando prover 11 (onze) espaços disponíveis nas 
feiras livres em suas diversas modalidades: Feira Tradicional, Temática e Varejão, para 
diversos ramos de atividade em diversos locais deste município, através de Permissão de Uso 
a Título Precário e Oneroso, por período determinado de 10 (dez) anos. Os envelopes dos 
interessados contendo a “DOCUMENTAÇÃO”, serão recebidos na Secretaria de Agricultura, 
localizada no Mercado do Produtor “Minor Harada”, na Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes 550 – 
Mogilar – Mogi das Cruzes – SP, até as 09h00 do dia 03 de agosto de 2022. A abertura dos 
envelopes será realizada nesta mesma data às 14h. O Edital na íntegra poderá ser acessado 
no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, www.pmmc.com.br ou na Secretaria de Agricultura.

Mogi das Cruzes, 08 de julho de 2022.
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 184-2/2021 - PROCESSO Nº 28.329/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E 
PRODUTIVIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.
O Município de Mogi das Cruzes, por intermédio da Sra. Secretária de Educação, 
comunica que REVOGOU, por conveniência e interesse público, com base nas 
disposições do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, a licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 184-2/2021. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, para interposição de eventuais 
recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

MOGI DAS CRUZES, em 08 de julho de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022 – PROCESSO Nº 14.278/2022.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO  DE COLCHONETE 
PARA TROCADOR   E COLCHÃO INFANTIL.
EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI – EPP.
VALOR GLOBAL: R$ 273.700,00 (duzentos e setenta e três mil e setecentos reais).

Mogi das Cruzes, em 07 de julho de 2022.
PATRICIA HELEN GOMES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Educação__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de 
Infraestrutura Urbana, torna público que está promovendo a seguinte licitação, na 
modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 096/2022 - PROCESSO Nº 16.449/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR MINICARREGADEIRA COM IMPLEMENTO 
VASSOURA RECOLHEDORA E CAPINADEIRA ACOPLÁVEL.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em 
ambiente eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 
08:00 horas do dia 27 de julho de 2022. O edital e seus anexos encontram-se à 
disposição para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/
licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 08 de julho de 2022.
ALESSANDRO SILVEIRA - Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 09/22

SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM OCUPAR 41 VAGAS PARA O COMÉRCIO EVENTUAL DE FINADOS
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Agricultura, 
torna público que receberá propostas, objetivando prover 41 (quarenta e uma) vagas para 
o Comércio Eventual de Flores, Velas e Alimentos, a ser realizado nos dias 31 de outubro, 
1 e 2 de novembro de 2022, nas proximidades do Cemitério São Salvador, Da Saudade e 
de Sabaúna, neste município, através de Permissão Remunerada de Uso a Título Precário 
Eventual. Os envelopes dos interessados contendo a “DOCUMENTAÇÃO”, serão recebidos 
na Secretaria de Agricultura, localizada no Mercado do Produtor “Minor Harada”, na  
Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes 550 – Mogilar – Mogi das Cruzes – SP, até as 09h00 do dia  
30 de setembro de 2022. A abertura dos envelopes será realizada nesta mesma data às 14h.  
O Edital na íntegra poderá ser acessado no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes, www.
pmmc.com.br ou na Secretaria de Agricultura.

Mogi das Cruzes, 08 de julho de 2022.
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 08/22

SELEÇÃO DE INTERESSADOS EM OCUPAR 1 VAGA PARA A EXPOSIÇÃO 
E COMERCIALIZAÇÃO DO TURISMO RURAL DO MUNICÍPIO

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio do Secretário Municipal de Agricultura, 
torna público que receberá propostas, objetivando prover 1 (uma) vaga com a finalidade de 
Exposição e Comercialização na feira Noturna do Mercado Municipal do Produtor “Minor 
Harada”, 1 (uma) vez por mês durante 6 (seis) meses, às sextas-feiras, através de Permissão 
Remunerada de Uso a Título Precário Eventual. Os envelopes dos interessados contendo a 
“DOCUMENTAÇÃO”, serão recebidos na Secretaria de Agricultura, localizada no Mercado do 
Produtor “Minor Harada”, na Av. Pref. Carlos Ferreira Lopes 550 – Mogilar – Mogi das Cruzes 
– SP, até as 09h00 do dia 22 de julho de 2022. A abertura dos envelopes será realizada nesta 
mesma data às 10h. O Edital na íntegra poderá ser acessado no site da Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, www.pmmc.com.br ou na Secretaria de Agricultura.

Mogi das Cruzes, 08 de julho de 2022.
Felipe Monteiro de Almeida

Secretário de Agricultura

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores 

Suzano- Foi publicada anteontem a lei municipal 5.360/2022, que institui no 
calendário oficial de Suzano o Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores e 
Caçadores (CAC’s), a ser comemorado anualmente no dia 9 de julho, e reconhece no 
município como atividade de risco a prática esportiva dos CAC’s. A legislação é de 
autoria da vereadora Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia.

Revolução Constitucionalista 
de 1932 completa 90 anos hoje

Movimento contrário ao governo de Getúlio Vargas é considerado uma das maiores lutas armadas do Brasil

FERIADO

O movimento contrário ao 
governo de Getúlio Vargas, a 
Revolução Constitucionalista 
de 1932, que completa hoje 
90 anos, é considerada uma 
das maiores lutas armadas 
do Brasil. Foram 87 dias, 
com início no dia 9 de ju-
lho e terminando em 4 de 
outubro. De acordo com 
historiadores, o ato foi de 
extrema importância para 
a elaboração da Constitui-
ção promulgada em 1934 e 
contou com a participação 
de Mogi das Cruzes. 

Segundo o professor uni-
versitário, historiador Mário 
Sérgio de Moraes quando 
a revolução de 1930 caiu, 
se colocava uma esperança 
muito grande em Getúlio 
Vargas de que um panorama 
mais democrático e com 
tendências populares. “Não 
foi isso que aconteceu. A 
revolução de 30 centralizou 
o poder, embora os coronéis 
da República Velha tivessem 
tido uma grande queda nes-
te período. Controlando o 

Ricciele destaca a importância de Mogi e dos voluntários mogianos no conflito

poder, foi suspenso o Poder 
Legislativo, havia censura à 
imprensa, os governadores 
eram excluídos pelo poder 
central e sequer havia uma 
Constituição” apontou Mo-
raes, que também é autor do 
livro “Nova história de Mogi 
das Cruzes”, publicado pela 
editora Mogi News. 

“São Paulo, que até então 
vinha deitando e rolando no 
resto no Brasil na República 
do Café com Leite, perdeu 
o poder, e nesse período, 
arrumou uma brecha para 
protestar contra o Getúlio, de 
um lado de maneira correta, 
pois pedia a Constituição, 
mas de outro com interesses 
antirrevolucionários. Era 
uma tentativa saudosista de 
resgatar o poder. A proposta 
da revolução de 1932 de pedir 
uma nova Constituição e ter 
um avanço democrático era 
correta, mas por baixo dos 
panos, era uma tentativa da 
elite paulistana de retomar o 
poder”, completou o professor.

Segundo o também profes-
sor, historiador e diretor de 
Patrimônio e Arquivo Histórico 

da Secretaria de Cultura e 
Turismo de Mogi das Cruzes, 
Glauco Ricciele, documentos 
relatam a participação de 
251 mogianos na disputa 
contra as tropas de Vargas. 
Destes, quatro faleceram 
em batalha: Diogo Oliver, 
Fernando Pinheiro Franco, 
Jair Fontes de Godoy e José 
Antônio Benedito. 

Ricciele destacou a par-
ticipação dos voluntários 

mogianos. “A porcentagem 
maior de voluntários era de 
operários e comerciantes, 
também tinha professores e 
bancários. Eles foram com o 
intuito de fortalecer o contin-
gente paulista que, quando 
foi declarada a revolução, 
ficou sozinho. O Estado do 
Paraná falou que ia ajudar e 
não ajudou. Todos os outros 
Estados que delimitam o 
Estado de São Paulo foram 

contra São Paulo. As tropas 
federais se uniram a todos os 
outros Estados, os que esta-
vam mais fortes eram Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. Os 
mogianos tinham o intuito 
de segurar a frente do Vale 
do Paraíba” ressaltou.

O esforço dos voluntários 
foi ressaltado por Ricciele: 

“Demonstra como em todos 
os momentos da história 
mogiana o quanto nós temos 

o patriotismo, a luta pela 
liberdade e pelos direitos 
sociais. Isso está intrínseco 
na história de Mogi. A cidade 
participou de diversos ou-
tros movimentos que, hoje 
podemos evidenciar em 
termos de história, são de 
nível nacional”. 

Moraes salientou a importân-
cia dos mogianos no conflito. 

“A luta no sentido teórico era 
justa, como você vai ter um 
país sem Constituição? Ela 
tinha uma aparência liberal, 
mas uma alma regressista. 
Esses voluntários devem ser 
homenageados, são pessoas 
que deram a vida por uma 
causa”, destacou. A influência 
política da região, porém, era 
mínima, segundo ele, visto 
que o principal político da 
época, Deodato Wertheimer, 
fora derrotado, junto ao 
Partido Republicano Paulista 
(PRP) ao qual pertencia, na 
revolução de 1930. As cida-
des também não tinham a 
densidade demográfica de 
hoje, portanto, não tinham 
notoriedade na política. 

*Texto supervisionado pelo editor.

Everton Dertonio*
Divulgação

Sinfônica de Mogi marca 
presença em festival 

Mogi - A Orquestra Sin-
fônica Jovem de Mogi das 
Cruzes se apresenta hoje, 
às 11 horas, no Festival de 
Inverno de Campos do Jordão. 
O concerto será gratuito e 
acontece no Parque Capivari, 
localizado na rua Eng. Diogo 
José de Carvalho, 1291.

O público irá ouvir gran-
des obras da música clássica, 
como Bolero, de Ravel, um 
clássico de 1928, que conta-
gia pela maneira em que os 
instrumentos 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 

Campos do Jordão 

Bizet, compõe o repertório 
da orquestra, sob a regência 
do maestro Gerson Lelis.

O tenor convidado Sérgio 
Werneck completa a noite, 

levando o público para Itália 
com “Sole Mio”, “Torna a 
Sorriento”, “Non ti scordar 
di me”, entre outras canções 
italianas.

É a terceira apresentação do grupo na cidade 

Divulgação

Os idosos de Itaquaquecetuba estão competindo na fase final dos Jogos Regionais 
da Melhor Idade do Estado de São Paulo (JOMI), que começou ontem e vai 
até a próxima quarta-feira, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Na 
modalidade atletismo, os sete atletas do município classificados são Bartolomeu 
Romualdo (66 anos), José Pereira de Sena (69 anos), Walter Xavier (72 anos), 
Enaura Oliveira (78 anos), Décio Oliveira (86 anos), Celso Teverão (94 anos) e 
Anésio Ribeiro (74 anos). A prova será realizada na próxima segunda-feira. Cerca 
de 4 mil pessoas devem participar da fase final do JOMI entre atletas e dirigentes 
de 185 cidades do estado de São Paulo. São 14 modalidades.
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SETE ATLETAS DE ITAQUÁ PARTICIPAM DO JOMI


